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1. APRESENTAÇÃO 

O ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - foi criado em 1998 e avalia 
qualidade do Ensino Médio no Brasil. 

 
O ENEM é organizado e executado pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - que está vinculado ao Ministério 
da Educação. 

 
O exame ocorre uma vez por ano em dois domingos consecutivos, 
normalmente no fim de outubro ou início de novembro - a pandemia de 
COVID-19 pode alterar as datas do exame.

 
Há duas modalidades ofertadas aos estudantes: ENEM IMPRESSO e 
ENEM DIGITAL. Veja a diferença entre elas abaixo. 
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Quem pode fazer o ENEM?

Não há limite de idade ou qualquer outra condição restritiva para se fazer o
ENEM.

Aqueles que desejam ingressar no Ensino Superior.

Aqueles que estão no curso superior e desejam usar a nota para entrar em
outro curso.

“Treineiros” (aqueles que desejam testar o domínio de conhecimento).

Os alunos e alunas concluintes do ensino médio no ano que realiza a prova
do ENEM e os que concluíram nos anos anteriores.

conclusão do Ensino Médio.
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Com a nota do ENEM é possível:

A  pelo FIES (Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior).

O ingresso em universidades públicas pelo Sisu (Sistema de Seleção

O acesso aos cursos técnicos fornecidos por instituição de ensino através
do Sisutec 

Tecnológico).

O acesso às universidades públicas brasileiras.

O acesso às faculdades privadas que aceitam a nota do Exame como forma
de ingresso direto.

Bolsas de estudo parciais e integrais em instituições particulares de ensino
superior pelo Prouni (Programa Universidade para Todos).

O acesso à educação superior através de convênios com instituições
portuguesas.
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ENEM IMPRESSO E ENEM DIGITAL

Vejamos as diferenças entre as modalidades do ENEM:
 
ENEM DIGITAL

• Uso do computador para responder questões.
• É exclusivo para participantes concluintes do Ensino Médio  no ano 

que realiza a prova do exame ou que já concluíram o ensino médio.
• A prova de redação é executada no formato impresso.
• Não é possível a realização da prova em computador particular.
• O INEP divulgará o local de prova (laboratórios de informática de 

faculdades conveniadas ao INEP).
• Número limite de vagas: 100.000 (cem mil) distribuídas em todas as 27 

unidades da federação no ENEM de 2020.

ENEM IMPRESSO 

• Aplicação tradicional - uso do cartão-resposta impresso que será 
preenchido com caneta esferográfica preta.

• Todos podem executar o exame, inclusive os “treineiros”.
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CONHECIMENTOS COBRADOS

O ENEM avalia quatro áreas de conhecimento do ensino médio. Vamos 
identificá-las:

Cada área de conhecimento possui componentes curriculares específicos. 
Vamos ver quais são:

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO 

• Língua Portuguesa;
• Literatura;
• Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);
• Artes;
• Educação Física;
• Tecnologia da Informação e Comunicação.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
 

• História;
• Geografia;
• Filosofia;
• Sociologia. 

Á
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TO Ciências Humanas e suas tecnologias.

Ciências da Natureza e suas tecnologias.

Matemática e suas tecnologias.

Linguagens, códigos e suas
tecnologias e redação.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
 

• Química;
• Física;
• Biologia.

MATEMÁTICAS E SUAS TECNOLOGIAS
 

• Matemática.

TEMAS MAIS COBRADOS

O Aprova Concursos preparou um curso para o ENEM elaborado com base 
no edital e nas estatísticas de incidência de questões por disciplinas. Por isso, é 
um curso focado no que realmente é cobrado em prova, ou seja, os assuntos 
dentro das disciplinas já estão organizados na ordem do que mais têm chance de 
cair na prova.

 
Confira nossa análise sobre o que foi cobrado nos últimos anos no ENEM:
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LÍNGUA INGLESA

Interpretação de textos. 

LÍNGUA ESPANHOLA

Interpretação de textos. 

ETAPAS

1ª PROVA

1ª PROVA

• Objetiva e Discursiva.

ENEM IMPRESSO
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ÁREAS DE CONHECIMENTO COBRADAS

• Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. 
• Ciências Humanas e suas tecnologias.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 45 questões para Linguagens, Códigos e suas tecnologias.
• 45 questões para Ciências Humanas e suas tecnologias.

• Total: 90 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha (5 opções – A, B, C, D, E).

REDAÇÃO

• 1 questão.
•  Situação – problema que requer como resposta uma redação com 

estrutura dissertativo-argumentativa.
• Até 30 linhas.

TEMPO PARA RESOLUÇÃO

• 5 horas e 30 minutos.
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2ª PROVA

2ª PROVA

• Objetiva.

ÁREAS DE CONHECIMENTO COBRADAS

• Ciências da Natureza e suas tecnologias. 
•  Matemática e suas tecnologias.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 45 questões para Ciências da Natureza e suas tecnologias.
• 45 questões para Matemática e suas tecnologias.

• Total: 90 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha (5 opções – A, B, C, D, E).

TEMPO PARA RESOLUÇÃO

• 5 horas.
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1ª PROVA

• Objetiva e Discursiva.

ENEM DIGITAL

ÁREAS DE CONHECIMENTO COBRADAS

• Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação. 
• Ciências Humanas e suas tecnologias.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 45 questões para Linguagens, Códigos e suas tecnologias.
• 45 questões para Ciências Humanas e suas tecnologias.

• Total: 90 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha (5 opções – A, B, C, D, E).

REDAÇÃO

• 1 questão.
•  Situação – problema que requer como resposta uma redação com 

estrutura dissertativo-argumentativa.
• Até 30 linhas.

TEMPO PARA RESOLUÇÃO

• 5 horas e 30 minutos.



14

2ª PROVA

• Objetiva.

ÁREAS DE CONHECIMENTO COBRADAS

• Ciências da Natureza e suas tecnologias. 
•  Matemática e suas tecnologias.

NÚMERO DE QUESTÕES

• 45 questões para Ciências da Natureza e suas tecnologias.
• 45 questões para Matemática e suas tecnologias.

• Total: 90 questões.

FORMATO DE QUESTÃO

• Múltipla escolha (5 opções – A, B, C, D, E).

TEMPO PARA RESOLUÇÃO

• 5 horas.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DATA PREVISTA 
PARA A 
PUBLICAÇÃO DO 
EDITAL EM 2021

DATA DE 
INÍCIO DAS 
INSCRIÇÕES

Vale lembrar que normalmente ocorrem no mês de 
Maio com datas variáveis. A data de inscrição do último 
edital ocorreu entre os dias 11 a 27/05/2020.

25/03/2021

JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA O prazo para a justificativa de ausência no ENEM em 

2020 foi de 06 a 17/04/2020.

DECLARAÇÃO DE 
COMPARECIMENTO

O Inep disponibilizará a Declaração de 
Comparecimento no endereço <enem.inep.gov.br/
participante>, mediante informação de CPF e senha. 
O participante interessado deverá apresentar, antes de 
ingressar na sala, a declaração impressa ao aplicador, em 
cada dia de provas, para confirmação de sua presença no 
exame, e posteriormente guardá-la no envelope porta-
objetos.
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ISENTOS DO 
PAGAMENTO 
DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

PREVISÃO DAS 
DATAS DAS 
PROVAS

ISENTOS DO 
PAGAMENTO 
DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

ISENTOS DO 
PAGAMENTO 
DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Estudante que esteja cursando a última série do 
ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade 
de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo 
da Educação Básica; 

• Início do mês de novembro.
• Em 2019 as provas foram aplicadas dias 3 e 

10/11/2019.
• Em 2020 as provas foram aplicadas dias 17 e 

24/01/2021 para o ENEM IMPRESSO e 31/01/2021 
e 07/02/2021 para o ENEM DIGITAL por causa da 
pandemia de COVID-19. 

Estudante que tenha cursado todo o ensino médio 
em escola da rede pública ou como bolsista integral na 
rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a 
um salário mínimo e meio;

quem declare estar em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, 
nos termos do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho 
de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
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BONS ESTUDOS!

 
CANAIS 

 Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais 
atualizados diariamente, oferecem notícias completas e conteúdos direcionados 
sobre concursos de todo o Brasil. Fique ligado!




