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#ConquistaNoEstudo

Oi!!!
Com o encontro de hoje, encerramos o nosso
livro 5 e, com ele, o 1º semestre.

Hoje vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem): tudo o que você precisa saber sobre ele.

O que é o Enem?
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho do estudante e
colabora para:
• o acesso à educação superior:
Sisu | Prouni | instituições
portuguesas;
• o acesso a financiamento e
apoio estudantil: Fies | Prouni;
• a autoavaliação;
• o desenvolvimento de estudos
e indicadores educacionais.

O Enem é constituído de quantas e de quais provas?

São quatro provas objetivas, com 45 questões cada.
• Linguagens, códigos e suas tecnologias.
• Ciências humanas e suas
tecnologias.
• Ciências da natureza e suas
tecnologias.
• Matemática e suas tecnologias.
• 1 redação, de no máximo
30 linhas: texto dissertativoargumentativo, desenvolvido a
partir de uma situação-problema.

Novidades de 2020
• Aplicação em computador para 100 mil participantes que
escolherem participar da primeira edição do Enem Digital.
• Atendimentos específicos agora fazem parte do atendimento
especializado.
• Participantes cegos ou surdo-cegos poderão usar leitor de tela,
desde que solicitem durante a inscrição.
• Participantes lactantes que levarem o lactente e o
acompanhante para a aplicação terão 60 minutos adicionais para
fazer as provas, desde que solicitem atendimento especializado
durante a inscrição.
• Participantes autistas e surdo-cegos terão banca especial para
correção de suas provas.

• Redações escritas em braile serão corrigidas no Sistema
Braile.
• Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista e Certificado
de Dispensa de Incorporação não serão aceitos como
documento de identificação.
• Inclusão de foto no sistema de inscrição será obrigatória.
• Participantes com doenças infectocontagiosas deverão
entrar em contato com o Inep para comprovar a condição.
Eles não poderão comparecer ao local de provas, mas terão
a oportunidade de participar da reaplicação.
• Participantes deverão marcar a cor do seu CADERNO DE
QUESTÕES no CARTÃO-RESPOSTA.

O que traz o EDITAL e qual devo ler?

O edital do Enem tem todas as informações que você precisa saber
sobre inscrições, provas e resultados. Neste ano, há um edital para o
Enem impresso e outro para o Enem digital.
Acesso para o EDITAL – ENEM IMPRESSO:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/editais-e-portarias

Acesso para o EDITAL – ENEM DIGITAL:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/editais-e-portarias

Quais as características das pessoas que têm direito a atendimento especial?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autismo
Baixa visão
Cegueira
Deficiência auditiva
Deficiência física
Deficiência intelectual (mental)
Déficit de atenção
Discalculia
Dislexia
Estudante em classe hospitalar
Gestante
Idoso
Lactante
Surdez
Surdo-cegueira
Visão monocular
Outra condição específica

Cartão de confirmação da inscrição

O cartão é disponibilizado algumas semanas antes da aplicação.
Aguarde!
Está tudo lá!
•
•
•
•
•

Número de inscrição.
Data, hora e local das provas.
Atendimento especializado (se solicitado).
Opção pelo Enem impresso ou Enem Digital.
Opção de língua estrangeira.
https://enem.inep.gov.br/

O que é importante saber sobre a REDAÇÃO do Enem?

A redação do Enem apresenta uma frase-tema, geralmente sobre
algum problema social brasileiro, que deve ser desenvolvido pelo(a)
candidato(a), com uma proposta de intervenção.
O texto deve ter, no máximo, 30 linhas e ser uma
dissertação-argumentativa.
Para situar o(a) estudante sobre o tema, a fim de embasá-lo melhor
para a escrita, a proposta apresenta textos motivadores, de apoio.

Veja os temas das redações do Enem, desde a sua primeira edição!
1998: Viver e Aprender
1999: Cidadania e participação social
2000: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?
2001: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em
conflito?
2002: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as
transformações sociais de que o Brasil necessita?
2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?
2004: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de
comunicação?

2005: O trabalho infantil na realidade brasileira
2006: O poder de transformação da leitura
2007: O desafio de se conviver com a diferença
2008: Máquina de chuva da Amazônia*
2009: O indivíduo frente à ética nacional
2010: O trabalho na construção da dignidade humana
2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado
2012: Movimento imigratório para o Brasil no século 21
2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil
2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira
2016 - 1ª aplicação: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil
2016 - 2ª aplicação: Caminhos para combater o racismo no Brasil
2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil
2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na
internet
2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil
Fonte: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/temas-redacao-enem.htm

E com isso encerramos o vol. 5.
Até amanhã, com nossa última produção textual do semestre!!

