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Regras Enem 2018
Regras Enem 2018: O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é aplicado todos os anos no
país. Sua próxima edição de 2018 possui regras e instruções que devem ser seguidas por
todos os participantes do exame. As regras do Enem 2018 serão divulgadas no edital do
exame provavelmente no mês de maio de 2018. No edital é possível encontrar todas as
informações, regras e orientações sobre o Enem.

A divulgação do edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é sempre feita em seu site
oficial na internet. Nele, o estudante encontra orientações e regras sobre as inscrições datas,
horários, provas, matérias de prova, documentação necessária, procedimento correto nos dias
de aplicação do exame, conteúdo programático dos quatro cadernos e da redação do Enem
2018, entre outros assuntos abordados no documento.

O edital do Enem é lançado todos os anos, pouco antes da data de abertura das inscrições
para o exame. Ficar atento a todas as regras e orientações fará com que o estudante evite
possíveis imprevistos.

Inscrições Enem 2018
A abertura das inscrições do ENEM são divulgadas no edital. Em 2018, provavelmente as
inscrições começam em maio, seguindo a data de inscrição dos anos anteriores do exame.

As inscrições quando liberadas devem ser feitas exclusivamente no site oficial do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) sendo seu endereço eletrônico: enem.inep.gov.br/

Os dados solicitados no ato da inscrição para o exame são: Número do Cadastro de Pessoa
Física (CPF), data de nascimento, dados pessoais, dados para contato, endereço residencial.
O estudante deve fazer a escolha do idioma na prova de língua estrangeira, podendo ser
espanhol ou inglês. O candidato deve informar se possui ou não algum tipo de deficiência.
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Informar a necessidade de atendimento especial no dia do exame. O Estudante deve
responder aos questionários referente ao ensino médio e sócio-econômico, também deve
escolher a cidade que deseja realizar as provas.

Ao finalizar a inscrição candidato deve gerar guia de recolhimento da união (GRU). O valor da
inscrição ainda não foi divulgado, no ENEM 2017 o valor foi de r$ 68. A taxa pode ser paga em
qualquer banco agências do correio ou casas lotéricas até o último dia de seu vencimento.

Os estudantes matriculados na rede pública de ensino no último ano do ensino médio são
isentos do pagamento da taxa de inscrição, também são isentos os estudantes que declararem
carência, seguindo as regras do edital. O pedido de carência pode ser solicitado pelo estudante
durante três vezes, caso o estudante falte no exame não terá mais direito ao benefício. O
estudante que tenha o pedido de isenção negado deve gerar o boleto da taxa para realizar seu
pagamento até o vencimento.

Cartão de confirmação de inscrição
Com antecedência os estudantes têm acesso ao cartão de confirmação de inscrição, que pode
ser acessado através no site oficial do Enem 2018. Para acessá-lo o estudante deve informar o
número do seu CPF e a senha pessoal cadastrada na inscrição. No cartão há informações
sobre data e horário das provas, o local de sua realização, o número de sua inscrição,
informações sobre atendimento especial, caso estudante solicite, a língua estrangeira
escolhida pelo estudante entre outras informações.

O estudante pode fazer a impressão do cartão de confirmação da
inscrição no site. Até o Enem 2015 o cartão era enviado via
correios, porém como forma de conter gastos do governo federal
cancelou o seu envio.

Não há necessidade no dia das provas da apresentação do cartão, mas o estudante pode levá-
lo normalmente o cartão impresso como forma de segurança, pois é no cartão que estão as
principais informações para o dia da aplicação do exame.

Dias de provas
O exame todos os anos costuma aplicar suas provas em dois domingos. No ENEM 2018 as
datas de prova não foram divulgadas até o momento, porém há grande chance de sua
aplicação ocorreu no mês de novembro, já que em anos eleitorais o exame é adiado para este
mês.
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5 (100%) 343 votes

Nos dois dias de prova os portões dos locais serão abertos às 12:00, seu fechamento ocorre
pontualmente às 13:00. A aplicação tem início às 13:30, horário que todos os estudantes
devem estar dentro na sala de prova.

No primeiro domingo a duração é de 5:30 minutos, sendo aplicado dois cadernos de provas
pois  é aplicada a redação dissertativa. No domingo a duração é de 4:30 minutos, os horários
são de acordo com o horário oficial da capital do país, Brasília- DF.

Gabarito e resultado Enem 2018
O órgão responsável pelo ENEM costuma divulgar o gabarito oficial em seu site após 3 dias da
aplicação do exame. O acesso ao gabarito pode ser feito por qualquer pessoa. O estudante
consegue fazer a correção e verificar a quantidade de acertos obtidos. A nota final do
estudante deve ser divulgada em dezembro 2018 ou em Janeiro do ano seguinte.

O resultado final do Enem 2018 será divulgado em seu site oficial na internet. O estudante
deve informar o seu número de inscrição e a sua senha pessoal cadastrada no momento da
inscrição. O resgate da senha pode ser solicitado para recebimento no e-mail pessoal ou por
mensagem de texto no celular.

As notas divulgadas são dos 4 cadernos de prova e nota de redação, Cada uma mostrada
individualmente. A nota total do exame também pode ser verificada no mesmo dia. A nota final
é a soma das notas nos 4 cadernos de prova e da nota de redação

Após a sua divulgação, o governo federal abre as inscrições para os programas educacionais
que usam as notas do ENEM como forma de acesso, entre eles estão: ProUni, Sisu e FIES.

Leia mais sobre o Exame!
Edital Enem 2018

Fiscal do Enem 2018

Imprimir Boleto Enem 2018

Declarar Carência no Enem 2018

Alterar Local de Prova Enem 2018

Enem: o que fazer e o que evitar na reta final antes do exame
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20 Comentários

 Bruna disse:

05/04/2017 às 9:22 pm

Quem tem o nome no Spc Serasa pode fazer inscrição no Enem ?
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 ENEM 2018 disse:

14/02/2018 às 4:20 pm

Olá Bruna, tudo bom? 
Pode fazer sim. Não é verificado o sistema se os candidatos tem pendências financeiras.

Boa sorte!

 Greicy Kelly disse:

27/10/2017 às 12:16 am

Posso levar lápis ??

 ENEM 2018 disse:

14/02/2018 às 4:19 pm

Olá Greicy, tudo bom? 
Os únicos itens permitidos durante a prova é caneta esferográfica preta fabricado em material
transparente, água, lanche e um documento com foto. Os demais objetos são proibidos durante a prova.

Boa sorte!

 Helen Thalita disse:

04/01/2018 às 9:17 am

Estou no 2º ano do Ensino Médio, posso fazer o Enem como treineira?
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 ENEM 2018 disse:

14/02/2018 às 4:17 pm

Olá Helen, tudo bom? 
Pode sim, é muito bom fazer o Enem como treineira, pois você adquire bastante experiência ao fazer a
prova.

Boa sorte!

 Jeniffer disse:

12/02/2018 às 6:23 pm

Eu estou no 2°ano do ensino médio, é possível eu fazer o Enem sem ser como treineiro ?

 ENEM 2018 disse:

14/02/2018 às 3:55 pm

Olá Jeniffer, tudo bom? 
Infelizmente não, as regras no edital do Enem 2018 são bem claras: Os candidatos que tiverem no
segundo ano de ensino serão considerados treineiros.

Boa sorte!

 Andrea Freire disse:

14/02/2018 às 9:20 am

Preciso concluir o ensino medio, se eu fizer a prova do Enem, vai me ajudar na prova do Encceja? Gostaria
de fazer eliminação de matérias para acelerar o andamento.
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 ENEM 2018 disse:

14/02/2018 às 3:52 pm

Olá Andrea, tudo bom? 
Apesar de as duas provas cair todo o conhecimento do ensino médio, as provas tem um grau de
dificuldade bem diferente uma da outra. Porém é valido fazer as duas provas se você quer acelerar os
seus estudos.

Boa sorte!

 Leth disse:

16/02/2018 às 5:43 pm

Olá, caso eu consiga uma bolsa pelo prouni, e não me matricular por algum motivo, ou seja, “não correr atrás
“, perco o direito de concorrer no ano seguinte?

 ENEM 2018 disse:

17/02/2018 às 3:12 pm

Olá Leth, tudo bom? 
Então as notas do Enem 2017 só vale para este ano, salvo nos casos de financiamento.

Boa sorte!

 José Valmir disse:

01/03/2018 às 1:09 pm

Olá boa tarde! 
Estou cursando o segundo ano do ensino médio. Posso fazer o Enem? 
Se caso eu passar como ficaria?



https://enem2018.biz/regras-enem-2018/?replytocom=2922#respond
https://enem2018.biz/regras-enem-2018/?replytocom=2981#respond
https://enem2018.biz/regras-enem-2018/?replytocom=2996#respond
https://enem2018.biz/regras-enem-2018/?replytocom=3227#respond


Responder

Responder

Responder

Responder

 ENEM 2018 disse:

01/03/2018 às 1:54 pm

Olá José, tudo bom? 
Pode fazer o Enem 2018 sim, porém você será considerado como treineiro, ou seja, você não consegue
utilizar a sua nota para ingressar no ensino superior.

Boa sorte!

 Milene disse:

01/03/2018 às 4:15 pm

Boa tarde. 
Alunos do 1° e 2° ano do Ensino Médio só podem fazer o Enem pagando? :/

 ENEM 2018 disse:

05/03/2018 às 7:04 pm

Olá Milene. tudo bom? 
Pode fazer o Enem sim, mas apenas como um treino.

Boa sorte!

 anônimo disse:

03/03/2018 às 12:02 pm

Quem está fazendo o ensino médio pelo EJA e ainda não concluiu, pode fazer o ENEM?

 ENEM 2018 disse:

05/03/2018 às 6:53 pm
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Olá tudo bom? 
Se estiver no ultimo ano pode sim. Mas se tiver no primeiro ou segundo ano pode fazer para para treino.

Boa sorte!

 Stefanie disse:

05/03/2018 às 3:47 pm

Boa tarde! Minha filha esta no primeiro ano do médio, ela pode fazer a prova como treino? Obrigado!

 ENEM 2018 disse:

05/03/2018 às 6:09 pm

Olá Stefanie, tudo bom? 
Ela pode fazer a prova do Enem 2018 sim, porém será considerada como treineira.

Boa sorte!

  ENEM 2018   DATAS ENEM 2018
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