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Enem 2018: Tudo que você precisa
saber sobre as provas do próximo
Exame
Se você já está pensando na edição do ENEM 2018, é importante que você esteja a par de
todas as informações pertinentes sobre esta, que é a principal forma de ingresso nas
universidades hoje.

Muitas pessoas fazem o ENEM apenas como teste, outras querem testar os seus
conhecimentos para se situar com o estilo da prova. Há ainda aqueles que não conseguiram
atingir os seus objetivos na edição deste ano.

Não há problema, afinal, todos os anos a prova é aplicada e, até agora, não há indícios de que
o seu atual status seja alterado. O que significa dizer que o ENEM 2018 continua valendo a
pena todo o esforço.

Por isso, se você quer saber mais sobre a próxima edição do Exame Nacional do Ensino
Médio, é importante que você leia este artigo até o fim e descubra todas as informações mais
importantes que você precisa saber. Vamos nessa?

Enem 2018: Inscrições
As inscrições do ENEM 2018, acontecerão, como sempre, no primeiro semestre do ano. Quem
estiver interessado em fazer as provas deve acessar o site do ENEM/INEP e realizar a sua
inscrição.

Nesse momento é importante que o candidato tenha em mãos o número de seu CPF e também
o de seu Documento de Identidade (RG). Outras informações tais como um endereço de e-mail
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válido e um número de telefone (pelo menos), também serão pedidos.

As inscrições só serão confirmadas após o pagamento da taxa que é no valor de R$ 90,00.

Obviamente, existem casos de isenção do pagamento da taxa. No Edital serão detalhados
todos os casos em que o participante tem o direito de isenção – em geral exige informações
relacionadas com a renda per capita familiar.

As Provas
O órgão responsável pela aplicação das provas é o INEP. Trata-se de um ógão governamental
que também elabora o exame.

Serão 4 provas, cada uma composta por 45 questões, sendo que duas delas são aplicadas no
primeiro fim de semana juntamente com a redação – essa sendo a maior mudança em relação
aos anos anteriores de aplicação do exame.

Assim são 180 questões de múltipla escolha com a redação que abarcam todas as áreas de
conhecimento, a saber: Linguagens e códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências
Humanas.

Cronograma ENEM 2018

As datas importantes relacionadas a aplicação do exame foram divulgadas no site do INEP, em
geral definidas no início do ano, para que o candidato esteja ciente de todos os passos.

As datas que os candidatos devem estar atentos são o período de
inscrição, divulgação do cartão de inscrição, divulgação do local de
provas, aplicação e divulgação dos resultados finais.

Lembrando que em caso de mudança no cronograma de datas do
ENEM 2018, os candidatos ficarão cientes na página do INEP.

Por isso, não deixe de visitar a página para estar por dentro das datas e prazos da prova.

Gabarito oficial

O gabarito oficial é divulgado no terceiro dia útil após a aplicação das provas. Entretanto, o
resultado oficial só é divulgado, com a nota da redação inclusa em janeiro do ano seguinte.

Para consultar essas informações o candidato deve acessar a página oficial do INEP
informando o número de inscrição e senha, que podem ser recuperados na página do
participante.
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ARTIGO ANTERIOR

Como conseguir ver a nota do ENEM 2018

PRÓXIMO ARTIGO

Enem 2018: Inscrições, Data e Horário das
Provas

Notas, divulgação e consulta ao resultado

O resultado do ENEM com as suas notas é usado para compor a avaliação de medição da
qualidade do ensino médio no Brasil.

O resultado é divulgado na página oficial e pode ser usada tanto para ingresso nas faculdades
públicas (que utilizam o exame como vestibular) como também pode ser usado para obter
bolsas e financiamentos.

E agora que você sabe tudo sobre o ENEM 2018, que tal começar a se preparar para a
prova?

E aí, gostou do artigo acima? Que tal deixar um comentário abaixo? Não esqueça de
compartilhar em suas redes sociais e de marcar os seus amigos. Fique de olho em mais
novidades para você e até a próxima!

Leia mais sobre o Exame!
Como passar num curso concorrido no ENEM?

Regras Enem 2018

33 assuntos mais fáceis do Enem para você estudar

ENEM 2018: O que é, como Funciona, como se Inscrever

Como recuperar número de inscrição ENEM 2018: Consulta

Declarar Carência no Enem 2018
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Publicar comentário

Para enviar seu comentário, preencha os campos abaixo:

Seja o primeiro a comentar!
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