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Publicação dos Editais 28 e 29 : 1º de junho de 2021

Pedido de isenção: Já realizado conforme Edital 19 (amplamente
divulgado à Rede CTPM em 05/05/2021)

Inscrições ENEM IMPRESSO e DIGITAL : 30 de junho a 14 de julho 2021 
às 23h59min.
Atendimento especializado ENEM IMPRESSO e DIGITAL : Solicitação 30 
de junho a 14 de julho 2021 às 23h59min. (vide regras)
Pagamento da taxa de inscrição:  até 19/07/2021- R$ 85,00

APLICAÇÃO(Provas tradicionais e digitais): 21 e 28 de novembro de 2020

Resultado: Janeiro  ou Fevereiro 2022

Qual será o cronograma do ENEM IMPRESSO 

2021?
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O ENEM IMPRESSO será aplicado em todos os estados e no Distrito
Federal.

O ENEM DIGITAL será aplicado em locais autorizados pelo INEP, nos
estados, no Distrito Federal e nos municípios indicados no anexo I do Edital 29
de 01/06/2021. Será realizado em locais de provas específicos, com estrutura
para receber os computadores.

O candidato deverá fazer a escolha no ato da inscrição, quando irá
selecionar a unidade da federação e o município onde deseja realizar a prova.

FIQUE ATENTO

ENEM 2021
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FIQUE ATENTO
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A empresa contratada para a aplicação do ENEM Digital ficará
encarregada de fornecer os computadores e equipamentos para a realização da
prova digital.

Serão disponibilizadas 101.100 inscrições para os primeiros participantes
que optarem pelo ENEM Digital.

Em Minas Gerais o ENEM Digital será aplicado nas cidades:

Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora,
Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Sete Lagoas e Uberlândia.

ENEM 2021



ATENÇÃO:

• feita a escolha pelo ENEM Digital não há opção de alteração;

• o ENEM digital é exclusivo para participantes concluintes do ensino médio em
2021 ou que já concluíram.

• Na edição 2021, o ENEM Digital prevê disponibilização de recursos de
acessibilidade (nos mesmos moldes disponibilizados para o ENEM Impresso);

• não será permitido o uso de computador particular;

• a prova de redação seguirá o formato impresso.

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:FIQUE ATENTO

ENEM  digital
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O ENEM 2021 será estruturado a partir de matrizes de referências
disponíveis no Portal do INEP
<download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf.

As provas objetivas e de Redação do ENEM Digital e do ENEM
Impresso avaliarão as áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens e
Códigos, Ciências da Natureza, Matemática e Redação:

1º DIA) provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e
Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões de múltipla escolha e
Redação). Duração 5 horas e 30 minutos;

2º DIA) provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias (45 questões de múltipla escolha). Duração 5
horas.

FIQUE ATENTO
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O candidato que necessitar de atendimentos especializados deverá, no
ato da inscrição:

• informar os motivos da solicitação (baixa visão, cegueira, visão monocular,
deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual(mental),
surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista,
discalculia, gestante, lactante, idoso, estudante em classe hospitalar e/ou pessoa
com outra condição específica).

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como será organizado o atendimento especializado? 
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O participante que solicitar atendimento para cegueira, surdocegueira,
baixa visão, visão monocular e/ou outra condição específica e tiver sua solicitação
aprovada pelo INEP, poderá ser acompanhado de cão-guia e utilizar material
próprio, tais como:

• máquina de escrever em Braille, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou
cubarítmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa,
telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano, plano inclinado, medidor de
glicose e bomba de insulina (esses recursos serão vistoriados pelo chefe da sala,
exceto o cão-guia, o medidor de glicose e a bomba de insulina);

• o participante que solicitar atendimento para deficiência auditiva, surdez ou
surdocegueira poderá indicar o uso do aparelho auditivo ou implante coclear
na inscrição. Esses recursos não serão vistoriados pelo aplicador;

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como será organizado o atendimento especializado?
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• O participante que solicitar atendimento para transtorno do espectro autista e
tiver sua solicitação confirmada pelo INEP poderá utilizar caneta transparente
com tinta colorida para proceder marcações em seu caderno de questões,
exclusivamente. O CARTÃO-RESPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER
PREENCHIDO COM CANETA DE TINTA TRANSPARENTE.

• O candidato poderá solicitar auxílio como prova em Braile, tradutor intérprete
de Língua Brasileira de Sinais-Libras, vídeo prova em Libras, prova com letra
ampliada (tamanho 18 e com figuras ampliadas, prova com letra
superampliada(tamanho 24 e com figuras ampliadas), auxílio para transcrição,
leitura labial, uso de leitor de tela (prova compatível com software DosVox e
NVDA), guia-intérprete, auxílio para leitura, tempo adicional, sala de fácil acesso
e/ou mobiliário acessível.

Como será organizado o atendimento especializado? 
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O participante que solicitar atendimento para surdez ou deficiência
auditiva e o recurso de vídeo prova em Libras, terá tempo adicional de até 120
(cento e vinte) minutos em cada dia de prova.

O participante que esteja com uma das doenças infectocontagiosas listadas
abaixo, NÃO DEVERÁ COMPARECER AO LOCAL DE APLICAÇÃO DO EXAME
e deverá solicitar a reaplicação do EXAME na página do Participante
<enem.inep.gov.br/participante>, em até cinco dias úteis após o dia de aplicação.

São doenças infecciosas para fins de reaplicação do Enem 2021:

• Tuberculose, Coqueluche, Difteria, Doença invasiva por Haemophilus Influenza,
Doença Meningocócica e outras meningites, Varíola, Influenza A e B, Poliomelite
por poliovírus selvagem, Sarampo, Rubéola, Varicela e Covid-19.

HÁ MUDANÇAS NO SAEB 3. FIQUE ATENTO:

Como proceder em caso de doenças infecciosas?                                   
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DOS HORÁRIOS:
• nos dias de realização do Exame, os portões de acesso aos locais de provas serão

abertos às 12h e fechados às 13h (horário de Brasília-DF);
• é proibida a entrada do participante no local de prova sem a máscara de

proteção à Covid-19 e após o fechamento dos portões;
• o acesso à sala de provas será permitido com a apresentação de documento de

identificação com foto válido e mediante a utilização de máscara de proteção à
Covid-19, e dentro do horário estabelecido no edital;

• a aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 19h, no primeiro dia, e às
18h30, no segundo dia, horário de Brasília-DF;

• a aplicação das provas para o participante com solicitação de tempo adicional
aprovada terá início às 13h30 e término às 20h, no primeiro dia, e às 19h30, no
segundo dia, horário de Brasília-DF.

no dia da prova:
ATENÇÃO AOS HORÁRIOS 

12



Este e-book tem como objetivo auxiliar os gestores escolares,
possibilitando uma visualização rápida das datas e dos procedimentos.

Cabe aos alunos, sob coordenação dos professores do ensino médio,
realizarem a leitura atenta dos editais, orientando os alunos, bem como quanto à
atenção em relação aos prazos e às normas constantes no edital.

A leitura do Edital é um dos aspectos mais importantes para o sucesso em
qualquer concurso ou exame. Nesse sentido, pode representar uma ótima
oportunidade para o fortalecimento do engajamento do aluno no processo.

Considerações finais:
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Uma das habilidades mais importantes para enfrentar os desafios do
século XXI é a de aprender a aprender.

O estudante precisa ser estimulado para, de forma autônoma, gerir a sua
própria aprendizagem. Esse é um grande desafio enfrentado por todos nós,
principalmente em tempos de COVID-19.

Seção de Normas e Planejamento Pedagógico – DEEAS3

junho-2021

Considerações finais:
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RESUMO - CRONOGRAMA

Considerações finais:
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CRONOGRAMA ENEM IMPRESSO E DIGITAL

Inscrições 30/6 a 14/7/2021

Pagamento da taxa de inscrição até 19/7/2021

Atendimento Especializado Solicitação 30/6 a 14/7/2021

Resultado 23/7/2021

Recurso 26 a 30/7/2021

Resultado do recurso 4/8/2021

Tratamento pelo Nome Social Solicitação 19 a 23/7/2021

Resultado 30/7/2021

Recurso 2 a 6/8/2021

Resultado do recurso 11/08/2021

Aplicação 21 e 28/11/2021


