


INSCRIÇÕES 

Prazo de Inscrições:  11  a  22 de maio 
 
Valor da Inscrição:  R$85,00 
 
Prazo para isenção da taxa:  Encerrado 
 
Link para Inscrição:  https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ 
 
Código do CP2/CDC  no INEP:   33242216 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/


PASSO A PASSO 

 A tela inicial vai apresentar a robô Nanda.  Ela vai solicitar algumas informações para concluir sua 
inscrição no exame. A primeira delas será clicar na imagem do objeto que ela escolheu. 

 
 Este ano haverá a opção de escolher entre as provas tradicionais do Enem e o Enem Digital.  

 
 Cabe ao candidato escolher em qual delas deseja concorrer no ato da inscrição.  De acordo com o 

edital, o Inep vai aplicar o Enem Digital para 100 mil participantes. 
 

 Em seguida, serão solicitados alguns dos seus dados pessoais. 
 

 A próxima etapa da inscrição deve ser preenchida por aqueles que necessitarem de atendimento 
especial no Enem. 

 
 

 



PASSO A PASSO 
 O passo seguinte é a escolha do idioma:  Inglês ou Espanhol. 

 
 Preencha a sua escolaridade.  É preciso indicar se você já terminou ou ainda está cursando o Ensino 

Médio. 
 

 Preencha o questionário socioeconômico com informações suas e de sua família.  São 25 perguntas 
no total.  Após concluir a inscrição, as informações do questionário não poderão mais ser alteradas. 
 

 Informe CONTATO e SENHA.  É importante informar um número fixo e um celular, além de um 
email.  Anote sua senha e verifique sua caixa de mensagens de                

 
 

Inscrição Concluída!!! 
 

 
 

Após concluir sua inscrição, o sistema irá te apresentar o robô Beto, que auxilia no download do boleto 
para pagamento da taxa de inscrição. 

 
 



ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
 O participante que necessitar de atendimento especializado deverá, no ato da inscrição, 

informar a(s) condição(ões) que motiva(m) a sua solicitação.  

CONDIÇÕES 
 

Candidatos com baixa visão, cegueira, visão 
monocular, deficiência física, deficiência 
auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), 
surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, 
autismo, discalculia, gestante, lactante, idoso, 
estudante em classe hospitalar e/ou pessoa com 
outra condição específica, comprovada por meio 
de laudo médico. 

IMPORTANTE: Não haverá disponibilização de recursos de acessibilidade para o Enem 
2020 digital, somente para a edição do Enem 2020 impresso. 
 

RECURSOS DE ACESSIBILIDADE 
 

Prova em braille, tradutor intérprete de Libras, 
videoprova em Libras, prova com letra ampliada 
(fonte tamanho 18 e figuras ampliadas) ou com 
letra superampliada (fonte tamanho 24 e figuras 
ampliadas), uso de leitor de tela, guia-intérprete, 
auxílio para leitura, auxílio para transcrição, 
leitura labial, tempo adicional, sala de fácil acesso 
e/ou mobiliário acessível. 



ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 
 No ato da inscrição, o candidato deve inserir documento legível que comprove a condição que 

motiva a solicitação do Atendimento Especializado. 
 

Este documento deve conter: 
 

 nome completo do participante;  
 diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à 

Classificação Internacional de Doença (CID 10);  
 assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho 

Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente. 
 O participante com transtorno funcional específico (dislexia, discalculia e déficit de atenção) 

poderá anexar declaração ou parecer, com seu nome completo, com a descrição do transtorno, 
emitida e assinada por entidade ou profissional habilitado, na área da saúde ou similar e com a 
identificação da entidade e do profissional declarante. 



ENEM IMPRESSO  X  ENEM DIGITAL 
IMPRESSO 

 
PROVAS:  01 e 08 de novembro 

 
 Dia 01 = Provas de linguagens, códigos e suas 

tecnologias; redação; ciências humanas e suas 
tecnologias 

 
 Dia 08 = Provas de ciências da natureza e suas 

tecnologias; matemática e suas tecnologias 
 

 Podem participar  candidatos que já concluíram o Ensino 
Médio ou concluirão até o final do ano, além de alunos de 
outras séries que participam como treineiros. 
 

 Locais de prova específicos para realização da prova 
impressa no modelo tradicional. 

DIGITAL 
 

PROVAS:  22 e 29 de novembro 
 
 Dia 22 = Provas de linguagens, códigos e suas 

tecnologias; redação; ciências humanas e suas 
tecnologias 

 
 Dia 29 = Provas de ciências da natureza e suas 

tecnologias; matemática e suas tecnologias 
 

 Podem participar apenas candidatos que já 
concluíram o Ensino Médio ou concluirão até o final 
do ano. 
 

 Locais de prova específicos com computadores para 
realização da prova. 

As provas do Enem Impresso e do Enem Digital terão o mesmo formato tradicional, com 180 questões e a 
redação, mesmo nível de dificuldade e tempo para resolução das questões, porém as provas serão diferentes. 





DICAS PARA O ENEM 2020 

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), já confirmou que o exame deste ano será 
aplicado e com uma novidade: a versão digital. 
 
A nossa dica é para você continuar estudando e se preparando, utilizando o 
período de quarentena para intensificar a dedicação ao conteúdo do Enem. 
 
Para isso, selecionamos algumas dicas para te auxiliar nesse período, 
principalmente no que se refere à organização, seleção de materiais, disciplina, 
foco e técnicas para um estudo eficaz. 



DICA 1:  Selecione os materiais 

 Antes de iniciar os estudos, selecione os 
materiais que irá utilizar. 
 

 Pode ser livros ou apostilas usadas na sua escola 
em anos anteriores. 
 

 Baixe materiais da internet.  Há muitos sites 
especializados nos conteúdos do Enem.  Faça 
download ou selecione os links e deixe salvos os 
conteúdos separados por disciplinas. 
 

 Com tudo separado e organizado por disciplinas, 
na hora de estudar você não perderá tempo 
decidindo o que estudar. 



DICA 2:  Monte um horário 
 A quarentena trouxe uma nova realidade.  Estar em casa por muito 

tempo, pode trazer um desânimo pela rotina.  Por isso, definir um 
horário com tempos de estudo e pausas para o descanso é essencial. 
 

 Distribua o seu horário em tempos de 50 minutos, com 10 minutos de 
pausa.  Sugerimos 3 tempos pela manhã  e 3 tempos pela tarde. 
 

 Definido o horário comprometa-se com ele: só você pode estudar por 
você. Que tal colocar um cartaz no teto: "Pare de olhar para cima e volte 
a estudar!"?   
 

 O restante do tempo no seu dia poderá ser dedicado a outras atividades 
de entretenimento e relaxamento.  Você pode ouvir música, ler um livro, 
assistir a filmes ou séries. 
 

 Defina um horário para o uso da internet e controle o tempo gasto em 
redes sociais.  Sabemos que a internet tem sido o único meio de 
interação com o mundo, mas pode ser uma distração para os estudos.  
Use com consciência. 



DICA 3:  Organize as disciplinas 

Estude as disciplinas de cada dia de prova do Enem sempre 
no mesmo dia. Exemplos: 

 
 2ª feira: Linguagens, códigos e suas tecnologias 

(Português, Literatura, Língua Estrangeira) 
 
 3ª feira: Matemática e suas tecnologias 
 
 4ª feira: Ciências humanas e suas tecnologias (História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia) 
 
 5ª feira: Ciências da natureza e suas tecnologias (Biologia, 

Física e Química) 
 
 6ª feira: Redação 
 
 
* Esta sequência é apenas uma sugestão, altere conforme julgar 
necessário. 



DICA 4:  Pequenas Recompensas 

Sabemos que entre separar materiais, montar um horário e 
conseguir estudar há muita diferença.  Como conseguir cumprir 
o horário planejado? 
 
 Defina metas diárias de estudo.  Exemplos:  Ler um capítulo 

de uma matéria; resolver vinte questões de tal matéria; 
assistir três vídeos sobre tal assunto... 
 

 Para cada meta cumprida, se dê uma pequena recompensa.  
Exemplos: assistir sua série favorita, jogar no celular, ouvir 
música, dormir...  
 

 Use sua criatividade nas recompensas, afinal, depois de um 
dia inteiro de estudos, você merece! 



DICA 5:  Aulas on-line   

Em tempos de quarentena, a internet tem sido uma 
grande aliada.  Muitos sites e instituições têm 
oferecido materiais e aulas gratuitas pela internet 
voltadas para o Enem. 
 
 Pesquise sites de confiança.  Muitas instituições 

governamentais têm oferecido esse tipo de 
aula/material.  Temos como exemplo o site Face 
Educa, da UFMG. 
 

 Tenha um caderno de anotações para registrar os 
conteúdos estudados.  Aula on-line também exige 
disciplina. 



DICA 6: Estude em grupo 

Não é porque estamos em isolamento social que precisamos estar 
sozinhos.  Que tal marcar uma videochamada em grupo com seus colegas 
de escola? 
 
 Combine com 2 ou 3 colegas um dia e horário para fazerem a chamada. 

 
 Definam com antecedência qual matéria e conteúdo irão estudar, para 

não perderem nem tempo nem o foco. 
 

 Escolham qual atividade você e seus colegas farão.  Por exemplo, vocês 
podem combinar de fazer uma lista de exercícios previamente e 
fazerem a videochamada para fazer a correção juntos e compararem 
os resultados. 
 

 Outra dica é vocês selecionarem um filme indicado para o Enem, 
assistirem e depois combinarem a videochamada para debaterem 
sobre o filme. 



DICA 7: Simulados 

 Não basta estudar, é preciso treinar! 
 

 Selecione sites com simulados ou questões de provas 
anteriores. 
 

 No seu horário semanal, defina um horário específico 
para o simulado e marque o tempo a ser utilizado. 
 

 Faça simulados menores por disciplina durante a semana 
e, simulados maiores com provas completas nos fins de 
semana. Pode ser semanalmente ou quinzenalmente. 
 

 Alguns sites disponibilizam simulados online e gratuitos, e 
ao final calculam o resultado 

 
 Calcule seus acertos a cada simulado para avaliar seu 

desempenho ao longo dos estudos. 



DICA 8: Aprenda com as questões 

Resolver questões de edições anteriores não serve apenas como 
simulado.  Você também pode usar questões objetivas como método de 
estudo para aprender os conteúdos cobrados. 
 
 Selecione questões de uma mesma disciplina.  Tenha em mãos o seu 

caderno de estudos.  
 

 Leia o enunciado da questão e busque identificar qual é o assunto 
tratado.  Analise o que você sabe sobre esse assunto, se é algo que 
você já aprendeu, ou ainda, se é algum assunto que você tenha 
dificuldade. 
 

 Consulte em seu material ou na internet o que você precisa saber 
sobre esse assunto para tentar responder a questão. 
 

 Analise as alternativas de resposta.  Anote ao lado de cada 
alternativa uma justificativa do porquê aquela alternativa está 
errada ou certa. 



DICA 9: Pratique redação 

 Reserve no seu horário de estudos um horário específico apenas para a redação. 
 

 Selecione temas de edições anteriores ou indicados por professores ou sites de 
estudos. 
 

 Calcule quanto tempo você levou para fazer sua redação, incluindo o tempo de 
rascunho e para passar a limpo. 
 

 Caso sua letra não seja tão legível, treine também sua caligrafia. 
 

 Analise modelos de redações prontas, inclusive redações que alcançaram nota mil 
em edições anteriores. 
 

 Consulte dicas de como escrever sua redação, vale consultar professores, sites, 
videoaulas, etc. 
 

 Peça para alguém de confiança corrigir sua redação, se possível.  Pode ser um 
professor ou até mesmo algum amigo com habilidade de escrita, que já tenha 
feito o Enem em anos anteriores e alcançado uma boa nota.  Toda ajuda é bem 
vinda. 
 



Referências 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/dicas-para-enem.htm 

https://beduka.com/blog/dicas/enem-dicas/ 

https://enem.inep.gov.br/ 

https://querobolsa.com.br/revista/dicas-para-estudar-para-o-enem 

https://www.resolvesim.com.br/ 

https://linktr.ee/faceduca 

 

Consulte também o material  “Guia de Estudos” elaborado pelo SOEP e disponibilizado no blog do Campus Caxias 
http://www.cp2.g12.br/blog/duquedecaxias/2020/03/19/guia-de-estudos-soep-campus-duque-de-caxias/ 
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Haverá um dia em que você olhará com orgulho  
para tudo o que fez e dirá: “Valeu a pena!” 

 
 
 

Campus Duque de Caxias 
SOEP – Setor de Orientação Educacional e Pedagógica 

NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas 
soep.cdc@cp2.g12.br 

napnecp2dc@gmail.com 
 


