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Aplicação do Enem em 2019 

Mais de 10,2 milhões de provas impressas 

Custos de aplicação que superam R$ 500 milhões 

Mais de 5 milhões de participantes 



Enem 2018 | Números 



Aplicações de provas ao longo dos anos 

Fotos: Arquivo histórico/Cibec/Inep 



Aplicações de provas ao longo dos anos 

Fotos: Arquivo histórico/Cibec/Inep 



Enem | Fechamento dos portões 

Fotos: Arquivo/Ministério da Educação 



Aonde queremos chegar: 

 Aplicação em meio digital (computador), com a realização em várias datas 
ao longo do ano, por agendamento; 

 Permitir avaliar o aluno com outros tipos de questões, usando vídeos, 
infográficos, games (interatividade); 

 Aplicação em mais municípios aproximando os exames dos alunos; 

 Redução da complexidade da logística de aplicação de exames; 

 Foco no desenvolvimento da avaliação do aluno; 

 Possibilidade de avaliar os diversos itinerários previstos com a reforma do 
ensino médio; 

 Potencializar as individualidades dos alunos a partir de instrumentos de 
inteligência artificial (ex.: orientação aos alunos). 

Enem Digital 



Enem 2019 | Aplicação regular e preparação para digital 

Aplicação 

Duas aplicações em papel:  

 Enem regular 

 Enem reaplicação Preparação para 2020 

 Preparação para aplicação-piloto do Enem 

Digital em 2020 

 Desenvolvimento/aquisição da plataforma 

digital 



Enem 2020 | Aplicação-piloto do modelo digital 

Aplicação 

Uma aplicação-piloto do modelo digital: 

 15 capitais, de todas as regiões do país 

 50 mil provas digitais 

 Opcional para os participantes (no ato da 
inscrição) 

 Aplicação em dois domingos – 11 e 18/10/2020 

Duas aplicações em papel: 

 Enem regular – 1º e 8/11/2020 

 Enem reaplicação para os dois modelos 
(dezembro/2020) 

 Cada uma das três provas terá questões diferentes; 

 Em caso de problemas logísticos na aplicação digital, o 

participante poderá participar da reaplicação; 

 Estimativa de custo inicial do projeto-piloto: R$ 20 milhões. 
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Enem 2021 | Aprimoramento do modelo digital 
 

Aplicação 

Duas aplicações digitais (datas distintas) 

 Aprimoramento dos moldes da aplicação-piloto/2020 

 Opcional para os participantes (no ato da inscrição) 

 

Duas aplicações em papel: 

 Enem regular 

 Enem reaplicação para os dois modelos 



Enem 2022 a 2025 | Aprimoramento do modelo digital 
 

Aplicação 

Até quatro aplicações digitais (datas distintas) 

 Opcional para os participantes (no ato da inscrição) 

 

Duas aplicações em papel: 

 Enem regular 

 Enem reaplicação para os dois modelos 



Enem 2026 | Consolidação do modelo digital 
 

Aplicação 

Enem totalmente digital 

 Diversas aplicações regulares, distribuídas ao longo do ano 

 Reaplicação também em modelo digital 
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