
 

ENEM 2020 
ENEM 

As provas do Enem 2020 serão aplicadas nos dias 1 e 8 de novembro. 
Antes, haverá aplicação de prova digital para 100 mil estudantes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O Enem 2020 terá como principal novidade as provas digitais. 
As informações sobre o Enem 2020 já foram divulgadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

As inscrições para o Enem 2020 serão realizadas de 11 a 22 
de maio. O valor da taxa permanece o mesmo do ano passado: R$ 85,00. 

O Edital do Enem 2020 já foi divulgado. Nele é possível consultar 

todas as datas e as regras do exame. 

Datas do Enem 2020: 

Inscrições: 11 a 22 de maio 

Prazo para pagamento: 28 de maio 

Provas tradicionais: 01 e 08 de novembro 

Provas digitais: 22 e 29 de novembro 

Gabarito provas tradicionais: 11 de novembro 

Resultado: janeiro de 2021 



 
 



Inscrição Enem 2020 

 

As inscrições para o Enem 2020 serão recebidas entre os dias 11 e 22 de 

maio, somente pela internet, na Página do Participante. Quem não tiver 

cadastro no portal gov.br deverá fazê-lo antes de fazer a inscrição no Enem. 

Saiba como se inscrever no Enem 2020 

Para fazer a inscrição no Enem 2020 será preciso informar um CPF 

próprio, não sendo aceitos documentos de pai, mãe ou responsável. O 

estudante também precisará informar um número de celular e um endereço 

de e-mail. 

Durante a inscrição no Enem, o sistema vai pedir que informe sua 

escolaridade, se necessita de atendimento especial, onde deseja fazer a prova 

e qual a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol). Ao final, cada 

participante terá que responder um questionário socioeconômico. 

Provas do Enem 2020 

1. Provas Tradicionais: 

Provas tradicionais do Enem 2020 serão aplicadas nos dias 1 e 8 de 

novembro, dois domingos consecutivos. O formato das provas será o mesmo 

do Enem 2019, com questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 180 itens, além da redação. 

1º dia: Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões Ciências 

Humanas 

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza; 45 questões Matemática 

2. Enem Digital 

A maior novidade do Enem 2020 será a aplicação de provas digitais, ou seja, 

os estudantes poderão fazer o exame pelo computador. No primeiro ano da 

novidade, até 100 mil estudantes de 15 capitais irão fazer as provas 

digitais nos dias 22 e 29 de novembro.  

Veja como serão as provas digitais do Enem 2020 



A intenção do Ministério da Educação (MEC) é aumentar a cada ano a 

quantidade de participantes que farão as provas digitais, até elas substituírem 
totalmente as provas impressas em 2026. A medida visa, a longo prazo, reduzir 

custos de impressão. 

Somente estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou concluirão em 

2020 poderão participar do Enem Digital 2020, ou seja, treineiros só poderão 

fazer as provas impressas. No ato de inscrição, o participante deverá 

escolher entre a prova impressa ou digital. Não será possível fazer as duas. 

Mais informações ou orientações, entre em contato e tire suas dúvidas. 
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