
UNILEÃO | E-BOOKS

G U I A  C O M P L E T O 

ENEM 



G U I A  C O M P L E T O

ENEM 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é 

uma das principais formas de ingressar no 

ensino superior no Brasil, seja em instituições 

privadas ou públicas. Diante disso, a prova 

passou a ser um dos principais focos dos 

estudantes do ensino médio.

Confira o guia completo que preparamos e 

conheça todas as informações importantes 

sobre o Enem.
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PARA QUE 
SERVE O 
ENEM?
Atualmente, é possível utilizar a nota do Enem para 
ingressar em faculdades particulares com bolsa do 
Prouni (Programa Universidade para Todos) ou 
conseguir financiamento estudantil através do Fies 
(Fundo de Financiamento Estudantil). A nota do seu 
exame também poderá ser utilizada para ingressar 
em universidades públicas, através do Sisu 
(Sistema de Seleção Unificada).

Além disso, algumas faculdades usam a nota do 
Enem como critério de avaliação, não sendo 
necessário participar do Vestibular Tradicional. Na 
Unileão, você pode ingressar com a nota do Enem 
e o resultado sai na hora!
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https://unileao.edu.br/processo-seletivo/enem/


COMO POSSO 
PARTICIPAR
DO ENEM?

Para fazer a prova do Enem, basta ter concluído o 
ensino médio ou estar em fase de conclusão (3º 
ano do ensino médio). Quando estiver no período, 
você pode se inscrever no site oficial do exame, 
que é bastante fácil de navegar.

O pedido de isenção da taxa de inscrição é feito 
antes do período de inscrições na página do 
participante: enem.inep.gov.br/participante. 
A dica mais importante é acompanhar os canais 
oficiais de comunicação do MEC e ficar atento 
para não perder as novidades e datas do 
cronograma.
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https://enem.inep.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/


COMO
FUNCIONA A 
PROVA DO ENEM?
A prova do Enem é dividida em quatro provas 
objetivas com 45 questões de múltipla escolha cada 
e uma redação em Língua Portuguesa. Você deve 
marcar as respostas no Cartão-Resposta que terá 
seu nome impresso.

As provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes 
áreas de conhecimento:

_Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação:
Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês
ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da 
Informação e Comunicação

_Ciências Humanas e suas Tecnologias: História,
Geografia, Filosofia e Sociologia

_Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
Química, Física e Biologia

_Matemática e suas Tecnologias: Matemática
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O QUE EU 
LEVO PARA A 
PROVA?

Leve um documento original oficial com foto como 
Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de 
Habilitação. A única cor de caneta que pode ser 
utilizada para responder a prova é a de cor PRETA, 
de material transparente.

Lembre-se que não é permitido o uso de 
equipamentos eletrônicos, caneta azul, relógio,
óculos escuros, lápis, livros, boné etc. Leve seu 
cartão de confirmação de inscrição, água e lanche. 

Conhecer todas as informações sobre o Enem vai te 
ajudar muito na prova. Com todas essas dicas você 
vai mandar bem nessa prova tão importante!
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A UNILEÃO 
DESEJA UMA 

ÓTIMA PROVA!
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Mais informações:
(88) 3571 3231 | (88) 9 9216 3040

www.unileao.edu.br

http://www.unileao.edu.br
https://www.youtube.com/user/tvleaosampaio
https://www.instagram.com/unileao/
https://twitter.com/unileao
https://www.facebook.com/unileaooficial
https://leaosampaio.edu.br/
http://unileao.edu.br/



