Belo Horizonte, 26 de outubro de 2018

Querido (a) aluno (a),
Segue abaixo, um conjunto de orientações que consideramos importantes para a sua
organização nesse momento de desafio, que é a realização do ENEM/2018.
DATAS E HORÁRIOS DAS PROVAS
1º DIA

04 de novembro - Domingo

TEMPO DE PROVA

05h30min. (13h30min – 19h)

ÁREAS

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação
Ciências Humanas e suas Tecnologias

2º DIA

11 de novembro - Domingo

TEMPO DE PROVA
ÁREAS

04h30min. (13h30min – 18h)
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias

Os portões serão abertos às 12h e serão fechados às 13h,
pontualmente. Horário de Brasília.
Um alerta: o horário de verão começa exatamente no primeiro dia de provas do Enem 2018,
ou seja, 4 de novembro.

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO
O Cartão de Confirmação já está disponível e deverá ser levado nos dias de provas, para se
necessário, será solicitado pelo aplicador da prova. Confira todos os seus dados pessoais e número
de inscrição, evitando assim, equívoco de última hora.
Acesse: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/inicial. Para acessar é necessário inserir o CPF e
senha e a figura de segurança.

DOCUMENTOS ACEITOS (Quem não estiver com o documento de identificação não
terá permissão para fazer prova):
Carteira de identidade (RG – Registro Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação),
Passaporte, Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista e Certificado de Dispensa de
Incorporação.

ORIENTAÇÕES DIVERSAS:
Preenchimento do Gabarito:
O gabarito do Enem deve ser preenchido exclusivamente com caneta esferográfica da cor preta.
Por isso, leve no mínimo duas canetas, para ter uma de reserva. Lembrando que as canetas
precisam ser fabricadas com material transparente
Vá até o local antes do dia da prova, para conhecer o percurso, o tempo gasto até lá e o
próprio local do exame. Evite atraso e ansiedade, saindo de casa mais cedo, sem correria.
Cuide da sua condição física e emocional, para diminuir o cansaço durante a prova. Para isso
recomendamos:
Durma mais cedo, garantindo um período de sono de pelo menos 8 horas.
Saia de casa bem alimentado.
Leve consigo barras de cereal ou chocolate e garrafinha com água (não haverá intervalo para
lanche).
Administre bem o tempo disponível, fazendo cada prova com atenção e tranquilidade.
Resolva primeiro as questões que julgar mais fáceis e depois, as mais difíceis pra você. Isso
contribuirá para uma boa administração do tempo.
Destine os trinta minutos finais para o preenchimento do gabarito, para garantir a marcação
correta das respostas.

Fique atento aos motivos que podem eliminá-lo do Enem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Prestar, em qualquer documento ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou inexata.
Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização do Exame.
Comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com outro
PARTICIPANTE, durante as provas.
Portar, após ingressar na sala de provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico e de
comunicação.
Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer
etapa do Exame, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei.
Utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame.
Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um aplicador ou ausentar-se em
definitivo antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas.
Não entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho ao
terminar as provas.
Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto ao deixar em definitivo a sala de
provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas.
Ausentar-se da sala de provas com o Cartão-Resposta e/ou com a Folha de Redação e a
Folha de Rascunho
Não atender às orientações da equipe de aplicação durante a realização do Exame.
Não guardar, desligados, em embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, telefone
celular, quaisquer outros equipamentos eletrônicos e outros objetos.
Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou
similares.
Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte.
Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas de qualquer membro da
equipe de aplicação do Exame ou de outro PARTICIPANTE.
Recusar-se, injustificadamente, a ser submetidas à revista eletrônica, coleta de dado
biométrico e ter seus objetos revistados eletronicamente.
Não aguardar em sala de provas das 13h00min as 13h30min para iniciar as provas.

RESULTADOS:
Recurso contra as provas do Enem 2018: 11 a 16 de novembro
Resultado do Enem 2018: 17 de janeiro de 2019
Resultado do Enem 2018 para treineiros: março de 2019

DICAS PARA A REDAÇÃO:
Reservar no mínimo 01 hora para desenvolver e concluir a redação.
POSSÍVEIS TEMAS PARA A REDAÇÃO DO ENEM 2018
O foco são as questões cotidianas que desencadeiam violência, desigualdade ou intolerância. Eles
sempre abordarão problemas da sociedade atual que possam estar, por alguns motivos, interferindo
na possibilidade de relações mais harmônicas e respeitosas.
1. Refugiados cada vez mais acuados por guerras
A crise de refugiados tem se agravado cada vez mais ao redor do mundo. As imagens dos
migrantes que estão fugindo das guerras comovem as pessoas e destacam um problema
evidente.
2. Urbanização e transporte
As questões que envolvem a vida nas grandes cidades e a mobilidade urbana também
podem ser tema de discussão. Fique atento!
3. Memória e patrimônio público
O papel da memória na formação da vida em sociedade assim como a importância do
patrimônio público podem gerar grandes reflexões e conclusões nos dias de hoje.
4. O que é cultura
Por se tratar de um termo bastante amplo, tome cuidado para analisá-lo sob diversos
aspectos. Esse conceito é um dos mais básicos e relevantes da Sociologia.
5. Democracia e seus desdobramentos
O conceito de democracia pode levantar diversas discussões, especialmente com os
acontecimentos recentes no Brasil e no mundo. O que essa forma de governo pode trazer
para uma sociedade pode gerar grandes debates.
6. Avanços Tecnológicos: O país e o mundo presenciam avanços tecnológicos crescentes, o
carro elétrico, energia solar, na indústria são muito comentados pela sociedade, os
avanços são vistos com grande evolução e alguns até geram apreensão, devido a isso esse
pode ser o tema do Enem na redação de 2018.
7. Direito Infantil: temas de direitos humanos são sempre vistos no Enem, ainda mais na
redação devido a sua grande importância para todos da sociedade. As minorias, as crianças
seus direitos e proteção pode ser tema
8. Questões raciais: O tema é de grande discussão, e muito essencial em um mundo que cada
vez mais o direito e respeito a diversidade racial são discutidos e reconhecidos por todos da
sociedade.
9. Clima: Com as mudanças climáticas sentidas no mundo todo e no país, esse pode ser o
tema de prova, o alerta dos estudiosos do tema preocupam e alertam a todos da sociedade
10. Energia: Energias alternativas e limpas estão em destaque, a população já reconhece a sua
importância, por isso pode ser o tema de redação Enem 2018.
11. Globalização: O tema sempre é atual, e pode ser o assunto da redação, com discussão
sobre o país e os impactos da globalização no país e no mundo.
12. Avanços na área científica: Como é um assunto de grande interesse da população, esse
pode ser o tema de 2018.
13. Segurança da informação: o tema é muito discutido no mundo a alguns anos, e no país tem
se intensificado há algum tempo, esse pode ser o tema da redação do Enem 2018.
14. Impactos ambientais: As diversas formas de atuação da indústria, agronegócio tem
colocado o meio ambiente em risco, a discussão é cada vez mais atual, com a população
cada vez mais consciente sobre o problema, podendo ser o tema de prova da redação do
Enem 2018.
15. Mobilidade: O uso dos transportes alternativos é cada vez mais discutido já que a maioria
das grandes cidades do país enfrentam problemas na mobilidade urbana.

16. Empreendedorismo: O país passou por uma crise séria nos últimos anos, com isso muitos
foram os brasileiros que decidiram empreender, o tema pode ser o da redação.
17. Liberdade de expressão: Alguns países vêm sofrendo repressão a liberdade de expressão,
o tema pode relacionar com problemas já ocorridos no país.
18. Violência Urbana: O país ainda possui alto índice de violência, como a população é amais
prejudicada e apreensiva sobre o problema o tema pode ser abordado na redação.
19. Movimentos sociais: O país e o mundo têm diversos Movimentos sociais, o tema pode ser
tratado pela redação do Enem.
20. Redes Sociais: Há algum tempo vem se tornando a principal forma de comunicação no dia a
dia, devido a sua importância, vantagens e perigos as redes sociais podem ser o tema de
prova.
A melhor maneira de desenvolver sua Redação é por meio de uma estrutura organizada, que
respeite os Direitos Humanos e que culmine em uma proposta de intervenção social. Por isso, fique
atento a essas questões!
Receba o nosso carinho e nossa torcida para que você obtenha um excelente resultado.
Que Deus o(a) ilumine, sempre!!
Um abraço fraterno,
Elisabeth Alves – Coordenadora Pedagógica

