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Guia Enem - Enem 2022 – Digital e Impresso

Aqui você encontrará algumas datas e 
informações importantes referentes ao Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

MESMAS DATAS 
E QUESTÕES EM LOCAIS 

PREDETERMINADOS!

ENEM DIGITALENEM IMPRESSO

 O Enem estará disponível em dois formatos: digital e impresso. Ambos serão 
compostos pelas mesmas questões, aplicados nas mesmas datas e ocorrerão em 
locais predeterminados (como escolas, centros universitários etc).  

1. Formatos
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• Inscrições

• Atendimento Especializado

MAIO

MAIO

JUNHO

10/05 Período de Inscrição - ENEM 2022
21/05 até 23:59 (Horário de Brasília)

* Respeitados os horários de compensação bancária, sob pena de a inscrição não ser confirmada.

27/05*

21/05

12/06

Pagamento da Inscrição (R$85)

Solicitação de Atendimento Especializado

Recurso

Resultado - Previsto para 07/06

Resultado - Previsto para 22/06

10/05

10/05

07/06

2. Datas importantes (Enem Digital e Impresso)
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• Tratamento pelo nome social

• Datas de aplicação
     (O Enem é aplicado em 2 dias.)

JUNHO

JULHO

23/06 Solicitação de Tratamento pelo Nome Social
28/06

10/07

Recurso

Resultado - Previsto para 05/07

Resultado - Previsto para 15/07

05/07

PRIMEIRO 
DIA

13/11/2022

SEGUNDO 
DIA

20/11/2022
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Para se inscrever no Enem Digital ou no Enem Impresso, acesse a página do 
participante clicando AQUI.

 No momento da inscrição, você deve escolher a opção digital ou impressa. 
Lembre-se de que você não pode optar pelas duas modalidades 
e nem modiFIcar a sua escolha depois. Você também deve definir se 
responderá às questões de Língua Espanhola ou Inglesa. 

 A taxa de inscrição é a mesma para ambos os formatos de prova, R$85,00, 
e deverá ser paga até o dia 27/05/2021, respeitando os horários 
de compensação bancária, sob pena de não conFIrmação da 
inscrição.

Atenção: O Enem Digital tem vagas limitadas (101.100 vagas), 
preenchidas por ordem de inscrição (de acordo com a distribuição de 
vagas por localidade). 

3. Inscrições

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
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Para saber o código da sua escola composto por oito números, entre em contato 
com a coordenação ou secretaria da sua instituição de ensino, ou procure pelo 
nome dela no “Catálogo de Escolas” do Inep. Neste caso, não se esqueça de 
confirmar o endereço também.

No momento da sua inscrição, ao chegar na etapa “Ensino Médio”, você poderá 
inserir o número como ilustra a imagem abaixo:

Cadastrando o código, o nome da sua escola aparecerá na tela. Verifique as 
informações e siga com a sua inscrição! É simples e rápido.

Fazendo a inscrição com o código do Inep, você permite que a sua 
escola acompanhe seus resultados no Enem e continue seguindo nessa 
trajetória com você rumo à Universidade dos seus sonhos!
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Em 13/11/2022, será aplicada a primeira parte do exame, conforme 
informações abaixo: 

 De acordo com o fuso horário de Brasília (DF), o cronograma do primeiro dia 
de aplicação do Enem 2022 será:

Dia de Prova

Abertura dos 
Portões

12h

Fechamento 
dos Portões

13h

Inícios das
Provas

13h30

Término das
Provas 1º dia

19h

1º dia
(13/11/2022)

Composição

90 questões
objetivas +
Redação

Conteúdo

Linguagens,
Ciências

 Humanas,
Redação

Duração

5h30

Divisão de 
Questões

45 de 
Linguagens,

45 de Ciências 
Humanas,
1 Redação

4. Primeiro dia de aplicação
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Em 20/11/2022, será aplicada a segunda parte do exame, conforme informações 
abaixo: 

 De acordo com o fuso horário de Brasília (DF), o cronograma do segundo dia 
de aplicação do Enem 2022 será:

Dia de Prova

Abertura dos 
Portões

12h

Fechamento 
dos Portões

13h

Inícios das
Provas

13h30

Término das
Provas 2º dia

18h30

2º dia
(20/11/2022)

Composição

90 questões
objetivas

Conteúdo

Ciências da
Natureza, 

Matemática

Duração

5h

Divisão de 
Questões

45 de Ciências 
da Natureza, 

45 de 
Matemática

5. Segundo dia de aplicação
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 Tanto no Enem Digital quanto no Enem Impresso é obrigatório o uso de 
caneta de tinta preta feita em material transparente. No Enem Digital, a redação é 
feita em papel.

 Para os alunos que optarem pelo Enem Digital, recomendamos o tutorial a 
seguir, realizado pelo próprio Inep: CLIQUE AQUI.

- Para concorrer a uma vaga na universidade via SiSU, ProUni e Fies;

- Para concorrer a vagas em instituições públicas e particulares
(Unicamp e FGV, por exemplo);

- E, ainda, para se candidatar a vagas no exterior, em países como Portugal, por 
exemplo.

Gostou? Então se prepare para Enem com A Rede Pitágoras!  

 Para mais informações, acesse os editais DIGITAL e IMPRESSO.

6. Outras Informações importantes

7. Por que fazer o Enem?

https://www.youtube.com/watch?v=X5lnLZyhbeY
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-34-de-28-de-abril-de-2022-396179710
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-33-de-28-de-abril-de-2022-396385788
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