
ENEM
2018

  De olho
 no relógio e

no calendário!



DATAS

4 e 11 de novembro (dois domingos)

PROVAS DO 1º DIA PROVAS DO 2º DIA

HORÁRIOS
• 12h - Abertura dos portões
• 13h - Fechamento dos portões
• 13h às 13h30 - Procedimentos de segurança nas salas de prova
• 13h30 - Início das provas

Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias (45 questões)

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias (45 questões)

Redação

Duração: 
5 horas e 30 minutos

Encerramento: 
19h

Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (45 questões)  

Matemática e suas 
Tecnologias (45 questões)

Duração: 
5 horas 

Encerramento: 
18h30

PROIBIDO UTILIZAR NA HORA DA PROVA

DOCUMENTOS ACEITOS

O QUE LEVAR NOS DIAS DE PROVAS

OBRIGATÓRIO
• Caneta esferográfica de tinta preta e
fabricada em material transparente;

• Documento oficial de identificação original com foto

• Lápis
• Chaves
• Livros
• Manuais
• Borracha
• Anotações
• Boné, chapéu, viseira, 
gorro ou similares

• Fones de ouvido ou qualquer 
transmissor, gravador ou receptor de 
dados, imagens, vídeos e mensagens

• Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças 
Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

• Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles 
reconhecidos como refugiados;

• Novidade: Protocolo Provisório de Solicitação de Refúgio emitido pelo 
Departamento de Polícia Federal

Carteira de Registro Nacional Migratório;
• Novidade: Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;
• Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha 
validade como documento de identidade;

• Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Certificado de Dispensa de Incorporação;
• Certificado de Reservista;
• Passaporte;
• Carteira Nacional de Habilitação com fotografia;
• Identidade funcional.

RESULTADOS INDIVIDUAIS

ACONSELHÁVEL
• Cartão de Confirmação de Inscrição;

• Declaração de Comparecimento impressa para assinatura do 
Chefe de Sala (caso precise do documento).

• Impressos
• Lapiseiras
• Óculos escuros
• Caneta de material não transparente
• Dispositivos eletrônicos (calculadoras, 
agendas, eletrônicos ou similares)

• Telefones celulares, smarthphones, 
tablets, pendrives, mp3, gravadores, 
relógios ou similares

O seu resultado será divulgado,
por área de conhecimento, em janeiro

de 2019, na Página do Participante
e no aplicativo Enem 2018. 

Tenha seu CPF e senha em mãos.

DICA

Faça o trajeto até a 
prova e verifique a 
distância, o tempo 
gasto e a melhor 
forma de chegar.


