
 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

PARA QUE SERVE O ENEM: ENTENDA AS 

CARACTERÍSTICAS DA PROVA! 

 

O que é o Enem? 

O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 pelo Ministério 

da Educação (MEC). Inicialmente, seu intuito era o de avaliar o nível dos 

alunos que cursavam o último ano do Ensino Médio. 

A prova era composta por 63 questões e não era obrigatória, com caráter 

meramente avaliativo, o que fazia com que o exame tivesse baixa adesão 

pelos alunos. 

O cenário mudou a partir do ano de 2009, em que a prova foi reformulada e 

algumas universidades federais passaram a adotá-lo como primeira etapa 

do vestibular. 

Como as provas do Enem funcionam? 

O Novo Enem, como foi chamado após a reformulação das provas, passou 

a ser composto por uma prova de 180 questões e uma redação. Atualmente, 

a prova é aplicada em dois domingos, dividindo o conteúdo abordado por 

grupos similares. 

A seguir, confira quais temas correlatos são abordados em cada etapa: 

• 1º Dia 

o Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões); 

o Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões); 

o Redação (até 30 linhas). 

• 2º Dia 

o Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões); 

o Matemática e suas Tecnologias (45 questões). 

 

As provas são divididas por áreas do conhecimento, como vimos acima, 

mas quais disciplinas são englobadas em cada uma delas? Acompanhe 

abaixo! 

https://enem.inep.gov.br/#/crono?_k=n6dk7j
https://www.gov.br/mec/pt-br
https://www.gov.br/mec/pt-br
https://blog.estacio.br/calouros/enem-digital/
https://blog.estacio.br/estude-na-estacio/saiba-como-fazer-uma-boa-redacao-para-o-vestibular/


• Ciências Humanas e suas Tecnologias: perguntas sobre História, 

Geografia, Filosofia e Sociologia; 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: a prova contém questões 

de Língua Portuguesa, Literatura, Educação Física, Artes, 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Estrangeira 

Moderna (o candidato pode escolher entre Inglês ou Espanhol); 

• Ciências da Natureza e suas Tecnologias: perguntas que abrangem 

conteúdos de Química, Biologia e Física; 

• Matemática e suas Tecnologias: questões somente de matemática.  

Outra questão que acaba gerando muitas dúvidas, quando falamos sobre 

para que serve o Enem, é a redação. Por isso, entenda, a seguir, como 

funciona essa parte do exame! 

Para que serve o Enem? 

Compreender para que serve o Enem é essencial para saber como usar a sua 

nota! 

Atualmente, para que serve o Enem? Ele é usado como etapa única para o 

ingresso em 51 universidades federais de todo o país por meio 

do SISU (Sistema de Seleção Unificada). Além disso, algumas instituições 

estaduais utilizam a nota da prova parcialmente em seus processos 

seletivos. 

Por conta disso, algumas instituições de ensino superior particulares 

também aderiram ao Enem como processo seletivo para os cursos de 

graduação, o que facilita bastante a vida de quem pretende prestar 

vestibular em várias faculdades. 

Além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio também serve para 

aqueles que não concluíram o Ensino Médio e querem conquistar o 

diploma sem ter que voltar para a escola. 

Até aqui você aprendeu o que é, como funciona e para que serve o Enem. 

Agora, acompanhe quando as provas costumam acontecer. 

Para que serve o Enem e como usar a nota da prova? 

Além de saber para que serve o Enem, é fundamental aprender como e 

onde usar as notas, seguindo os seus objetivos. 

O Enem serve como uma porta de entrada para as instituições de ensino 

superior, através da nota tirada, ela pode ser utilizada tanto para o ingresso 

https://blog.estacio.br/estude-na-estacio/literatura-no-enem/
https://sisu.mec.gov.br/#/#onepage
https://estacio.br/cursos/graduacao
https://estacio.br/cursos/graduacao
https://blog.estacio.br/esta-na-midia/como-usar-nota-do-enem/


em universidades públicas, quanto em particulares. Mas, como isso 

funciona na prática? 

Para as instituições públicas, por exemplo, é aberto um processo seletivo 

bem conhecido chamado SISU (Sistema de Seleção Unificada). Esse 

sistema é ofertado pelo Governo Federal e, normalmente, as inscrições 

ocorrem poucos dias após a divulgação das notas do Enem. No ano, 

acontecem 2 edições do SISU. 

Já para quem está interessado em ingressar no ensino superior privado, a 

nota do Enem pode ser usada para conseguir bolsas de estudo pelo ProUni 

(Programa Universidade para Todos). 

O ProUni é um programa, também do Governo Federal, com foco em 

estudantes que não possuem renda para ingressar em uma faculdade 

privada sem uma bolsa de estudo. Essas bolsas costumam cobrir de 50% a 

100% da mensalidade.  

Outra maneira de utilizar a nota do Enem é pelo FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil). O papel desse fundo é ajudar a pagar as 

mensalidades da faculdade com um prazo maior, já que os estudantes só 

começam a quitar a dívida após a formatura. 

Para opções como o ProUni e FIES, o aluno precisará de uma nota mínima 

de 450 e superior a zero na redação do Enem. 

 

https://blog.estacio.br/estude-na-estacio/para-que-serve-o-

enem/ 

 

https://sisu.mec.gov.br/#/
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https://blog.estacio.br/medicina/medicina-com-nota-do-enem/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/
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