
São Paulo concentra um terço dos inscritos no Enem 2006 
  
Número de inscritos cresceu 24% em relação a 2005 .Veja lista de inscritos por município 
 
São Paulo concentra quase um terço (28,46%) dos inscritos no Enem 2006 (Exame Nacional 
do Ensino Médio). Das 3.731.925 inscrições em todo o país, 1.062.456 estão no Estado. O 
Cespe (Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília) e a Fundação 
Cesgranrio, organizadores do exame, divulgaram a lista de estudantes por município nesta 
segunda (21/08). 
 
Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com 11,55% (431.237) do total de candidatos, seguido 
da Bahia, que reúne 10,48% (391.287) de estudantes, e do Rio de Janeiro, com 6,48% 
(241.993) dos inscritos. 
 
Entre os Estados líderes por região, estão o Pará, no Norte, com 2,78% (104.029); o Rio 
Grande do Sul, no Sul, com o total de 5,19% (193.703) dos estudantes; e Goiás, no Centro-
Oeste, que tem 2,57% das inscrições (96.039). 
 
Segundo dados do Censo Escolar 2005, entre os estudantes aptos a prestar o Enem este ano, 
cerca de um quarto (24,05%) estava em São Paulo, que tinha 580.462 dos 2.412.701 alunos 
matriculados na 3ª série do ensino médio no ano passado.  
 
O Sistema de Estatísticas Educacionais (Edudata Brasil), do Inep (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aponta ainda que, se comparado com números de 
concluintes em 2005, o exame deste ano engloba 87,45% (2.109.975) dos estudantes 
brasileiros que concluirão o ensino médio. Os demais (1.621.950) são inscritos que já 
finalizaram os estudos em anos anteriores. 
 
Mais de 3,7 milhões farão o Enem 2006. A prova será aplicada às 13h do próximo dia 27 
(horário oficial de Brasília), em 800 municípios do país e 140 unidades prisionais. 
 
Aumento da procura 
O número de inscritos no Enem cresceu 24% em relação ao ano passado, segundo dados 
divulgados pelo Inep. 
 
A procura dos estudantes pelo exame cresceu a partir da implantação, em 2005, do Prouni 
(Programa Universidade para Todos). Uma boa nota pode garantir bolsas de estudos integrais 
ou parciais (50%) nas universidades não-públicas que participam do programa. 
 
 
Com a obrigatoriedade de apresentação de nota do Enem para disputar os benefícios no 
Universidade para Todos, o número de estudantes inscritos na prova chegou a dobrar no ano 
passado, quando 3 milhões de candidatos se inscreveram. 
 
O desempenho do estudante na avaliação também é utilizado por várias universidades 
brasileiras como critério de seleção para ingresso na graduação. 
 
O Enem é uma avaliação voluntária de alunos que cursam a terceira série do ensino médio ou 
que já concluíram essa etapa em anos anteriores, cujo objetivo é analisar a qualidade da 
educação no país. 
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