
ENEM: Só 36 por cento de acertos na prova 
 
Média no teste objetivo é a pior desde 2004. Na parte de redação, a nota ficou em 52,08 
pontos. Exame teve recorde de participação em 2006: 2,7 milhões de alunos fizeram a prova  
 
Se o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fosse uma prova escolar qualquer, os 
participantes de 2006 estariam reprovados na parte objetiva e passariam com a nota mínima 
no teste de redação. Na parte objetiva, os alunos que fizeram a prova do ano passado 
receberam nota média de 36,90 pontos, numa escala de zero a 100. Na parte de redação, a 
nota média foi de 52,08. 
 
Em relação aos dois anos anteriores, a nota do Enem na parte objetiva caiu. Em 2005, eles 
alcançaram em média 39,41 pontos na parte objetiva, e em 2004, 45,58 pontos. 
Este ano, a média dos alunos egressos de escolas públicas foi inferior à dos que saíram de 
escolas particulares. Os de colégio pública obtiveram média de 34,94 na prova objetiva e 
51,23 na de redação. Os de instituições particulares obtiveram média de 50,57 na parte 
objetiva e 59,77 na redação. 
 
O Instituto Dom Barreto, de Teresina, teve a melhor média entre os colégios das 26 capitais 
estaduais e de Brasília no Enem. A média da instituição piauense foi de de 74,71 pontos 
(redação e prova objetiva). 
 
Recorde 
O Enem registrou recorde de participação em 2006: cerca de 2,7 milhões de estudantes 
fizeram a prova, de um total de 3,7 milhões de inscritos. O percentual dos inscritos que 
efetivamente compareceram à prova foi o mais alto desde 1998, quando o exame foi 
implantado: 74,89% do total. A prova foi realizada no dia 27 de agosto do ano passado. 
Fizeram o exame os alunos que concluíram o Ensino Médio no ano passado e também os 
egressos, ou seja, os que já haviam concluído o ensino médio em anos anteriores. 
A prova do Enem é um dos critérios que permitem a estudantes de baixa renda se inscrever no 
Programa universidade para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo integrais e parciais 
em instituições de Ensino Superior privadas. A nota mínima que deve ser alcançada no Enem 
para conseguir uma bolsa no ProUni este ano é 45 pontos. 
 
Critério 
Segundo o Ministério da Educação (MEC), 565 instituições de Ensino Superior em todo o país, 
entre as quais 62 públicas, aceitam as notas do Enem como critério para o ingresso num curso 
de graduação. O Enem foi criado em 1998 para avaliar a qualidade do Ensino Médio. 
 
Os resultados do Enem, do Censo Escolar da Educação Básica e do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação. 
 
No Saeb, DF é destaque 
O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar em português e matemática na 4ª e 8ª séries do 
Ensino Fundamental, de acordo com o resultado do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), realizado em 2005. Os dados do Saeb foram divulgados ontem pelo 
MEC. 
 
Os estudantes da 4ª série do DF ficaram com nota 193,58 em português e 208,40 em 
matemática. A média nacional em português na 4ª série foi de 175,52 e de 185,66 em 
matemática. Os alunos de 8ª série do DF também se deram bem. Em português, eles ficaram 
com nota 246,99 e em matemática, com 260,81. A média nacional em portugues foi de 231,71 
e de 239,98 em matemática. 
 
Os resultado geral do Seab no Ensimo Médio foi ruim. O Saeb testa os conhecimentos de 
português e matemática em alunos da 4ª série e da 8ª série do Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio. Segundo o MEC, o Saeb teve os mais baixos índices de rendimento 
entre os alunos de nível médio desde 1995.  



Em relação a 2003, houve queda de rendimento de 9,1 pontos na média de português e 7,4 
pontos na de matemática, numa escala de 0 a 500 pontos. 
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