
Novo Enem tem recorde de inscritos: 4,1 milhões  
Catarina Alencastro 
 
Prova será aplicada no próximo fim de semana e valerá para o vestibular de universidades 
públicas e privadas  
 
O Ministério da Educação informou ontem que 4.147.527 estudantes estão inscritos no novo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão realizadas neste fim de semana. 
Esse é o maior número desde que a prova foi criada, há 11 anos. No ano passado houve 
4.004.715 alunos inscritos. 
 
O balanço foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 
órgão do MEC. O número corresponde a 80% do total de alunos que concluíram o ensino 
médio no país. A maioria (60,9%) terminou esta etapa em anos anteriores. Os formandos de 
2009 representam 32,29% do total: 1.339.242. Os demais (6,74%) ou vão concluir o ensino 
médio nos próximos anos ou farão o teste como forma de certificado de conclusão. 
 
O Enem será aplicado em 1.829 municípios e 339 unidades prisionais. São Paulo é a cidade 
que concentra mais inscritos: 234.173 pessoas. Em segundo lugar está Salvador, com 
131.468; depois Rio de Janeiro, com 110.979; e Manaus, com 93.112. 
 
Os estudantes ocuparão mais de 113 mil salas por todo o Brasil. No total, 300 mil profissionais 
estarão envolvidos na aplicação do teste, entre coordenadores e médicos. Os participantes 
terão de levar o Cartão de Confirmação de Inscrição, enviado pelo correio. O documento tem o 
número de inscrição do aluno e uma senha de acesso aos resultados. 
 
O local da prova também está especificado no cartão. 
 
Correção de local pode ser feita até o meio-dia de hoje Quem não estiver com o cartão no dia 
da prova também poderá fazê-la, indo ao local e na hora marcados. Com relação ao local da 
prova, os candidatos que por engano foram alocados para fazer o exame longe de seus 
endereços têm até o meio-dia de hoje para corrigir a informação e pedir remanejamento, pelo 
email faleconosco@inep.gov.br ou pelo telefone 0800-616161. 
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