
Nova prova do Enem será aplicada a 10 mil alunos  
 
Número inicialmente divulgado pelo Ministério da Educação era de 2.800 
 
Sem avisar, pasta reagendou o exame de presos para a mesma data da reaplicação aos 
prejudicados por erros 
 
O número de estudantes que poderão refazer o Enem será maior que os 2.800 inicialmente 
divulgados pelo MEC (Ministério da Educação). A quantidade deverá ficar próxima de 10 mil. 
 
O volume foi apurado pela Folha. Oficialmente, o ministério afirma que pediu que o consórcio 
Cespe-Cesgranrio fizesse nova revisão das atas da salas, para ter certeza de que todos os 
prejudicados na primeira prova fossem contemplados. 
 
Como a nova avaliação será já na semana que vem (dia 15), a pasta disse que pediu ao 
consórcio para se preparar para até 10 mil provas, uma vez que o processo de revisão ainda 
não acabou. A reportagem apurou que deverá ficar perto desse valor. 
 
Conforme a Folha informou na terça, parte dos que terão de refazer a prova não havia sido 
informada. 
 
Só tem direito de fazer novamente o exame quem se encaixar em três situações: 1) recebeu a 
prova amarela de sábado com erro de impressão; 2) não recebeu novo caderno de questões; e 
3) teve o caso registrado em ata. 
 
O MEC deve terminar de contatar individualmente as pessoas até sexta. Quem está na dúvida 
pode consultar o site sistemasenem2.inep.gov.br/localdeprova. 
 
PRESOS 
 
O MEC adiou, na surdina, o Enem que seria aplicado aos 17.500 presos nesta semana para 
coincidir com a reaplicação aos prejudicados por erros na prova amarela. 
 
Por razões de segurança, o exame não pode ser aplicado nos predídios durante os finais de 
semana. Assim, inicialmente, o Enem dos detentos havia sido marcado para 6 e 7 de 
dezembro. 
 
A prova passou para os dias 15 e 16 próximos. No site oficial do exame, as datas ainda são as 
antigas. 
 
O MEC informou que o dia 15 já havia sido pensado como solução porque era uma data em 
que a aplicação poderia ocorrer para os detentos e para os prejudicados. 
 



 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 dez. 2010, Cotidiano, p. C7. 


