
•  Nesta sexta-feira, a disponibilidade de calor e umidade 
ainda favorece a condição de instabilidade sobre o Pa-
raná. Assim, o dia seguirá abafado, com pancadas de 
chuvas isoladas a partir da tarde, especialmente sobre 
o interior do estado. 
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/21............................... R$ 148,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
08/01/21................................. R$ 69,00

Fonte: Deral/Seab

Presidente do Inep explica como será a primeira 
edição do Enem digital

 Pela primeira 
vez, o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
terá uma versão digital. 
A prova será aplicada de 
forma piloto para 96 mil 
candidatos em 99 muni-
cípios. Assim como no 
Enem impresso, os parti-
cipantes terão que ir até 
o local de prova e, embo-
ra o exame seja feito pelo 
computador, os candida-
tos deverão levar caneta 
esferográfica da cor pre-
ta porque a redação será 
feita no papel.
 Para esclarecer 
como será essa prova, 
a Agência Brasil conver-
sou com o presidente do 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Alexandre Lopes. 
 “Houve, no pas-
sado, tentativas [de fa-
zer o Enem digital], mas 
foram descontinuadas. A 
decisão de fazer o Enem 
digital neste ano foi to-
mada em 2019. Estamos 

conseguindo agora tirar 
o teste do papel, literal-
mente. Estamos muito 
animados com o Enem 
digital”, disse Lopes.
 O exame será 
um pontapé inicial para 
mudanças no Enem. A 
intenção do Inep é que o 
exame se torne totalmen-
te digital até 2026. As 
discussões e os testes 
para que isso seja possí-
vel ocorrem desde 2016. 
 O Enem digital 
será aplicado nos dias 
31 de janeiro e 7 de fe-
vereiro, após o Enem 
impresso, que será nos 
dias 17 e 24 de janeiro. 
As provas serão realiza-
das em laboratórios de 
informática de escolas 
e universidades que já 
foram previamente tes-
tados pelo Inep. Ao todo, 
serão cerca de 4 mil la-
boratórios, com cerca de 
20 computadores cada. 
As máquinas terão aces-
so apenas à prova. Os 
estudantes não conse-

guirão, portanto, acessar 
a internet ou documentos 
do computador. 
 Apesar de ser 
feita em tela, os parti-
cipantes deverão levar, 
como no Enem impres-
so, caneta esferográfi-
ca de tubo transparente 
da cor preta. A prova de 
redação será escrita a 
mão. Os estudantes tam-
bém receberão folhas de 
rascunho para fazer os 
cálculos das provas de 
matemática e ciências 
da natureza. Eles não te-
rão, no entanto, folhas de 
resposta. Os itens devem 
ser marcados pelo com-
putador. 
 "A gente procu-
rou, nesse momento, si-
mular no ambiente digital 
o que acontece no papel. 
Então, o aluno vai poder, 
por exemplo, ir na ques-
tão mais à frente, pode 
voltar. No final, ele vai 
marcar e quando der o 
sinal que finalizou a pro-
va, o sistema trava o pre-

enchimento do gabarito. 
Aí pronto, não vai mais 
poder mexer e a prova 
vai vir direto para o Inep”, 
explica o presidente. 
 Os horários 
do Enem digital serão 
os mesmos do Enem 
impresso. Os portões 
abrem às 12h e fecham 
às 13h. A prova começa 
a ser aplicada às 13h30. 
No primeiro dia, os parti-
cipantes, assim como no 
exame em papel, fazem 
as provas de linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias, redação e ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias. Nesse dia, a prova 
vai até as 19h. No segun-
do dia, os candidatos têm 
até as 18h30 para resol-
ver questões de ciências 
da natureza e suas tec-
nologias e matemática e 
suas tecnologias.
 Além dos aplica-
dores, nas salas de pro-
va, os candidatos con-
tarão com a assistência 
de um técnico em infor-

mática. “Se tiver algum 
problema no computador, 
o técnico pode tentar re-
solver imediatamente 
naquele computador. Se 
não puder, ele vai logar 
numa outra máquina, te-
remos máquinas reserva. 
Se não conseguir mesmo 
assim, se tiver problema 
ou se demorar demais 
para resolver, aí esse alu-
no vai poder participar da 
reaplicação da prova em 
papel”, explica Lopes.
 Da mesma forma 
que os estudantes que 
farão o Enem impresso 
apenas poderão sair com 
a prova meia hora an-
tes do fim da aplicação, 
também os estudantes 
que fizerem o Enem digi-
tal, só poderão sair com 
a folha de rascunho 30 
minutos antes do fim da 
aplicação. Eles podem 
anotar as respostas ali, 
para posteriormente con-
ferir o gabarito oficial, 
que deverá ser divulgado 
para essa versão do exa-

me até o dia 10 de feve-
reiro. 
 As questões da 
prova serão diferentes 
das do Enem impresso. 
No entanto, como a prova 
utiliza o sistema de cor-
reção baseado na cha-
mada teoria de resposta 
ao item (TRI), as provas 
terão o mesmo nível de 
dificuldade e os estudan-
tes poderão concorrer 
juntos às mesmas vagas 
em programas que dão 
acesso ao ensino supe-
rior, como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em 
instituições públicas e o 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas de estudos 
em instituições privadas. 

Pandemia
 As medidas de 
segurança adotadas em 
relação à pandemia do 
novo coronavírus se-
rão as mesmas tanto no 
Enem impresso quanto 
no Enem digital. Haverá, 

por exemplo, um número 
reduzido de estudantes 
por sala, para garantir o 
distanciamento entre os 
participantes. Durante 
todo o tempo de realiza-
ção da prova, os candi-
datos estarão obrigados 
a usar máscaras de pro-
teção da forma correta, 
tapando o nariz e a boca, 
sob pena de serem elimi-
nados do exame. Além 
disso, o álcool em gel es-
tará disponível em todos 
os locais de aplicação.
 Quem for diag-
nosticado com covid-19, 
ou apresentar sintomas 
desta ou de outras doen-
ças infectocontagiosas 
até a data do exame, 
não deverá comparecer 
ao local de prova e sim 
entrar em contato com o 
Inep pela Página do Par-
ticipante, ou pelo telefo-
ne 0800-616161, e terá 
direito a fazer a prova na 
data de reaplicação do 
Enem, nos dias 23 e 24 
de fevereiro.

Fonte:https://agenciabrasil.ebc.com.br
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