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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
01/02/21............................... R$ 155,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/02/21.................................R$ 73,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
01/02/21................................. R$ 75,00

Fonte: Deral/Seab

Enem digital tem 68,1% de abstenção
 O primeiro dia 
de aplicação da versão 
digital do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) registrou a au-
sência de 68,1% dos 93 
mil candidatos inscritos. 
De acordo com o Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), ao 
todo, 34.590 candidatos 
fizeram as provas.
 O presidente do 
Inep, Alexandre Lopes, 
atribui as faltas princi-
palmente à pandemia 
do novo coronavírus. “O 
índice de abstenção con-
tinua alto, como também 
teve no Enem impresso. 
A gente entende que isso 
é muito em função da 
pandemia. Alguns locais 
estão em lockdown, as 
pessoas não saíram de 
suas casas para fazer 
as provas”, diz. O Enem 
impresso, finalizado no 
último domingo (24), teve 
abstenção recorde na 
história do exame. Mais 
da metade dos candida-
tos não compareceu.

 Por conta da 
pandemia, o Inep adotou 
uma série de medidas de 
segurança, como o uso 
obrigatório de máscaras 
cobrindo o nariz e a boca, 
a disponibilização de ál-
cool em gel nos locais de 
prova e a antecipação da 
abertura dos portões, das 
12h para as 11h30, no 
horário de Brasília. Can-
didatos com sintomas 
da covid-19 ou de outra 
doença infectocontagio-
sa não deveriam compa-
recer ao local de prova. 
Esses candidatos terão 
direito a reaplicação do 
exame, nos dias 23 e 24 
de fevereiro.
 Ao todo, até o mo-
mento, 174 participantes 
pediram para participar da 
reaplicação. Desses pe-
didos, 118 foram aceitos 
pelo Inep. O pedido deve 
ser feito pela Página do 
Participante. O prazo ain-
da será definido. Mais 70 
candidatos foram elimina-
dos por desrespeitarem as 
regras do exame.
 Segundo Lopes, 

o exame marca o início de 
mudanças não apenas no 
próprio Enem, que deverá 
se tornar 100% digital até 
2026, como nas demais 
avaliações do Inep, que 
deverão também passar 
a ser feitas no formato 
digital. “Agora em 2021 a 
gente fez uma grande mu-
dança, começando uma 
nova jornada, que é o co-
meço da digitalização das 
avaliações e dos exames 
feitos pelo Inep. O primei-
ro a ser escolhido foi jus-
tamente o Enem”, diz.

Atrasos na aplicação
 Neste domingo, 
participantes relataram 
atrasos no início da apli-
cação das provas por 
problemas técnicos ou 
mesmo impedimento na 
realização do exame. 
De acordo com o diretor 
de Tecnologia e Disse-
minação de Informações 
Educacionais do Inep, 
Camilo Mussi, isso ocor-
reu por problemas de 
um dos servidores na 
transmissão das provas 
para os computadores. 

Os exames foram envia-
dos neste domingo, pela 
internet, pelas máquinas 
antecipadamente cadas-
tradas para o Enem.
 A transmissão 
atrasou, de acordo com 
o diretor, até as 1h30. 
“Gostaríamos que todos 
tivessem começado as 
provas às 13h30. Não 
foi possível. Alguns par-
ticipantes, pelo tempo, 
foram embora e terão di-
reito à reaplicação”, diz.  
 O presidente do 
Inep enfatiza que aque-
les que não conseguiram 
fazer a prova hoje pode-
rão, caso desejem, fazer 
as provas no próximo 
domingo (7) e pedir para 
fazer apenas o primei-
ro dia do exame na data 
da reaplicação. “Tivemos 
alguns problemas? Tive-
mos, mas todo processo 
novo, inédito, está sujei-
to a obstáculos, empeci-
lhos”, diz.
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