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      Inep disponibiliza gabaritos da reaplicação do Enem 2020

 Os gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) aplicado nos últimos dias 23 e 24 de fevereiro estão dis-
poníveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Foram divulgados também 
os cadernos de questões. 
 A prova teve uma questão de ciências da natureza anu-
lada. O número da questão varia de acordo com a cor do cader-
no de prova. Trata-se da questão 133 do caderno 8, de cor rosa; 
e do caderno 11, de cor laranja; questão 96 do caderno 7, azul; 
107 do caderno 6, cinza; e, 135 do caderno 5, amarelo.  
 Ao conferir os gabaritos, o Inep orienta que os estudan-
tes se atentem ao número e à cor da prova que fizeram. 

Quem fez a reaplicação
 Esta é a terceira e última rodada de aplicação do Enem 
2020, após o Enem impresso regular e o Enem digital. Puderam 

fazer a prova candidatos de todo o estado do Amazonas e nas 
cidades de Espigão D’Oeste e Rolim de Moura, ambos de Ron-
dônia. Nesses locais, a aplicação regular foi suspensa por conta 
do agravamento da pandemia de covid-19.
 O exame foi também reaplicado para os estudantes 
que tiveram problemas logísticos na primeira aplicação, como 
falta de luz no local de prova, ou que apresentaram sintomas da 
covid-19 ou outra doença infectocontagiosa. 
 Fizeram ainda o Enem os adultos privados de liberda-
de e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de 
liberdade (Enem PPL). 

Notas finais 
 Os participantes resolveram questões objetivas de ma-
temática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. 
Fizeram também a prova de 
redação, a única subjetiva do 
exame.
 Mesmo com os gaba-
ritos em mãos, não é possível 
saber a nota no exame. Isso 
porque o Enem é corrigido 
com base na chamada teo-
ria de resposta ao item (TRI), 
que leva em consideração, 
entre outros fatores, a coe-
rência de cada estudante na 
própria prova.
 Ou seja, se ele acer-
tar questões difíceis, é espe-
rado que acerte também as 
fáceis. Se isso não acontecer, 
o sistema entende que pode 
ter sido por chute. O estudan-
te, então, pontua menos que 

outro candidato que tenha acertado as mesmas questões difí-
ceis, mas que tenha acertado também as fáceis.
 A redação tem um esquema diferenciado de correção. 
Cada uma passa por, pelo menos, dois corretores. O tema da 
redação na reaplicação do Enem foi “A falta de empatia nas 
relações sociais no Brasil”. 
 Os resultados do Enem 2020, tanto do impresso quanto 
do digital e da reaplicação, serão divulgados no dia 29 de mar-
ço.
 As notas do Enem  poderão ser usadas para ingressar 
no ensino superior e para participar de programas como o Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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Consulta do Novo Ensino Médio encerra com 2,2 mil contribuições
 A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte en-
cerrou o processo de consulta para o Referencial Curricular do 
Novo Ensino Médio. A consulta esteve disponível entre os dias 
03 e 28 de fevereiro no portal Dia a Dia Educação e recebeu 
2.231 contribuições de toda a comunidade. O material agora 
vai ser analisado e servirá de base para a revisão do documen-
to curricular, que posteriormente será enviado para apreciação 
do Conselho Estadual de Educação.
 Referencial Curricular do Paraná - Ensino Médio - Edu-
cadores (diaadia.pr.gov.br)
 O Novo Ensino Médio é uma nova proposta de ensi-

no-aprendizagem para os jovens que vão cursar esta etapa de 
ensino a partir de 2022. O principal objetivo é promover um 
ensino mais significativo, no qual o estudante seja protagonista 
da própria aprendizagem e veja na escola um meio de alcan-
çar seus objetivos pessoais e profissionais. Por meio do Novo 
Ensino Médio os jovens poderão escolher, entre diferentes per-
cursos, a formação que mais se adequar aos seus interesses, 
necessidades e projeto de vida. 

O QUE MUDA 
 O Novo Ensino Médio conta com algumas mudanças 
centrais. Em primeiro lugar, o processo de ensino-aprendiza-

gem passa a ser com-
posto por duas etapas: 
uma constituída pelos 
conhecimentos da for-
mação geral básica, que 
são comuns a todos os 
estudantes, e outra eta-
pa composta pelos iti-
nerários formativos. As 
duas são obrigatórias, 
mas os itinerários forma-
tivos são de livre escolha 
pelo estudante, que po-
derá se aprofundar em 
uma das quatro áreas do 
conhecimento: Lingua-
gens, Matemática, Ciên-
cias da Natureza e Ciên-
cias Humanas, ou ainda 
uma formação técnica ou 
profissional.
 Outra mudança diz 
respeito ao desenvolvi-
mento de competências 
e habilidades no proces-

so de ensino-aprendizagem, com o objetivo de promover o de-
senvolvimento do estudante nas dimensões física, intelectual, 
cultural, social e emocional. Assim, nas aulas da disciplina Pro-
jeto de Vida – presente nos três anos do Ensino Médio – o estu-
dante poderá focar em suas escolhas e projetos profissionais.
 O Novo Ensino Médio prevê, ainda, a ampliação da 
carga horária, que passa de 800 horas por ano para 1.000 ho-
ras por ano. Dessa forma, o Ensino Médio somará 3 mil horas 
ao longo dos três anos, 1,8 mil delas destinadas para a for-
mação geral básica e 1,2 mil para a realização dos itinerários 
formativos. Fonte: www.aen.pr.gov.br/


