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Notas finais do Enem serão divulgadas nesta segunda-feira
 As notas finais do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2020, 
versão impressa e digital, 
serão disponibilizadas 
nesta segunda-feira (29), 
a partir das 18h (horário 
de Brasília). Os partici-
pantes poderão conferir 
os resultados individuais 
das provas na Página do 
Participante ou no apli-
cativo do exame. 
 Segundo o Ins-
tituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão realizador 
da prova, também esta-
rão disponíveis as notas 
dos participantes do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio para adultos priva-
dos de liberdade e jovens 
sob medida socioeducati-
va que inclua privação de 
liberdade (Enem PPL). 
 Para ter acesso 
às notas, os participan-
tes devem utilizar o login 
único do governo fede-
ral. Caso o aluno tenha 
esquecido a senha, o 

sistema permite recupe-
rá-la. Basta inserir o CPF 
no campo indicado, se-
lecionar avançar e clicar 
no link “Esqueci minha 
senha”. O sistema apre-
sentará diversas formas 
para recuperar a conta 
(validação facial, bancos 
credenciados, internet 
banking, e-mail e celular), 
escolha uma das opções 
para receber o código de 
verificação e, em segui-
da, gere uma nova se-
nha. 
 Além do resulta-
do da redação, que varia 
de zero a mil, os partici-
pantes poderão conferir 
as notas individuais, re-
ferentes às provas das 
quatro áreas de conhe-
cimento: linguagens, có-
digos e suas tecnologias; 
ciências humanas e suas 
tecnologias; ciências da 
natureza e suas tecno-
logias; e matemática e 
suas tecnologias. 
 As notas indivi-
duais do Enem podem 
ser usadas para acesso 

à educação superior, no 
Brasil e em instituições 
de Portugal, e em pro-
gramas governamentais 
de financiamento e apoio 
ao estudante, como o 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies). Os participantes 
podem ter mais informa-
ções sobre os programas 
que permitem o ingresso 
na educação superior no 
portal do Ministério da 
Educação. 
 O resultado do 
Enem 2020 impresso, 
para fins exclusivos de 
autoavaliação de conhe-
cimentos do participante 
treineiro, será divulga-
do no dia 28 de maio de 
2021, na Página do Parti-
cipante e no aplicativo do 
exame. 

Notas finais
 O Enem é corrigi-
do com base na chama-
da teoria de resposta ao 
item (TRI), que leva em 

consideração, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na própria prova.
 Ou seja, se ele acertar questões difíceis, é esperado que acerte também as fáceis. Se isso não acon-
tecer, o sistema entende que pode ter sido por chute. O estudante, então, pontua menos que outro candidato 
que tenha acertado as mesmas questões difíceis, mas que tenha acertado também as fáceis.
 A redação tem 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”.
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