
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/22..................R$ 177,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/22..................R$ 80,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
10/05/22..................R$ 96,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• Possibilidade de tempestades é 
baixa. Nas demais regiões parana-
enses a instabilidade ganha força a 
partir da tarde. Fica mais quente no 
norte pioneiro.

Mínima:  13°C em Curitiba
Máxima: 27°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

 Inscrições para o Enem 
2022 começam hoje

 As inscrições para 
o Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) come-
çam hoje (10) e vão até 
o próximo dia 21. Nesta 
edição, os interessados 
em participar do exame 
poderão fazer o pagamen-
to da taxa de inscrição por 
meio de PIX ou cartão de 
crédito.
As provas serão realiza-
das nos dias 13 e 20 de 
novembro. A aplicação dos 
testes impressos seguirá 
o horário de Brasília. A 
abertura dos portões será 
às 12h e o fechamento às 
13h. O início das provas 
será às 13h30. No primeiro 
dia de Enem, o término 
das provas será às 19h. 
No segundo dia de testes, 
às 18h30.
 O resultado dos 
recursos para isenção da 
taxa de inscrição já está 
disponível na Página do 
Participante. O Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) res-
salta que a aprovação dos 

pedidos não garante a 
inscrição no exame.
 A taxa de inscri-
ção para o Enem 2022, 
versões digital e impressa, 
foi mantida no valor de R$ 
85. O período para efetuar 
o pagamento termina em 
27 de maio. A participação 
no exame será garantida 
apenas após a confirma-
ção do pagamento da taxa.
 O pagamento da 
taxa de inscrição também 
poderá ser feito por meio 
do tradicional boleto, que 
deve ser gerado na Página 
do Participante e pago em 
qualquer banco, casa loté-
rica, aplicativos bancários 
ou agência dos Correios, 
obedecendo aos critérios 
estabelecidos por esses 
correspondentes e res-
peitando os horários de 
compensação.
 Os interessados 
em fazer o Enem 2022 que 
obtiveram a isenção da 
taxa devem se inscrever 
na Página do Participante, 
mas não precisam fazer o 
pagamento para confirmar 

a participação.
Provas

 O  e x a m e  t e r á 
quatro provas objetivas e 
uma redação em língua 
portuguesa. Cada prova 
objetiva terá 45 questões 
de múltipla escolha.
 No primeiro dia do 
exame, serão aplicadas 
as provas de linguagens, 
códigos e redação (língua 
portuguesa, literatura, lín-
gua estrangeira, artes, 
educação física e tecno-
logias da informação e co-
municação) e de ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias (história, geografia, 
filosofia e sociologia).
 A aplicação terá 
cinco horas e 30 minutos 
de duração, contadas a 
partir da autorização do 
chefe de sala para o início 
das provas.
 No segundo dia 
do exame, serão aplicadas 
as provas de ciências da 
natureza (química, física 
e biologia) e matemática 
e suas tecnologias. A apli-
cação terá cinco horas de 

duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.
 Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no Portal do Inep até 
o terceiro dia útil após a última prova.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br


