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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

 

RETIFICAÇÃO 

 

No Edital nº 76, de 29 de agosto de 2018, publicado no Diário Oficial da 
União, nº 168, seção 3, página 49 a 51, de 30 de agosto de 2018, fica retificado nos 
seguintes termos: 

No item 1, DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, 

Onde se lê: 

1.2 O Enem 2018 para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida 
Socioeducativa que inclua privação de liberdade obedecerá ao seguinte cronograma: 

Adesão dos órgãos de administração prisional e socioeducativa das 
Unidades da Federação 17 a 28 de setembro 

Adesão das unidades prisionais e socioeducativas 17 a 28 de setembro 
Inscrições 24 de setembro a 5 de outubro 
Aplicação 18 e 19 de dezembro 

Leia-se: 

1.2 O Enem 2018 para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida 
Socioeducativa que inclua privação de liberdade obedecerá ao seguinte cronograma: 

Adesão dos órgãos de administração prisional e socioeducativa das 
Unidades da Federação 17 a 28 de setembro 

Adesão das unidades prisionais e socioeducativas 17 a 28 de setembro 
Inscrições 24 de setembro a 5 de outubro 
Aplicação 11 e 12 de dezembro 

No item 3, DA ESTRUTURA DO EXAME, 

Onde se lê: 

3.4 No primeiro dia do Exame (18 de dezembro), serão aplicadas as provas 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas 
Tecnologias. A aplicação terá cinco horas e trinta minutos de duração, contadas a 
partir da autorização do aplicador para o início das provas. 

3.5 No segundo dia do Exame (19 de dezembro), serão aplicadas as provas 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A 
aplicação terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador 
para o início das provas. 

Leia-se: 

3.4 No primeiro dia do Exame (11 de dezembro), serão aplicadas as provas 
de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas 
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Tecnologias. A aplicação terá cinco horas e trinta minutos de duração, contadas a 
partir da autorização do aplicador para o início das provas. 

3.5 No segundo dia do Exame (12 de dezembro), serão aplicadas as provas 
de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A 
aplicação terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador 
para o início das provas. 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital nº 76, de 29 de agosto de 
2018. 

 

 

 

(DOU nº 194, 08.10.2018, Seção 3, p.66) 
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