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Atendimento
à Imprensa
Prezado jornalista,
Para auxiliá-lo na cobertura do Exame
Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos
(Encceja) 2019, a Assessoria de
Comunicação (Ascom) do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
preparou este Press Kit com informações
essenciais sobre o exame. O documento
será atualizado ao longo da edição e ficará
disponível na Central de Conteúdo do Inep.
Confira!

Acesso Rápido
Releases

Redes Sociais

Acervo Notícias Encceja
E-mail Assessoria de Imprensa
Tutoriais
imprensa@inep.gov.br
Passo a Passo Recuperação de Senha - EM BREVE

Portal do Inep
www.inep.gov.br
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Encceja
Uso dos Resultados

brasileira, entre outros.

O Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos
(Encceja) é realizado anualmente pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
autarquia do Ministério da Educação
(MEC).

Público-Alvo

Os objetivos do Encceja são:

• Construir uma referência nacional de
autoavaliação para jovens e adultos por
meio de avaliação de competências,
habilidades e saberes adquiridos em
processo escolar ou extraescolar.
• Estruturar uma avaliação direcionada a
jovens e adultos que sirva às secretarias
de educação e aos institutos federais,
para que estabeleçam o processo de
certificação dos participantes, em nível de
conclusão do ensino fundamental ou do
ensino médio, por meio da utilização dos
resultados do exame.
• Oferecer uma avaliação para fins de
correção do fluxo escolar.
• Construir, consolidar e divulgar seus
resultados para que possam ser utilizados
na melhoria da qualidade da oferta
da educação de jovens e adultos e no
processo de certificação.
• Possibilitar a constituição de parâmetros
para autoavaliação do participante, com
vistas à continuidade de sua formação e à
sua inserção no mundo do trabalho.
• Possibilitar o desenvolvimento de
estudos e indicadores sobre a educação

Jovens e adultos que não tiveram a
oportunidade de concluir seus estudos na
idade apropriada para cada nível de ensino.
Para participar do Encceja é preciso ter
uma idade mínima na data de realização do
exame, assim:
• Ensino fundamental: 15 anos completos
• Ensino médio: 18 anos completos

Certificado X Declaração Parcial
de Proficiência
Os resultados do Encceja podem ser usados
de duas formas.
Certificado – nota mínima nas quatro
provas objetivas e na redação.
Declaração Parcial de Proficiência – nota
mínima exigida em uma das quatro provas,
ou em mais de uma, mas não em todas.
A inscrição e a participação nas provas não
dão direito à certificação ou à declaração.
O Inep elabora, aplica e corrige as provas
do Encceja, mas a certificação é feita
pelas secretarias estaduais de educação
e dos Institutos Federais de Educação
Ciência e Tecnologia que tiverem assinado
termo de adesão ao Encceja com o Inep.
O participante deve escolher a instituição
certificadora na qual prefere solicitar a
certificação ou a declaração parcial de
proficiência durante a inscrição.
Confira o Guia de Certificação.
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Encceja

Estrutura do Exame

Estrutura do Exame
4 provas objetivas, sendo
•
•

120 questões de múltipla escolha
30 questões em cada área do
conhecimento

1 redação, sendo
•
•

5 linhas no mínimo
25 linhas no máximo (ensino
fundamental e médio)

Áreas do conhecimento
Ensino Fundamental
• Ciências Naturais
• História e Geografia
• Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes, Educação
Física e Redação
• Matemática
Ensino Médio
• Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
• Ciências Humanas e suas Tecnologias
• Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias e Redação
• Matemática e Suas Tecnologias
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Encceja
Edição 2019

Encceja Nacional
•

25 de agosto

•

611 municípios de aplicação

Outras Aplicações
•

Encceja Nacional para Pessoas Privadas de
Liberdade

•

Encceja Exterior

•

Encceja Exterior para Pessoas Privadas de
Liberdade

O cronograma e os editais das aplicações no
exterior e para pessoas privadas de liberdade
serão divulgados em breve.

Novidades de 2019
•

Versão em Libras do edital;

• Dispensa de apresentação de novos laudos
médicos por participantes com laudos
aprovados em edições anteriores;
• Possibilidade de surdos, deficiente auditivos
e surdo cegos indicarem, durante a inscrição, o
uso do aparelho auditivo ou de implante coclear.
•

Justificativa de ausência durante a inscrição;

•

19 novos municípios de aplicação;

• Eliminação do participante que deixar seu
aparelho eletrônico emitir qualquer som durante
a aplicação;
• Revista de todos os lanches durante a
aplicação.
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Encceja
Histórico

1998

2009

O MEC, o Inep, a Secretaria de Estado da
Educação do Paraná e o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) estabelecem
parceria para aplicação de exames
supletivos a brasileiros residentes no
Japão.

Alteração das Matrizes de Referência e
da sistemática de realização do Exame
Nacional do ensino médio (Enem)
modificam a organização do Encceja, que
o exame passa a ser aplicado no Brasil
com a finalidade de certificar apenas o
ensino fundamental, enquanto o Enem
assume a certificação do ensino médio.
No exterior, o Encceja continua sendo
aplicado com a finalidade de certificar,
tanto o ensino fundamental, quanto o
ensino médio.

2002
MEC e Inep lançam piloto do Encceja no
Brasil para atendimento ao público que
requer a certificação na Educação de
Jovens e Adultos (EJA).

2017
2003
A aplicação no Brasil é interrompida e o
Exame passa por processo de revisão.
2004
O Exame tem nova normatização após
revisão dos processos de avaliação
da Educação Básica e considerando a
demanda nacional e internacional de
exame para certificação na modalidade
EJA.
2006
O Encceja tem sua matriz e modelo de
aplicação alterados.
2008
Definidos critérios específicos para a
estruturação, a aplicação e a aferição
de resultados do Exame, bem como sua
fundamentação teórico-metodológica.

O Exame reassume a certificação do
ensino médio no Brasil e tem quatro
aplicações: Nacional Regular, Nacional PPL
(Pessoas Privadas de Liberdade), Exterior
Regular e Exterior PPL.
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Encceja

Preparação para a prova

Matriz de Referência
As Matrizes de Referência do Encceja
determinam o que será avaliado em cada
área do conhecimento.

Provas Anteriores
O Inep disponibiliza as provas e gabaritos
do Encceja 2017 para o participante estudar
pelas questões anteriores.

Materiais de Estudo
Apostilas gratuitas estão disponíveis no
Portal do Inep. Elas são compostas por um
volume introdutório, quatro volumes de
orientações aos professores e oito volumes
de orientações aos estudantes (quatro
para o ensino fundamental e quatro para o
ensino médio).
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Encceja
Edital

Edital Encceja 2019
Versão em PDF
Versão em Libras
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Encceja
Cronograma

Publicação do Edital

8/5/2019

Inscrições

20 a 31/5/2019

Solicitação de Atendimento Especializado

20 a 31/5/2019

Solicitação de Atendimento pelo Nome Social

3 a 7/6/2019

Resultado da solicitação de Atendimento Especializado

7/6/2019

Recurso de solicitação de Atendimento Especializado

10 a 14/6/2019

Resultado da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

14/6/2019

Resultado do recurso de solicitação de Atendimento
Especializado

21/6/2019

Recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

17 a 21/6/2019

Resultado do recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome
Social

26/6/2019

Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição

Agosto de 2019

Aplicação

25/8/2019

Gabarito

Agosto de 2019

Resultados Ensino Fundamental

2020

Resultados Ensino Médio

2020
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Inscrição
Quando?

Recuperação de senha

20 a 31 de maio

Onde?
enccejanacional.inep.gov.br/encceja/
Novidades!
•

•

•

Quem já teve laudo médico
aprovado em outras edições do
Encceja não precisa apresentar
novo laudo durante a inscrição.
Participantes surdos, deficientes
auditivos e surdocegos deverão
indicar, durante a inscrição, o
uso do aparelho auditivo ou de
implante coclear.
Quem se inscreveu para o
Encceja 2018 e não compareceu
deverá informar o motivo da
ausência.

Alteração de dados
Apenas durante o período de inscrição, de
20 a 31 de maio, é possível alterar algumas
informações.
• Dados cadastrais
• Município de prova
• Nível de ensino
• Área do conhecimento
• Atendimento especializado e/ou específico

Em caso de esquecimento da senha, é
possível recuperá-la, informando o CPF.
Uma senha nova será encaminhada para
o e-mail usado durante a inscrição. O Inep
disponibiliza tutoriais de recuperação de
senha no próprio Sistema Encceja.

Dicas
•

•

•

Selecione as áreas de
conhecimento que faltam para
a sua certificação;
Escolha a instituição
certificadora (que vai emitir o
seu diploma) mais próxima da
sua casa;
Se você tiver mais de 18 anos
na data da prova, poderá fazer
o exame para o ensino médio,
mesmo que não tenha o ensino
fundamental.
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Perfil do
Participante
Total geral

Inscritos
Inscritos

Inscrições

Ensino fundamental

641.576

Ensino médio

2.331.799

Total

2.973.375

Sexo
Sexo

Inscrições

Feminino

1.540.802

Masculino

1.432.573

Total

2.973.375

Faixa etária
Faixa etária

Inscrições

%

24.454

0,8

Igual a 16 anos

31.391

1,1

Igual a 17 anos

34.643

1,2

Igual a 18 anos

192.894

6,5

Igual a 19 anos

195.007

6,6

Igual a 20 anos

165.764

5,6

De 21 a 30 anos

1.149.830

38,7

De 31 a 59 anos

1.158.459

39

20.933

0,7

Menor que 16 anos

Maior ou igual a 60 anos
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Perfil do
Participante
Ensino fundamental

Região
Região

Unidade da Federação
UF

Quantidade de
Inscrições

%

DF

29.946

4,67

37,26

GO
MS

22.007
27.869

3,43
4,34

159.359

24,84

MT

7.158

1,12

641.576

100%

AL

6.957

1,08

BA

31.455

4,90

CE
MA
PB

9.005
6.512
3.703

1,40
1,02
0,58

PE

5.700

0,89

PI

5.566

0,87

RN
SE
AC

3.745
8.685
3.558

0,58
1,35
0,55

AM

12.329

1,92

AP

7.207

1,12

PA

31.605

4,93

RO

10.218

1,59

RR

3.070

0,48

TO

6.900

1,08

ES

14.582

2,27

MG

54.379

8,48

RJ

70.225

10,95

SP

99.836

15,56

PR

66.100

10,30

RS

65.895

10,27

SC

27.364

4,27

641.576

100%

Inscrições

%

Centro-Oeste

86.980

13,56

Nordeste
Norte

81.328
74.887

12,68
11,67

Sudeste

239.022

Sul
TOTAL

TOTAL
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Perfil do
Participante
Ensino fundamental

Sexo
Sexo

Por área do conhecimento
Inscrições

%

Feminino

339.715

52,95

Masculino

301.861

47,05

641.576

100%

Total
Cor/Raça
Cor/Raça

Inscrições

%

Parda

297.757

46,41

Branca
Preta

222.919
84.773

34,75
13,21

Amarela

10.409

1,62

Indígena

4.022

0,63

21.696

3,38

641.576

100%

Não Declarada
Total
Faixa Etária
Faixa Etária

Inscrições

Menor que 16
Igual a 16
Igual a 17

24.454
31.391
34.642

Igual a 18

23.989

Igual a 19

22.668

Igual a 20

21.326

De 21 a 30

177.754

De 31 a 59

298.962

Maior ou Igual a 60
Total

6.390
641.576

Por área de
conhecimento

Inscrições

C.Natureza

572.044

C. Humanas

575.400

Linguagens

588.134

Matemática

572.767
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Perfil do
Participante
Ensino médio

Região
Região

Unidade da Federação
Quantidade de
Inscrições

%

DF

70.543

3,03

41,42

GO
MS

90.772
73.485

3,89
3,15

513.023

22,00

MT

29.161

1,25

2.331.799

100%

AL

27.534

1,18

BA

144.089

6,18

CE
MA
PB

54.166
30.581
18.995

2,32
1,31
0,81

PE

21.642

0,93

PI

21.845

0,94

RN
SE
AC

15.332
31.737
11.796

0,66
1,36
0,51

AM

34.107

1,46

AP

18.612

0,80

PA

101.882

4,37

RO

22.970

0,99

RR

9.688

0,42

TO

24.088

1,03

ES

44.552

1,91

MG

210.810

9,04

RJ

281.939

12,09

SP

428.450

18,37

PR

215.845

9,26

RS

190.015

8,15

SC

107.163

4,60

2.331.799

100%

Inscrições

%

Centro-Oeste

263.961

11,32

Nordeste
Norte

365.921
223.143

15,69
9,57

Sudeste

965.751

Sul
Total

UF

Total
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Perfil do
Participante
Ensino médio

Por área do conhecimento |
Ensino médio

Sexo
Sexo

Inscrições

%

Feminino

1.201.087

51,51

Masculino

1.130.712

48,49

C.Natureza

1.956.561

2.331.799

100%

C. Humanas

1.955.907

Linguagens

1.984.449

Matemática

2.039.545

Total
Cor/Raça
Cor/Raça

Inscrições

%

1.066.278

45,73

829.225
305.718

35,56
13,11

Amarela

42.974

1,84

Indígena

13.408

0,58

Não Declarada

74.196

3,18

2.331.799

100%

Parda
Branca
Preta

Total
Faixa Etária
Faixa Etária

Inscrições

Igual a 18

168.906

Igual a 19

172.339

Igual a 20

144.438

De 21 a 30

972.076

De 31 a 59

859.497

Maior ou Igual a 60
Total

14.543
2.331.799

Área do
conhecimento

Inscrições

16
voltar ao menu

Acessibilidade
Solicitações

A Política de Acessibilidade e
Inclusão do Inep garante atendimento
especializado, atendimento específico
e atendimento por nome social aos
participantes. Além dos três tipos
de atendimentos, são 13 recursos de
acessibilidade.

Específico e especializado

Tipos de atendimento especializado
• Autismo
• Baixa visão
• Cegueira
• Deficiência auditiva
• Deficiência física
• Deficiência intelectual (mental)

As solicitações de atendimento
específico e especializado devem ser
feitas durante a inscrição.

• Déficit de atenção

Quando?
20 a 31 de maio (durante a inscrição)

• Surdez

Onde?
Sistema Encceja Nacional

• Visão monocular

Tipos de atendimento específico
• Gestante

• Discalculia
• Dislexia
• Surdocegueira

Nome social
As solicitações de atendimento por
nome social são feitas após a inscrição.

• Idoso
• Lactante
Participante que estiver em período de
amamentação e necessitar amamentar
o bebê durante a realização das provas.
No dia das provas, a lactante deve levar
um acompanhante adulto, que ficará
em sala reservada cuidando do bebê
• Outra condição específica
Participante que tiver alguma doença.
O CID da doença deve ser informado
durante a inscrição.

Quando?
3 a 7 de junho
Onde?
Sistema Encceja Nacional
Atenção!
Para comprovar a necessidade
de atendimento, o participante
deve providenciar documento
comprobatório de acordo com as
regras do edital. Também é sua
responsabilidade acompanhar se
a solicitação foi aceita.

17
voltar ao menu

Acessibilidade

Recursos de acessibilidade

Recursos disponíveis
Apoio para pernas e pé: objeto para apoiar pernas e pés.
Auxílio para leitura: profissional capacitado para realizar a leitura de textos e descrição
de imagens.
Auxílio para transcrição: profissional capacitado para transcrever as respostas das
provas objetivas e a redação.
Guia-intérprete: profissional capacitado para mediar a interação entre o participante
surdocego, a prova e os demais colaboradores envolvidos na aplicação do Exame.
Leitura labial: profissional capacitado na comunicação oralizada de pessoas com
deficiência auditiva ou surdas que não se comunicam por Libras.
Mesa e cadeira sem braços
Mesa para cadeira de rodas
Prova ampliada: prova impressa tamanho 18 e imagens ampliadas. Nos dias do Exame,
o participante não receberá Cartão Resposta ampliado. Caso necessite de auxílio para o
seu preenchimento, deverá solicitar, também, “Auxílio para transcrição”.
Prova em Braile: prova escrita em Braile é destinada a participantes cegos. O
participante, nos dias de realização das provas poderá utilizar material próprio: máquina
Perkins, reglete, punção, soroban ou cubaritmo e folhas brancas para fazer a redação.
Prova superampliada: prova impressa tamanho 24 e imagens ampliadas. Nos dias
do Exame, o participante não receberá Cartão Resposta ampliado. Caso necessite de
auxílio para o seu preenchimento, solicitar também, “Auxílio para transcrição”.
Sala de fácil acesso: sala com acessibilidade facilitada para utilização por pessoas com
mobilidade reduzida.
Tempo adicional: o participante que obtiver deferimento do laudo médico ou da
declaração/parecer que motivou a solicitação desse recurso terá direito ao tempo
adicional de 60 minutos em cada turno de aplicação do Exame.
Tradutor-intérprete em Libras: profissional capacitado para utilizar a língua brasileira
de sinais na tradução das orientações gerais do Exame, atendendo a questões
específicas de compreensão da língua portuguesa escrita, sem fazer a tradução integral
da prova.
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Acessibilidade

Recursos de acessibilidade

Recursos permitidos por tipo de atendimento
Autismo: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.
Baixa visão: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, prova ampliada
ou superampliada, sala de fácil acesso.
Cegueira: tempo adicional, Braille, auxílio para leitura, sala de fácil acesso.
Déficit de atenção: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.
Deficiência física: tempo adicional, auxílio para transcrição, sala de fácil acesso, mesa para
cadeira de rodas, apoio para perna e pés, auxílio para leitura.
Deficiência intelectual: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, sala
de fácil acesso.
Deficiência auditiva: tempo adicional, tradutor-intérprete Libras, Vídeoprova em libras,
leitura labial.
Discalculia: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.
Dislexia: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição.
Gestante: sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, apoio para perna e pés.
Idoso: sala de fácil acesso.
Lactante: sala de fácil acesso, mesa e cadeira sem braços, apoio para perna e pés.
Surdez: tempo adicional, tradutor-intérprete Libras Vídeo prova em libras, leitura labial.
Surdocegueira: tempo adicional, guia-intérprete, auxílio para transcrição, sala de fácil
acesso, Braille ou prova ampliada ou superampliada.
Visão monocular: tempo adicional, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, Braile ou
prova ampliada ou superampliada, sala de fácil acesso.
Atenção!
Surdos, deficiente auditivos e surdocegos poderão indicar, durante a inscrição, o uso
do aparelho auditivo ou de implante coclear
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Acessibilidade
Atendimentos solicitados
Ensino fundamental
Atendimento Especializado
Atendimento Especializado
Autismo
Baixa visão

Solicitações
68
2.436

Cegueira

93

Deficiência auditiva

57

Deficiência física

981

Deficiência intelectual (Mental)

413

Discalculia
Dislexia
Déficit de atenção
Surdez
Surdocegueira
Visão monocular
Total

17
90
600
47
9
201
5.012

Atendimento Específico
Atendimento Específico
Gestante
Idoso
Lactante
Outra condição específica
Total

Solicitações
1.632
565
2.296
405
4.898
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Acessibilidade
Recursos solicitados
Ensino fundamental

Recursos de acessibilidade
Recurso
Apoio para pernas e pé

Solicitações
592

Auxílio Transcrição

1.052

Auxílio para leitura

1.270

Guia-Intérprete

6

Leitura labial

21

Mesa e cadeira (sem braços)

461

Mesa para cadeira de rodas

297

Não necessito de nenhum recurso
Prova Ampliada

3.784
1.532

Prova Super Ampliada

571

Prova em Braile

26

Sala de Fácil Acesso
Tempo adicional

2.318
799
62

Tradutor-intérprete libras
Total

12.791

*Os números de atendimentos e recursos serão consolidados após a fase de análise de laudos.
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Acessibilidade
Atendimentos solicitados
Ensino médio
Atendimento Especializado
Atendimento Especializado
Autismo
Baixa visão

Solicitações
107
4.512

Cegueira

252

Deficiência auditiva

209

Deficiência física
Deficiência intelectual (Mental)
Discalculia
Dislexia
Déficit de atenção
Surdez
Surdocegueira
Visão monocular
Total

2.859
586
39
163
1.017
135
13
651
10.543

Atendimento Específico
Atendimento Específico
Gestante
Idoso
Lactante
Outra condição específica
Total

Solicitações
7.276
925
10.030
1.179
19.410
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Acessibilidade
Recursos solicitados
Ensino médio

Recursos de acessibilidade
Recurso

Solicitações

Apoio para pernas e pé

2.414

Auxílio Transcrição

1.723

Auxílio para leitura

1.862

Guia-Intérprete
Leitura labial
Mesa e cadeira (sem braços)
Mesa para cadeira de rodas

6
106
2.108
818

Não necessito de nenhum recurso

13.827

Prova Ampliada

3.080

Prova Super Ampliada

1.012
67

Prova em Braile
Sala de Fácil Acesso

8.103

Tempo adicional

1.831

Tradutor-intérprete libras
Total

212
37.169

*Os números de atendimentos e recursos serão consolidados após a fase de análise de laudos.
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Aplicação
Datas e horários

25 de agosto
Manhã

Tarde

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

•
•

•

Ciências Naturais
Matemática

Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes,
Educação Física e Redação
História e Geografia

Ensino Médio

•

•

Ensino Médio

•

Ciências da Natureza e suas
Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias

Duração: 4 horas
•

8h – Abertura dos portões

•

8h45 – Fechamento dos portões

•

9h – Início das provas

•

13h – Término das provas

Horário de Brasília

•
•

Linguagens e Códigos e suas
Tecnologias e Redação
Ciências Humanas e suas
Tecnologias

Duração: 5 horas
•

14h30 – Abertura dos portões

•

15h15 – Fechamento dos portões

•

15h30 – Início das provas

•

20h30 – Término das provas

Horário de Brasília
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Aplicação
O que levar

Obrigatório

•

Certificado de Reservista;

•

•

Passaporte;

•

Carteira Nacional de Habilitação com
fotografia;

•

Identidade funcional.

•

Caneta esferográfica de tinta preta e
fabricada em material transparente;
Documento oficial de identificação
original com foto

Aconselhável
•

Cartão de Confirmação de Inscrição;

•

Declaração de Comparecimento
impressa para assinatura do Chefe de
Sala (caso precise do documento).

Documentos válidos
•

Cédulas de Identidade expedidas por
Secretarias de Segurança Pública,
Forças Armadas, Polícia Militar e
Polícia Federal;

•

Identidade expedida pelo Ministério
da Justiça para estrangeiros,
inclusive aqueles reconhecidos como
refugiados;

•

Carteira de Registro Nacional
Migratório;

•

Documento Provisório de Registro
Nacional Migratório;

•

Identificação fornecida por ordens
ou conselhos de classes que por lei
tenha validade como documento de
identidade;

•

Carteira de Trabalho e Previdência
Social;

•

Certificado de Dispensa de
Incorporação;

Atenção!
Quem chegar ao local de provas
sem um documento válido deverá
aguardar uma possível entrega do
documento fora do local de provas.
Não será aceito qualquer
documento em formato eletrônico.
Quem perdeu ou teve o documento
roubado deverá apresentar um
Boletim de Ocorrência expedido
por órgão policial há, no máximo,
90 dias do primeiro domingo de
aplicação.
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Aplicação
Itens Proibidos

•

Borracha;

•

Corretivo;

•

Chave com alarme;

•

Artigo de chapelaria;

•

Impressos e anotações;

•

Lápis;

•

Lapiseira;

•

Livros;

•

Manuais;

•

Régua;

•

Óculos escuros;

•

Caneta de material não transparente;

•

Dispositivos eletrônicos (wearable
tech, calculadoras, agendas eletrônicas,
telefones celulares, smartphones,
tablets, ipods®, gravadores, pen drive,
mp3, relógio, alarmes);

•

Fones de ouvido ou qualquer
transmissor, gravador ou receptor de
dados imagens, vídeos e mensagens.

