PRESS KIT DIGITAL – EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) 2017
Prezado jornalista,
Para auxiliá-lo na cobertura do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, a Assessoria de
Comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
preparou um Press Kit Digital com as principais informações sobre o Exame, que será aplicado
em 5 e 12 de novembro.
O conteúdo está dividido por assunto e organizado em ordem alfabética. Se a informação que
você procura não estiver no material, acesse o Portal do Inep, as redes sociais – Facebook,
Instagram, Twitter e YouTube – ou formalize sua demanda pelo e-mail imprensa@inep.gov.br.
Bom trabalho!
Assessoria de Comunicação Social
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

ATENDIMENTOS
Número de solicitações aprovadas para cada tipo de atendimento:
Atendimento Especializado
Autismo: 704
Baixa visão: 7.306
Cegueira: 884
Deficiência auditiva: 4.390
Deficiência física: 12.423
Deficiência intelectual (mental): 2.412
Déficit de atenção: 7.789
Discalculia: 273
Dislexia: 1.437
Surdez: 1.925
Surdocegueira: 21
Visão Monocular: 1.720
Atendimento Específico
Estudante em Classe Hospitalar: 45
Gestante: 2.663
Idoso: 407
Lactante: 7.921
Outra Situação Específica (NOVIDADE): 5.950
Atendimento por Nome Social
Tratamento pela Identidade de Gênero: 306

Auxílios e recursos de acessibilidade
Auxílio para leitura: 5.146
Auxílio para transcrição: 5.228
Guia-intérprete para pessoa com surdocegueira: 7
Leitura labial: 895
Mobiliário acessível: 64
Prova com letra ampliada (fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas): 4.181
Prova com letra superampliada (fonte de tamanho 24 e com figuras ampliadas): 1.377
Prova em braile: 361
Sala de fácil acesso: 9.263
Tempo adicional: 9.878
Tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras): 1.357
Videoprova Traduzida em Libras (NOVIDADE): 1.635
Outros: 9.149
Videoprova Traduzida em Libras
Novidade entre os auxílios e recursos de acessibilidade do Enem 2017, a Videoprova Traduzida
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) será aplicada para 1.635 participantes com surdez ou
deficiência auditiva. Outra opção era o Tradutor-Intérprete de Libras, escolhido por 1.357
solicitações. Das 41.284 solicitações aprovadas de Atendimento Especializado para o Enem
2017, 4.390 são deficientes auditivos e 1.925 são surdos.
O novo recurso de acessibilidade do Enem foi desenvolvido pelo Inep e sua Comissão de
Assessoramento em Libras, composta por professores, pesquisadores e especialistas da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Nacional de Educação de Surdos
(Ines), entre outros. Algumas IES já têm usado o recurso com bons resultados em seus
vestibulares, entre elas a UFSC e a Universidade Federal de Santa Maria. Mas será a primeira
vez que o recurso será usado por tantas pessoas.
Como funciona – Na Videoprova Traduzida em Libras as questões e as opções de respostas são
apresentadas em Língua Brasileira de Sinais por meio de um vídeo. A videoprova terá o mesmo
número, ordem e valor de questões da prova regular, além da garantia de qualidade e normas
de segurança máxima de todas as provas do Enem. Só não serão integralmente traduzidas para
Libras as questões de Língua Estrangeira Moderna. Nessas questões, somente os trechos
originalmente em português serão traduzidos para Libras.
Cada participante receberá um notebook para fazer as provas. As orientações, os enunciados
das questões e as alternativas de respostas serão apresentadas em Libras por meio de vídeos
gravados em DVDs. O menu do vídeo é simples, fácil e autoexplicativo. Junto com o notebook
e os DVDs, o participante também receberá o Caderno de Questões, a Folha de Redação e
Cartão-Resposta, onde deverá marcar as respostas. O participante poderá escolher qual Área
do Conhecimento fazer primeiro e poderá assistir aos vídeos na ordem que preferir. A redação
também deverá ser escrita em português.
A prova será aplicada em ambientes especialmente preparados para garantir sigilo, autonomia
e segurança. A sala poderá ter até 20 participantes usando o recurso, e nela atuarão dois
intérpretes, três fiscais e um técnico de informática. Os intérpretes farão a mediação entre
ouvintes e usuários de Libras. Esses profissionais não irão auxiliar os participantes na tradução
das questões da prova. Após a aplicação, os participantes poderão responder a um
questionário, também em Libras, avaliando o recurso. O questionário será disponibilizado na
Página do Participante e poderá ser acessado ao final de cada dia de aplicação.

Para a preparação da Videoprova do Enem em Libras, foram desenvolvidos vários estudos. O
mais recente envolveu pesquisadores do Inep e da UFSC e resultou na tradução de 60
questões de edições anteriores do Exame, em um simulado disponível para que o público
conheça melhor o recurso. A única diferença é que as respostas às questões do estudo podem
ser marcadas no próprio computador e no Enem elas deverão ser marcadas no CartãoResposta. O Inep também preparou um vídeo em que explica o recurso em Libras.
CARTILHA DA REDAÇÃO
Publicada anualmente, a Cartilha do Participante – Redação no Enem 2017 está disponível no
Portal do Inep em PDF e em Libras. Este ano, ela foi aprimorada para tornar a metodologia de
avaliação da redação mais transparente. Também está mais evidente o que se espera do
participante em cada uma das competências avaliadas. A redação passa a ser aplicada no
primeiro domingo de provas. O objetivo é concentrar no mesmo dia a demanda cognitiva
verbal e sociocultural do participante, uma vez que, no primeiro dia, as áreas examinadas são
Linguagens, Redação e Ciências Humanas.
A Cartilha detalha todas as competências avaliadas e explica quais critérios serão utilizados nas
correções dos textos. Além disso, traz oito redações que obtiveram pontuação máxima no
Enem 2016, com comentários. A ideia é apresentar exemplos positivos que contemplaram
todos os critérios máximos de correção pelos diferentes corretores.
Regras – A redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativoargumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a
serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os
anos de escolaridade.
Nessa redação, o participante deverá defender uma tese – uma opinião a respeito do tema
proposto –, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão,
formando uma unidade textual. O texto deve ser redigido de acordo com a modalidade escrita
formal da língua portuguesa. Também é preciso elaborar uma proposta de intervenção social
para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos.
O texto produzido é avaliado por, pelo menos, dois avaliadores, de forma independente, sem
que um conheça a nota atribuída pelo outro. Esses dois professores avaliam o desempenho do
participante de acordo com as cinco competências. Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0
e 200 pontos para cada uma das cinco competências, e a soma desses pontos comporá a nota
total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos. A nota final do participante será a
média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
Competência 1 - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.
Competência 2 - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativoargumentativo em prosa.
Competência 3 - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência 4 - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação.

Competência 5 - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os
direitos humanos.
CUSTOS DO EXAME
Apesar da introdução de várias melhorias e itens/estratégias de segurança (prova em dois
domingos, Videoprova Traduzida em Libras, prova personalizada, detector de ponto
eletrônico), o Enem ficou mais barato. O Enem 2017 deve ser fechado com o custo unitário de
R$ 87,54 (previsão), enquanto o Enem 2016 custou R$ 90,64 por pessoa.
O custo total é de R$ 483.235.768,21 (estimativa). Esse valor considera o número efetivo de
inscritos, sem considerar nenhuma abstenção, e engloba as duas aplicações do Enem: a regular
e a para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). O valor final do Enem só pode ser confirmado
após a aplicação, pois algumas despesas são variáveis, como por exemplo, o número de
redações que serão corrigidas.
A redução nos custos por participante de 2016 para 2017 é resultado de uma série de estudos
e adequações do Inep visando maior eficiência na gestão dos gastos. Entre as medidas que
determinaram a queda no valor estão:
- formalização de um novo contrato de aplicação e a não renovação do anterior, que tinha uma
previsão de reajuste contratual pelo IPCA. Economia: 16 milhões.
- otimização do processo de capacitação/correção das redações. Economia: R$ 10 milhões.
- encerramento da aplicação em horário diferenciado para participantes sabatistas. Economia:
R$ 1 milhão.
- encerramento da impressão da Declaração de Comparecimento e redução na impressão da
etiqueta dos cadernos de questão. Economia de cerca de R$ 1 milhão.
DADOS ESTADUAIS
Perfil dos participantes e número de inscritos por estado e municípios:
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco

Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins

DICAS PARA O PARTICIPANTE
Antes de começar a prova






Antes de entrar na sala, guarde os objetos não permitidos no Envelope Porta-Objetos,
feche o lacre e deixe debaixo da sua cadeira até terminar a prova.
Confira seus dados no Cartão-Resposta/Folha de Redação. Agora todos eles terão o
seu nome e número de inscrição.
Confira seus dados na ficha de coleta do dado biométrico. Agora ela virá com o seu
nome e número de inscrição. Faça apenas a conferência. Aguarde a autorização e o
auxílio do aplicador para fazer a coleta.
Destaque, com muito cuidado, o Cartão-Resposta/Folha de Redação do Caderno de
Questões. Agora eles serão encartados e não poderão ser substituídos se forem
danificados.

Enquanto faz a prova



Na Prova de Língua Estrangeira, lembre-se que não é permitido trocar a opção (Inglês
e Espanhol) que você escolheu na hora da inscrição.
Lembre-se de tudo o que pode te dar nota zero na redação, como:









Fugir do tema proposto;
Não atender a proposta pedida;
Desrespeitar os Direitos Humanos;
Entregar a Folha de Redação sem nada escrito;
Usar parte de texto desconectada do tema proposto.
Escrever só sete linhas, qualquer que seja o conteúdo;
Usar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;
Fazer uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativoargumentativo;

DIVULGAÇÃO DOS GABARITOS
O gabarito oficial do Enem 2017 será divulgado pelo Inep até 16 de novembro. De acordo com
o edital, o Inep tem até três dias úteis após a aplicação das últimas provas para divulgar as
respostas. O gabarito será divulgado no Portal do Inep e no Aplicativo do Enem. Os Cadernos
de Questões de cada dia, e de cada cor, são divulgados em conjunto, nos mesmos locais.

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O Boletim de Desempenho dos participantes do Enem 2017 será divulgado em 19 de janeiro
de 2018 para os participantes regulares. Os participantes que fazem o Enem como forma de
autoavaliação, comumente chamados de treineiros, recebem os resultados dois meses depois
dos participantes regulares. No primeiro semestre de 2018 o Inep também divulga o espelho
de correção das redações. Todos os resultados serão divulgados no Portal do Inep e no
Aplicativo do Enem.
DOCUMENTOS VÁLIDOS
São aceitos documentos oficiais com foto, como:










Passaporte
Cédula de identidade (RG)
Certificado de Reservista
Carteira Nacional de Habilitação
Certificado Dispensa de Incorporação
Carteira de Trabalho e Previdência Social
Identidade Funcional em consonância com Decreto 5.703/06
Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe
Identidade para estrangeiros expedida pelo Ministério da Justiça

Em caso de perda ou roubo do documento, é preciso apresentar um Boletim de Ocorrência
expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro domingo de aplicação.
EDITAL
Acesse o edital do Enem 2017 nos seguintes formatos:
Versão PDF
Versão em texto
Versão em Libras

FALE COM A ASCOM
Informações gerais sobre o atendimento à imprensa durante a cobertura do Enem 2017
 Informações oficiais sobre o Enem 2017 serão repassadas apenas por porta-vozes do
Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
 O Atendimento à Imprensa está centralizado na sede do Inep, em Brasília (DF). As
assessorias de Comunicação Social do Inep e do MEC trabalharão em esquema de plantão.
 Não serão concedidas entrevistas ao longo do dia. A Assessoria de Comunicação
atenderá demandas por telefone e e-mail, e promoverá coletiva de imprensa ao final da
aplicação.
 O tema da redação será anunciado, após o início das provas do primeiro domingo, 5, nas
redes sociais do Inep – Facebook, Instagram e Twitter.

 Não há pessoas credenciadas para prestar informações regionalizadas nas demais
Unidades da Federação.
 Coordenadores de local de aplicação de provas não estão autorizados a dar entrevistas.
 A Política de Segurança do Inep proíbe a divulgação dos locais de aplicação de prova.
 Não será permitida a entrada de equipes de reportagem nos locais de aplicação.
 Não serão autorizadas imagens internas dos locais de prova.
Entrevistas Coletivas
Estão previstas duas entrevistas coletivas para apresentação de um balanço da aplicação.
 Domingo, 5, às 19h30
 Domingo, 12, às 18h30
Local: Auditório do Inep
Endereço: Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 4, Lote 327, Brasília (DF).Plantão de
atendimento
As assessorias de Comunicação Social do Inep e do MEC trabalharão em regime de plantão nos
dois finais de semana do Enem 2017.
 Sábados, 4 e 11 de novembro, das 9h às 18h
 Domingos, 5 e 12 de novembro, das 8h às 20h
Contatos
Ascom Inep – (61) 2022-3660 / 3634 / 3628/ 3626 / 3630 / imprensa@inep.gov.br
 Ascom MEC – (61) 2022-7520 / 7518 / 7540 / imprensa@mec.gov.br

HORÁRIOS DE PROVA
O Enem segue o Horário Oficial de Brasília. Estados com fuso horário diferente têm seus
horários adequados a ele, assim:
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São Paulo
Abertura dos portões - às 12h
Fechamento dos portões - às 13h
Início das provas - 13h30
Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins
Abertura dos portões - às 11h
Fechamento dos portões - às 12h
Início das provas - 12h30
Amazonas, Rondônia e Roraima
Abertura dos portões - às 10h
Fechamento dos portões - às 11h
Início das provas - 11h30
Acre
Abertura dos portões - às 9h
Fechamento dos portões - às 10h
Início das provas - 10h30

ITENS PROIBIDOS














Chaves
Lápis
Livros
Manuais
Borracha
Anotações
Boné, chapéu, viseira, gorro ou similares
Fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens,
vídeos e mensagens
Impressos
Lapiseira
Óculos escuros
Caneta de material não transparente
Dispositivos eletrônicos (calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones
celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similares, gravadores,
relógios, alarmes)

NOVIDADES ENEM 2017
• Provas em dois domingos consecutivos
• Redação no primeiro dia de provas
• Fim da Certificação do Ensino Médio
• Fim do “Enem por Escola”
• Detector de Ponto Eletrônico
• Provas Personalizadas
• Novo Atendimento Específico: Outra Condição Especial
• Fim do Atendimento Específico para Sabatistas
• Novo Recurso de Acessibilidade: Vídeoprova Traduzida em Libras
• Solicitação de tempo adicional na inscrição
• Declaração de comparecimento impressa pelo participante
• Novas regras para isenção e justificativa de ausência
ÁREAS DE CONHECIMENTO
1º domingo de aplicação – 5 de novembro
Ciências Humanas e suas Tecnologias – 45 questões
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – 45 questões
Redação - Texto dissertativo-argumentativo, de até 30 linhas, a partir de uma situaçãoproblema
2º domingo de aplicação – 12 de novembro
Ciências da Natureza e suas Tecnologias – 45 questões
Matemática e suas Tecnologias – 45 questões

NÚMEROS
Inscrições

Inscrições Realizadas: 7.603.291
Inscrições Confirmadas: 6.731.300*
* Podem ocorrer novas confirmações de inscrições, pela Comissão de Demandas ou decisão
judicial, até momentos antes da aplicação.
Atendimentos
Atendimentos Especializados Aprovados: 41.284
Recursos de Acessibilidade Aprovados: 48.541
Atendimentos Específicos Aprovados: 16.986
Atendimentos por Nome Social Aprovados: 306
Aplicação
Municípios com aplicação: 1.725
Locais de aplicação: 12.432
Salas de aplicação: 182.339
Equipe
Coordenadores Estaduais: 54
Coordenadores Municipais: 1.793
Coordenadores de Locais de Prova: 13.880
Assistentes Locais de Prova: 22.020
Chefes de Sala: 197.578
Aplicadores: 195.578
Aplicadores Especializados: 12.784
Fiscais de banheiro: 67 mil
Agentes de Segurança Pública: 22.948
Certificadores da Rede Nacional de Certificadores (RNC): 40.406
Envolvidos na distribuição: 12.434
Envolvidos na Logística Reversa: 29 mil
Provas
Cadernos de Questões impressos: 14 milhões
Páginas de Cadernos de Questões impressas: 467,2 milhões
Páginas personalizadas impressas: 72 milhões
DVDS de Videoprova Traduzida em Libras: 8.508
Armazenamento
Armazém central: 1 unidade militar
Armazéns regionais: 61 unidades militares
Distribuição das provas
Centros de Distribuição e Logística: 4.912
Malotes: 69.570
Rotas de distribuição: 10.486
Quilômetros percorridos: 11 mil
Centralizadoras : 75
Distribuidoras: 978
Veículos: 7 mil
Municípios de difícil acesso: 63
Materiais administrativos
Instrumentos: 50 tipos

Formulários: 46,6 milhões
Manuais de aplicação: 444 mil
Rede Nacional de Certificadores
Servidores Federais e Professores Públicos inscritos: 74.190
Inscritos aptos para capacitação: 60.770
Certificadores da Rede Nacional de Certificadores (RNC): 40.406
Capacidade de acompanhamento das coordenações: 95%
Segurança
Centros Integrados de Monitoramento: 27
Agentes de Segurança Pública: 22.948
Detectores de metal: 67 mil
O QUE LEVAR
Obrigatório



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 Coordenador de Local
(caso precise do documento)

PERFIL DO PARTICIPANTE
Pagamento da inscrição
29,7% pagantes
48,2% isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei 12.799/2013 ou do Decreto
6.135/2007
22,1% obtiveram gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede
pública em 2017
Situação de ensino
63,5% já concluiu o Ensino Médio
26,5% concluirá o Ensino Médio em 2017
8,9% concluirão o Ensino Médio após 2017 (treineiros)
Sexo
58,6% são mulheres
41,4% são homens
Cor/raça (auto-declaração)
46,9% parda
35% branca
13,3% preta
2,3% amarela

0,7% indígena
1,9% não-declarada
Faixa etária
114.027 participantes têm menos que 16 anos
391.640 têm 16 anos
1.021.812 têm 17 anos
933.960 têm 18 anos
674.361 têm 19 anos
527.586 têm 20 anos
2.125.671 têm entra 21 e 30 anos
930.421 têm entre 31 e 59 anos
11.822 têm 60 ou mais anos
REGRAS PARA ELIMINAÇÃO











Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com qualquer pessoa.
Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais,
impressos, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones,
tablets, ipods®, pen drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer
espécie, chaves, fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de
dados, imagens, vídeos e mensagens.
Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro
ou similares.
Portar armas de qualquer espécie, exceto para os casos previstos na Lei 10.826/2003.
Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorridas duas horas do início
das provas.
Ausentar-se da sala de provas, a partir das 13h, sem o acompanhamento de um fiscal.
Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas de qualquer
pessoa.
Iniciar as provas antes das 13h30min.
Realizar anotações em qualquer documento que não seja o Cartão-Resposta, o
Caderno de Questões, a Folha de Redação e a Folha de Rascunho.

SEGURANÇA
Estratégia diversificada
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estreia dois
recursos de segurança no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017: a prova
personalizada e o detector de ponto eletrônico. Outros recursos já consolidados em outras
edições estão mantidos: detector de metal na entrada e saída dos banheiros, coleta de dado
biométrico, provas em quatro cores.
A diversificação da estratégia e dos itens de segurança segue orientações da Polícia Federal,
que intensificou sua parceria com o Ministério da Educação e com o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde o Enem 2016. A estratégia
contra tentativas de fraudes começou a ser elaborada no ano passado. O Serviço de
Inteligência da Polícia Federal atuará em todos os estados.

O objetivo do Inep ao ampliar os recursos de segurança é permitir que eles sejam cada vez
mais especializados no combate às tentativas de fraudes, garantindo a isonomia do exame. A
parceira com a Polícia Federal, e o trabalho de inteligência feito com cruzamento de dados e
investigação, resultou na anulação dos resultados de 13 participantes das edições de 2015 e
2016.
Prova personalizada
O Cartão-Resposta e a Folha de Redação são identificados com o nome e o número de
inscrição do participante. Com o novo recurso, o participante não tem a opção de “mentir”
sobre a cor da sua prova, uma vez que seu Cartão Resposta está vinculado ao Caderno de
Questão personalizado.
Detectores de ponto eletrônico
O novo recurso de segurança do Enem é um receptor avançado de detecção de campo
próximo, capaz de detectar a emissão de sinais em radiofrequência de WiFi, Bluetooth,
celulares e transmissões ilegais. O aparelho Andre, da marca Rei, fornecido pelo grupo
Berkana, detecta transmissões de radiofrequência, independentemente de serem
desconhecidas, ilegais, disruptivas ou de interferência. O recurso será usado para localizar e
identificar, com precisão e sem a necessidade de busca pessoal, participante que tentarem
usar pontos eletrônicos ou aparelhos de transmissão e que, eventualmente, possam ter
burlado a inspeção por meio dos detectores de metal. A solução foi uma recomendação da
Polícia Federal visando a localização, de forma mais precisa e sem necessidade de busca
pessoal, de aparelhos de transmissão muito pequenos e que, eventualmente, possam ter
burlado a inspeção por meio dos detectores de metal. O uso do dispositivo é inspirado na
estratégia de segurança do "vestibular" chinês, o Gaokao.
Detectores de metal
Serão usados 67 mil detectores de metal, o que garante vistoria dos participantes na entrada e
na saída de todos os banheiros das 13.638 coordenações de local de aplicação. O número é
proporcionalmente maior ao da edição passada, quando os detectores passaram a ser usados
em todos os banheiros e não mais de forma aleatória, como ocorreu em 2014 e 2015. O Enem
2017 terá um detector de metal para cada 100 participantes, que no total são 6.731.300. Em
2016, a relação era de 110 participantes por detector: foram usados 78 mil detectores
8.627.371 inscritos confirmados.
Identificação biométrica
A coleta do dado biométrico é feita nos dois dias de aplicação, durante a realização das provas.
O processo foi introduzido em 2016 com o objetivo de inviabilizar tentativas de fraudes por
falsidade ideológica.
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