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Perspectivas e desafios do ENEM Digital 
 

 
 
PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Perspecti-
vas e desafios do ENEM Digital”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecio-
ne, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.   
 
TEXTO I 
Enem Digital: Conheça as vantagens e desvantagens dessa nova alternativa 
 
Desde 2019, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou acerca da 
implementação do Enem digital e das mudanças que o Instituto pretende fazer no exame de forma progressiva. De 
acordo com o Instituto, até 2026 o Enem digital não dividirá mais espaço com a prova impressa. Então afinal, quais 
as vantagens e desvantagens dessa novidade? Confira: 
 
Vantagens: 
 
Minimização nos impactos ambientais 
 
Não é novidade para ninguém que a produção das provas, todo ano, gera uma utilização absurda de papel, fora 
que, após o período de provas, todo esse papel é simplesmente descartado. Dessa forma, o meio ambiente agra-
dece, e muito, a inserção do Enem digital. 
 
Investimento financeiro 
 
Se por um lado o ambiente agradece ao INEP, por outro, é o “bolso” desse Instituto que agradece. Segundo o Mi-
nistério da Educação, na última aplicação do exame (2019) foram gastos em média R$ 500 milhões. Não é difícil 
entender que essa deve ser a principal razão de se iniciar o processo de adaptação ao Enem digital para, posteri-
ormente, essa modalidade vigorar 
 
À prova de inseguranças 
 
Segundo especialistas, a versão digital é mais segura do que a versão em papel, visto que a segunda é mais ex-
posta e, consequentemente, com maior probabilidade de ataques do que a digital. Na visão empírica de muitos, é 
justamente o contrário: o Enem digital tem muito mais probabilidade de ser atacada, e por hackers ainda mais. De 
qualquer maneira, só o tempo irá dizer qual dos dois pontos de vista está correto. 
 
Desvantagens: 
 
A desigualdade vindo à tona 
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Quando se fala em desvantagens com a tecnologia dentro do contexto brasileiro é impossível não falar da desigual-
dade, visto que nem todos têm acesso à internet ou ao computador. Isso pode até não parecer um problema pelo 
fato que as provas não serão realizadas em casa, mas indo à fundo, encontramos sim um problema: nem todos 
terão a possibilidade de “treinar” em casa ou na escola para se preparar para a prova digital, e quando esse tipo for 
a única opção, essa realidade ficará mais ainda escancarada 
 
A infraestrutura comprometida 
 
Além da desigualdade, sabe-se também a possibilidade de haver problemas técnicos referentes à infraestrutura, 
tanto é que tais recorrências estão até previstas pelo Inep, tendo este um “plano b” caso algo dê errado. Dessa 
forma, querendo ou não, o Enem digital, ainda mais em larga escala, tem seus riscos. 
 
Disponível em: https://noticiasconcursos.com.br/educacao/enem-digital-conheca-as-vantagens-e-desvantagens-dessa-nova-alternativa/ (Adapta-

do) 

 
TEXTO II 
ENEM Provas digitais do Enem serão aplicadas pela primeira vez nos dias 22 e 29 de novembro, para até 101 mil 
participantes em todo o país. 
 
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou como uma das novida-
des no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para 2020 a aplicação de provas digitais.  
 
A princípio, as provas digitais atenderiam cerca de 50 mil estudantes em 15 capitais. Porém, após a publicação do 
edital do Enem Digital 2020, no dia 31 de março de 2020, foram aplicadas algumas mudanças para que a prova 
pudesse atender um número maior de participantes. 
 
Confira todas as informações sobre o Enem Digital 2020: 
 
Quem poderá participar do Enem Digital? 
 
Só poderão participar das provas digitais do Enem 2020 os participantes que já concluíram o Ensino Médio ou os 
que irão concluir até o final do ano. Neste caso, não haverá a opção para treineiros. Também não serão aplicadas 
provas digitais neste ano para os participantes que necessitam de atendimento especial no Enem, como recursos 
de acessibilidade. 
 
Quantos participantes podem fazer as provas digitais? 
 
De acordo com o edital, o Inep vai aplicar o Enem Digital para 101.100 participantes. A intenção do Ministério da 
Educação (MEC) é aumentar a cada ano a quantidade de participantes que farão as provas digitais, até elas substi-
tuírem totalmente as provas impressas, em 2026, visando reduzir custos de impressão. 
 
As provas digitais serão aplicadas em todos os Estados? Por quem elas serão aplicadas? 
 
Sim. No primeiro edital divulgado pelo Inep, as provas seriam realizadas em apenas 15 capitais. No mesmo dia da 
divulgação, o instituto resolveu ampliar a aplicação para atender estudantes de todo o país. 
 
O Enem Digital 2020 será aplicado em 110 cidades em todos os estados e no Distrito Federal. O Inep vai contratar 
uma empresa para fazer a aplicação das provas. Até o momento o nome da empresa não foi divulgado. 
 
Em quais locais serão aplicadas as provas digitais do Enem? 
 
Os locais de prova serão determinados pelo Inep e deverão apresentar uma infraestrutura adequada para receber 
os computadores onde serão aplicados os exames. Nos computadores os participantes terão acesso apenas ao 
sistema de prova, ficando impossibilitados de acessar a internet ou outros documentos. 
 
É possível participar da prova digital e impressa? 
 
Não. O estudante deve optar por apenas uma das provas. O período de inscrição será o mesmo para as duas pro-
vas e, no caso do Enem Digital, ficarão com as vagas os 100 mil primeiros estudantes que optarem por esta moda-
lidade. 
 
O Enem Digital será aplicado em 22 e 29 de novembro, já o exame tradicional (impresso) será realizado em 1º e 8 
de novembro. 
 
As provas serão iguais para as duas modalidades? 
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Não. A prova do Enem Digital terá o mesmo formato das provas tradicionais, com 180 questões e a redação, porém 
as perguntas serão diferentes, já que as provas serão aplicadas em datas diferentes. O nível de dificuldade das 
provas será o mesmo, por causa da Teoria de Resposta ao Item (TRI), assim como o tempo de resolução das ques-
tões. 
 
No caso da redação, os temas também serão diferentes, e ela continuará sendo feita de forma manuscrita. 
 

Disponível em: https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/enem-digital-2020.htm (Adaptado)  

 
TEXTO III 

 
Disponível em: http://laranjalcharge.blogspot.com/2011/ 

 

http://laranjalcharge.blogspot.com/2011/

