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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A Procuradora-Geral da República,  com fundamento no art. 4º, § 1º, da Lei nº

8.437/92, vem requerer a  SUSPENSÃO,  COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, da decisão,  por

maioria, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Agravo de Instru-

mento 0072805-24.2016.4.01.0000, que concedeu a tutela de urgência e determinou a suspen-

são da aplicação do item 14.9.4 do edital INEP 13, de 7 de abril de 2017, pelos fatos e funda-

mentos a seguir expostos. 

I. DOS FATOS

O agravo de instrumento referido foi interposto de decisão que indeferiu pedido

de liminar na Ação Civil Pública 64253-55.2016.4.01.3400, proposta pela Escola Sem Partido

Treinamento e Aperfeiçoamento EIRELI-ME em face do Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com o objetivo de invalidar o item 14.9.4 do edi-

tal INEP 13, de 7 de abril de 2017, referente ao Exame Nacional de Ensino Médio, assim redi-

gido:

“14.9. Será atribuída nota 0 (zero) à redação:

(…)

14.9.4.  que apresente  impropérios,  desenhos e  outras  formas propositais  de  anulação,
bem como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada 'Anulada'”.

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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A decisão que se pretende suspender fundamenta-se, essencialmente, na garantia

constitucional de liberdade de manifestação e de opinião e na alegada “ausência de referencial

objetivo no edital dos certames”, o que resultaria na “privação do direito de ingresso em insti-

tuições de ensino superior de acordo com a capacidade intelectual demonstrada, caso a opini-

ão manifestada pelo participante venha a ser considerada radical, não civilizada, preconceituo-

sa, racista, desrespeitosa, polêmica, intolerante ou politicamente incorreta”.

II. FUNDAMENTOS

II.1. Da competência do Supremo Tribunal Federal

A demanda instaurada perante a Justiça Federal tem como fundamento principal a

ofensa à liberdade de expressão, que é matéria constitucional per se, inserida no art. 5º, IV, V,

IX, entre outros. Além disso, a matéria ora em análise contrapõe a liberdade de expressão aos

demais valores, princípios e direitos consagrados na Constituição da República,  definindo o

alcance do preceito no caso concreto.

O conflito tem evidente caráter constitucional, portanto, o que atrai a competência

da Presidência do Supremo Tribunal Federal para o exame da medida de contracautela, à luz

do disposto no art. 25 da Lei n. 8.038/90.

II.2. Dos fundamentos jurídicos

II.2.1 A violação da segurança jurídica e o desnecessário tumulto na preparação

dos candidatos

A suspensão da decisão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região

no Agravo de Instrumento 0072805-24.2016.4.01.0000  e a plena e imediata aplicabilidade o

item 14.9.4 do edital do ENEM/2017 baseia-se, essencialmente, em dois fundamentos : (i) vi-

olação ao princípio da segurança jurídica; e (ii) relatividade das liberdades públicas, o que im-

plica, no caso, da proporcionalidade da restrição da liberdade de expressão diante da sua coli-

são com outros direitos. 

O deferimento dos pedidos de suspensão de segurança, de liminar e de antecipa-

ção de tutela tem caráter sabidamente excepcional, sendo imprescindível examinar a potencia-
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lidade de a decisão impugnada ocasionar lesão a um dos valores que a Lei nº 8.437/92 busca

proteger. A presente medida visa evitar, primordialmente, grave lesão à ordem pública, consi-

derada em termos de ordem jurídico-administrativa.

A decisão impugnada causa  ofensa concreta, inicialmente, ao  princípio da segu-

rança jurídica.

Segundo consta do manual do ENEM 2017, acessível a todos os candidatos parti-

cipantes do certame, a prova de redação do exame sempre assinalou a necessidade de respeito

aos direitos humanos.  Tal previsão consta nos editais das provas do ENEM desde 2013,  eis

que a publicação das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos de 2012 tor-

nou obrigatório menção editalícia ao respeito aos direitos humanos, sob pena de o candidato

receber nota zero em seu texto.

O critério não é novo, portanto. A regra editalícia com aplicação suspensa pela de-

cisão na origem tem tal previsão desde, pelo menos, o ano de 2013, não gerando os efeitos de-

letérios pugnados pela autora da ação civil pública. Ao contrário, toda a preparação dos parti-

cipantes do ENEM 2017 foi realizada com base nas regras contidas no edital do certame, den-

tre as quais a necessidade de respeito aos direitos humanos prevista no item 14.9.4. 

Assim, a suspensão da aplicação do item 14.9.4 do edital a uma semana da prova

– marcada para o próximo dia 5 de novembro –, que gera insegurança, com prejuízo aos parti-

cipantes que se prepararam para o exame. Vê-se que a medida pleiteada em tutela de urgência

é hipótese de periculum in mora fabricado ou periculum in mora provocado, na medida em

que a suposta situação de risco foi potencializada pelo comportamento do próprio interessado

na obtenção da tutela provisória. 

Ainda, considerando os dados apresentados nos resultados gerais do ENEM/2016,

o número de participantes supostamente afetado pela regra contida no item 14.9.4 do edital foi

pequeno. Dos 8.6 milhões de inscritos e dos cerca de 6.1 milhões de participantes efetivos no

exame do ENEM do último ano (2016),  291.806 tiveram a redação anulada, porém, apenas

4.798 participantes obtiveram nota zero no texto por ferirem direitos humanos. O total de re-

dações anuladas com fundamento no desrespeito aos direitos humanos correspondeu a 1,6%

do total de participantes do certame de 20161. 

1
 Resultados gerais do Enem 2016. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=44111 . Acesso

em: 31/10/2017. 
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É nítido, além disso, o caráter satisfativo da medida liminar concedida. Aplicada

a prova de redação, não será mais possível a consideração do critério de correção que prevê o

respeito aos direitos humanos. A despeito de seu caráter provisório, a decisão terá efeito defi-

nitivo ao menos em relação ao ENEM 2017, após a aplicação da prova, invalidando-se o crité-

rio de correção fixado pela autarquia. 

II. 2 A proporcionalidade do uso do critério de respeito aos direitos humanos

em uma seleção pública

O ENEM é seleção para ingresso nas universidades públicas,  com regras ditadas

pela Administração Pública, com base nos princípios e valores da Constituição, dos tratados

de direitos humanos e das leis que norteiam a sua atuação. O critério de avaliação definido no

item 14.9.4 do edital visa prevenir o discurso de ódio, com proteção aos direitos humanos.

Tem previsão geral e é válida para todos os participantes.

Nada há de ilegítimo, na regra em si, que pudesse ensejar a interferência do Judi-

ciário e a retirada do item da lei do concurso, como se verá.

Embora não caiba, na presente via, o exame aprofundado do mérito da demanda

que tramita na origem, são relevantes algumas considerações sobre os fundamentos de que se

valeu o julgador na origem, as quais potencializam a necessidade de suspensão da decisão im-

pugnada. Confunde-se com o mérito a demonstração do interesse público que justifica o defe-

rimento da medida.

A liberdade de expressão é tomada pela decisão impugnada como garantia absolu-

ta, desconsiderando-se outros direitos fundamentais.

Em primeiro lugar a liberdade de expressão garante a manifestação de quaisquer

ideias e informações. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já definiu que “a liberdade de

expressão constitui-se em direito fundamental do cidadão, envolvendo o pensamento, a expo-

sição de fatos atuais ou históricos e a crítica” (HC 83125, Relator:  Min. Marco Aurélio, Pri-

meira Turma, julgado em 16/09/2003, DJ 07-11-2003, pp. 03). 

Tal direito está previsto no artigo 5º, IV, V e IX da Constituição da República e em

inúmeros tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e importantes declarações de

direitos humanos, entre os quais cabe mencionar o artigo 19 da Declaração Universal dos Di-
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reitos Humanos, de 1948, o artigo 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de

1966 e o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969. 

Sem ignorar  a  importância  de  tal  garantia,  é  inegável  a  necessidade  de  con-

trapô-la, quando a situação assim demandar, aos demais direitos protegidos pela ordem consti-

tucional. Ou seja: não existe garantia constitucional absoluta e há limites ao exercício do di-

reito de liberdade de manifestação, impostos pela Constituição e por tratados internacionais de

direitos humanos, ignorados pelo julgador na origem.

A Constituição da República limita a liberdade de expressão ao condicioná-la ao

“disposto nessa Constituição”, a qual prevê, por exemplo, nos artigos 5º, XLI e XLII, a puni-

ção de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais e de atos de racismo.

Igualmente,  o Estado Brasileiro comprometeu-se com o respeito ao direito inter-

nacional dos direitos humanos.  Nessa linha,  vários tratados internacionais ratificados pelo

Brasil trazem disposições que limitam a liberdade de expressão em casos de colisão de direi-

tos: os artigos 13, §7º, da Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969 e o artigo 20

do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, proíbem propagandas e atos

com apologia ao ódio racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação. Similar-

mente estão as disposições da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discrimi-

nação racial, de 1966, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-

ção contra a Mulher, de 1979 e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar

a violência contra a Mulher, de 1994. 

Também a jurisprudência pátria sobre o tema, ao discorrer a liberdade de expres-

são, ressalta a inconstitucionalidade da criação de barreiras arbitrárias e desproporcionais ao

seu exercício, deixando clara, a contrario sensu, a possibilidade de limitação ao direito, desde

que de maneira legítima, para prestigiar outro valor constitucional.

Caso simbólico e que retrata o pensamento atual sobre o tema é a decisão proferi-

da pelo Supremo Tribunal Federal no HC 824242. O Tribunal assentou a imprescritibilidade

do crime de racismo por meio da conduta de se publicar texto com incitação de antissemitis-

mo. Sobre o alcance da liberdade de expressão, consta da ementa do julgado:

“(...) Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta.
Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abran-
gência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. 14.  As liberda-
des públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmô-

2 HC n. 82424/RS, Relator para o acórdão Min. Maurício Corrêa, julgamento de 17-09-2003, DJU de 19-03-
2004.
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nica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º,
§ 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o
"direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em
salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra . Prevalência
dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. 15. ‘Existe
um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa sem encon-
trar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo da lembrança
sobre o esquecimento’.  No estado de direito democrático devem ser intransigente-
mente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos”.

Outro caso emblemático quanto à possibilidade de limitação da garantia de liber-

dade de expressão em concursos públicos, é aquele examinado pelo Supremo Tribunal Fede-

ral, mais recentemente, no RE 8984503. O tribunal considerou que o Estado não está autoriza-

do a impedir o ingresso de candidato no serviço público, por concurso público, pelo fato de

ostentar em seu corpo tatuagem que expresse sentimentos, ideologia, crença ou outros valores

de seu portador. Caso exteriorize, entretanto, valores ofensivos aos previstos na Constituição e

em tratados de direitos humanos, como ressai do julgado, não será possível invocar a garantia

de liberdade de expressão. Decidiu o Ministro Luiz Fux, Relator, nesse sentido:

“(...) Independentemente de ser visível ou do seu tamanho, uma tatuagem não é sinal de
inaptidão profissional, apenas podendo inviabilizar o desempenho de um cargo ou em-
prego público, quando exteriorizar valores excessivamente ofensivos à dignidade dos
seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida (como na hipótese, ver-
bi gratia, de um candidato ao cargo policial que possua uma tatuagem simbolizando uma
facção criminosa ou o desejo de assassinato de policiais), incitação à violência iminente,
ameaças reais ou representar obscenidades”.

É possível fazer analogia do caso aqui em exame e a situação considerada por esse

tribunal no precedente. A regra combatida na ação civil pública tem previsão em edital desti-

nado ao ingresso de alunos em universidades públicas. É serviço de educação superior custea-

do pelo Estado, que tem o dever, perante a comunidade nacional e internacional, por imperati-

vo constitucional e convencional, de respeitar e fazer respeitar os direitos humanos. Essa lógi-

ca legitima a previsão de critério de correção de redação que imponha o respeito aos direitos

humanos.

A regra não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estan-

do, mais que isso, em plena harmonia com os valores constitucionais e convencionais consoli-

dados e almejados pela coletividade.

Além de consagrar uma série de direitos e garantias que podem e devem ser sope-

sados quando invocada a liberdade de expressão, a Constituição prevê como objetivo funda-

mental da República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem preconceitos de ori-
3 RE n. 898.450/SP, Relator: Min. Luiz Fux, julgamento de 17-08-2016, DJE de 31-05-2017.
 6



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). A norma,

ao lado de outras tantas, reflete a busca, em uma sociedade plural, pela tolerância e pelo res-

peito à diversidade, e impõe atuação permanente do Estado nesse sentido.

A regra editalícia deve ser lida nesse contexto, de busca pelo respeito a todos os

direitos e valores abarcados por esse propósito, indo de encontro à missão constitucional a

tentativa de sua exclusão como forma de avaliação daqueles que almejam uma vaga em insti-

tuição pública de ensino superior.

A alegada falta de objetividade na correção das provas de redação, considerado tal

critério, é questão diversa e que não tem nenhuma interferência na legitimidade do critério em

si. Não poderia, desse modo, ser invocado como justificativa para a suspensão do critério.

Sobre tal subjetividade, é preciso considerar, em primeiro lugar, a sua presença,

em maior ou menor grau, na avaliação de toda e qualquer prova dissertativa. Cabe à adminis-

tração adotar critérios que a reduzam ao máximo, de modo a fazer, de um lado, com que os

participantes do certame tenham conhecimento prévio e exato das regras, e, de outro, com que

sejam examinados, todos, sob as mesmas lentes.  

No caso em análise, o critério impugnado é previsto como parte da Competência 5

- “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos huma-

nos”. Na sequência, o manual do ENEM dedica um capítulo à definição do que são os direitos

humanos, abordando a forma como será feita tal avaliação pelos examinadores. Há exemplos

de casos que poderão ser considerados ofensivos aos direitos humanos -  defesa de tortura,

mutilação e execução sumária, incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões

de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica   e expli-

citação de qualquer forma de discurso de ódio – sujeitando o autor do texto à penalidade com

a nota zero e transcrições de redações que atingiram nota máxima, que servem de norte ao

candidato e ao examinador. 

A inclusão dessas informações e diretrizes no material atende a pleito do Ministé-

rio Público Federal formulado com o propósito de dar publicidade ao critério e à sua forma de

aplicação, em benefício dos candidatos. Além disso, o INEP disponibiliza a íntegra da corre-

ção das redações, os chamados “espelhos”4. 

Sobre a forma de correção, vê-se que é feita por ao menos dois avaliadores, de

forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro (fl. 10 do manual). Se
4http://inep.gov.br/artigo2/-/asset_publisher/GngVoM7TApe5/content/sistema-de-inscricao-do-enem-2017-
ficara-aberto-de-8-a-19-de-maio-com-novidades/21206?inheritRedirect=false
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houver discrepância relevante entre as notas atribuídas por um e outro, dentro do parâmetro

ali estabelecido, a redação será avaliada, de forma independente, por um terceiro avaliador. Se

persistir a discrepância, a redação passará à análise de uma banca presencial composta por três

professores. A correção das provas, que é realizada pela Vunesp – Fundação para o Vestibular

da Universidade Paulista, contará com 9 mil corretores, submetidos a treinamento que visa,

também, reduzir a carga de subjetividade no trabalho avaliativo5.

Ademais, o conceito de “direitos humanos” possui densidade normativa. Embora

amplo, dada a inexistência de rol predeterminado que os relacione, é certo, representando va-

lores essenciais, indispensáveis à promoção da dignidade humana. Não tem, nem deve ter,

viés político, e encontra seu fundamento na Constituição e em tratados internacionais de direi-

tos humanos.

As informações contidas no manual de redação do ENEM não permitem antever

propósito de imposição de tal ou qual ideologia, como afirmado na decisão impugnada.

Não se trata de tolher o direito de livre manifestação do candidato, e, sim, de

alertá-lo para a necessidade de exercício responsável do direito, que não desrespeite, em seu

discurso, direitos fundamentais de seus semelhantes, que com ele convivem. 

Evidentemente, casos de correção manifestamente indevida, que sugiram forma de

avaliação distorcida dos valores que a regra busca proteger, com ótica própria e isolada do

avaliador – e esse parece ser o real temor do julgador na origem – poderão ser reexaminados,

mesmo que, em último caso, pelo Judiciário.

O que não parece legítimo é a exclusão da regra que, por si, harmoniza-se com va-

lores buscados pela sociedade e consentâneos com o ordenamento jurídico nacional e interna-

cional.  

Pede-se, a esse Colendo Tribunal, assim, sensibilidade ao sopesar os valores em

conflito, que considere o risco de lesão à ordem pública e o interesse público (da coletividade)

em ver aplicada regra que é reflexo da atuação do Estado na promoção de valores constitucio-

nais. Desconsiderá-la, a essa altura, gerará insegurança aos participantes do certame, além de

implicar, por todo o exposto, espécie de retrocesso social. 

5https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-2017-esquema-para-analise-das-redacoes-tera-9-mil-

corretores.ghtml
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Não será demais destacar, por fim, a urgência do provimento ora buscado, que

reestabeleça a aplicabilidade da regra do edital, considerada a proximidade da data de realiza-

ção da prova de redação - dia 5 de novembro próximo. 

III. DO PEDIDO

Ante o exposto, a Procuradora-Geral da República requer a suspensão, em caráter

liminar e, após, definitivo, da decisão do Tribunal Regional da 1ª Região no AI 0072805-

24.2016.4.01.0000, de modo que volte a ter plena e imediata aplicabilidade o item 14.9.4 do

edital INEP 13, de 7 de abril de 2017, referente ao ENEM.

Brasília, 31 de outubro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0064253-55.2016.4.01.3400 - 4ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00331.2016.00043400.2.00600/00032

DECISÃO 

PROCESSO Nº : 64253-55.2016.01.3400
AUTOR              : ESCOLA SEM PARTIDO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO 
EIRELI - ME
RÉU      : INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - 

INEP

Trata-se  de  ação  civil  pública,  com  pedido  liminar,  ajuizada  pela 

ESCOLA SEM PARTIDO TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EIRELI – ME contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS - INPE, em que 

objetiva “a antecipação liminar dos efeitos da tutela final (o reconhecimento da nulidade  

da citada regra do edital  – que deve consistir:  a)  na informação aos participantes do  

Enem, antes da realização da prova, de que eles não são obrigados a dizer o que não  

pensam, ao elaborar proposta de intervenção para o problema abordado na redação; e b)  

na determinação de que o INPE se abstenha de anular qualquer redação por suposto  

desrespeito aos ‘direitos humanos’, e de avaliar as redações com base em tal critério”. 

                             

É o relatório. Decido.

As intercorrências  havidas  no  curso  de  certame público  devem ser 

equacionadas com suporte nas regras fixadas no edital, para que não haja quebra da 

isonomia em benefício de um candidato e em detrimento dos demais.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO FREDERICO BOTELHO DE BARROS VIANA em 04/11/2016, com 
base na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 65008353400289.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Processo N° 0064253-55.2016.4.01.3400 - 4ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00331.2016.00043400.2.00600/00032

A autora  tinha  ciência  dos  termos  do  edital  desde  a  data  de  sua 

publicação em 14 de abril de 2016. Caso quisesse, deveria ter impugnado o edital quando 

de sua publicação, momento oportuno para tal irresignação.

Ressalte-se que, em matéria de concurso público, o edital é a lei do 

concurso, vinculando tanto a administração quanto os candidatos, de modo a garantir os 

princípios previstos do art. 37, caput, da Constituição Federal. 

Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 

PROGRAMA  CIÊNCIA  SEM  FRONTEIRAS.  EDITAL  RETIFICADOR. 

RESTRIÇÃO  DOS  CURSOS  DE  GRADUAÇÃO  ELEGÍVEIS. 

DESCABIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I 

- Na inteligência jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o 

edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto 

os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado 

pelo  princípio  da  vinculação  ao  edital"  (AgRg  no  REsp  1307162/DF,  Rel. 

Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 

27/11/2012,  DJe 05/12/2012),  pelo que não se afigura legítima a  restrição 

imposta ao impetrante, por meio de edital retificador, que resultou na exclusão 

de seu curso de graduação da lista  de cursos elegíveis  para a Chamada 

Pública do Programa Ciência sem Fronteiras. II - Apelação e remessa oficial, 

tida por interposta, desprovidas (TRF1, AMS 0011243-04.2013.4.01.3400/DF, 
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Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Quinta Turma, e-

DJF1 de 19/05/2015).

 

Ademais,  entendo que o critério  de avaliação aqui  discutido apenas 

visa proteger os direitos humanos e prevenir o discurso de ódio não ferindo a liberdade de 

expressão, de pensamento ou de opinião.

O  princípio  da  democracia  na  educação inclui  os  preceitos  de 

liberdade, igualdade, solidariedade e principalmente dos direitos humanos, que embasam 

a construção das condições de acesso e permanência ao direito educacional.

Assim, proteger os direitos humanos não significa tolher a liberdade de 

expressão dos candidatos, mas tão somente prevenir  discursos que incitam o ódio,  a 

violência, a justiça pelas próprias mãos, etc. 

O  respeito  e  educação  em  direitos  humanos  têm  com  objetivo  a 

formação para a vida em comunidade, com respeito aos demais e às suas diferenças. 

  

Desse modo, ausente o  fumus boni iuris, na medida em que não se 

vislumbra qualquer ilegalidade na exigência editalícia. 

Diante  de  tais  considerações,  que  adoto  como  razões  de  decidir, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 

Cite-se o requerido. 
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Publique-se. Intimem-se. 

Após, ao MPF.

Brasília-DF, 4 de novembro de 2016.

FREDERICO BOTELHO DE BARROS VIANA
Juiz Federal Substituto da 4ª VF/DF
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 

 

 

 

 Associação Escola sem Partido, pessoa jurídica de direito privado, 

com registro no 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto, Títulos e Documentos e 

Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sob o número 3.542 (doc. 01), com sede no SHN 

Quadra 01, Edifício Le Quartier, sala 1418, Brasília-DF, CEP 70701-000, CNPJ nº 

23.857.417/0001-70, vem, respeitosamente, por seu advogado (doc. 02), com 

fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, interpor  

AGRAVO DE INSTRUMENTO  

contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora 

agravante em Ação Civil Pública ajuizada contra o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Educação, com endereço no SIG Quadra 04 lote 327 - Zona Industrial 

CEP: 70610-908, Brasília - DF, pelos motivos expostos nas anexas razões, cuja 

juntada requer. 

 Informa que seu patrono tem escritório no SHN Quadra 01, 

Edifício Le Quartier, sala 1418, Brasília-DF, CEP 70701-000; e que ainda não consta 

dos autos qualquer informação sobre o(s) advogado(s) da parte agravada. 
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Razões da Agravante 

OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

01. Trata-se na origem de ação civil pública ajuizada pela agravante ‒ 

associação civil que inclui entre seus objetivos o combate à instrumentalização do 

ensino para fins ideológicos, políticos, partidários ou corporativos; e a defesa da 

liberdade de consciência e de crença dos estudantes (cf. art. 3º do seu estatuto) ‒, na 

qual se postula:  

a) a declaração de nulidade de um dos critérios de avaliação da 

redação do Exame Nacional do Ensino Médio de 2016 ‒ a saber: o 

que prevê a atribuição de nota zero às redações que desrespeitem 

os “direitos humanos” ‒, por ofensa às garantias constitucionais da 

livre manifestação do pensamento e da liberdade de consciência e 

de crença (CF, art. 5º, IV, VI e VIII), e aos princípios 

constitucionais do pluralismo de ideias (CF, art. 206, III), da 

impessoalidade (CF, art. 37, caput) e da neutralidade política, 

ideológica e religiosa do Estado (arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 

17, caput; 19, 34, VII, 'a', e 37, caput); e  

b) a condenação do INEP a se abster de aplicar esse critério na 

correção das redações dos participantes do Enem/2016, e de 

adotá-lo, nas próximas edições do certame. 

02. O principal objetivo do Enem, como se sabe, é servir de 

mecanismo de seleção para o preenchimento de vagas em instituições de ensino 

superior, conforme previsto nos itens 1.9 e 17.1, do Edital nº 10, de 14 de abril de 

2016, do INEP (doc. 03): 

1.9 Facultar-se-á a utilizaçaõ dos resultados individuais do Enem 

para: 

1.9.2 A utilizaçaõ como mecanismo de acesso à Educaçaõ 

Superior ou em processos de seleçaõ nos diferentes setores do 

mundo do trabalho. 
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17.1 Os resultados do Enem 2016 poderão ser utilizados como 

mecanismo único, alternativo ou complementar de acesso à 

Educação Superior, bastando para tanto a adesão por parte das 

Instituições de Educação Superior (IES).  

03. O exame é constituído de 4 (quatro) provas objetivas de múltipla 

escolha e uma redação em língua portuguesa.  

04. De acordo com o anexo IV do edital, a redação consiste num texto 

dissertativo-argumentativo em prosa, no qual o participante deve desenvolver, a partir 

de uma situação-problema e de subsídios oferecidos, uma reflexão sobre um tema de 

ordem política, social ou cultural. O texto produzido será avaliado em função das 

seguintes competências ou critérios: 

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 dissertativo-

argumentativo 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. 

05. A cada uma dessas competências é atribuída por dois corretores, 

de forma indepentente, uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos, e a soma 

desses pontos compõe a nota total de cada corretor, que pode chegar a 1000 (mil) 

pontos. A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas 

pelos dois corretores. Segundo o item 14.9.4 do edital ‒ que fixa o critério de avaliação 

impugnado na ação civil pública ‒, será atribuída nota zero à redação que 

“desrespeite os direitos humanos”.   
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06. Em 2013, o INEP publicou um manual intitulado “Redação no 

Enem 2013 - Guia do Participante”1, onde prestou, a respeito dos requisitos acima, os 

seguintes esclarecimentos (sem negrito no original): 

“O texto dissertativo-argumentativo é organizado na defesa de 

um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado 

com argumentos, para influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, 

tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É 

preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla 

natureza: é argumentativo porque defende uma tese, uma 

opinião, e é dissertativo porque se utiliza de explicações para 

justificá-la. 

(...) 

O terceiro aspecto a ser avaliado no seu texto é a forma como 

você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista defendido 

como tese. É preciso que elabore um texto que apresente, 

claramente, uma ideia a ser defendida e os argumentos que 

justifiquem a posição assumida por você em relação à temática 

exigida pela proposta de redação.  

(...) 

O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de 

uma proposta de intervenção para o problema abordado. Por isso, 

a sua redação, além de apresentar uma tese sobre o tema, apoiada 

em argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de 

intervenção na vida social. Essa proposta deve considerar os 

pontos abordados na argumentação, deve manter vínculo direto 

com a tese desenvolvida no texto e coerência com os argumentos 

utilizados, já que expressa a sua visão, como autor, das possíveis 

soluções para a questão discutida. (...) A proposta deve, ainda, 

refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige, e a 

coerência da argumentação será um dos aspectos decisivos no 

processo de avaliação. É necessário que ela respeite os direitos 

humanos, que não rompa com valores como cidadania, 

liberdade, solidariedade e diversidade cultural.” 

                                                 
1
 http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/redacao-enem-vestibular/2015/06/25/quer-tirar-nota-1000-na-

redacao-do-enem-entenda-os-5-criterios-de-avaliacao-usados-pela-banca/, item 2.5 
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07. Extraem-se do edital e de sua interpretação por parte do INEP as 

seguintes conclusões:  

a) diversamente do que ocorre, v.g., nos concursos para ingresso nas 

carreiras do Ministério Público ou da Magistratura ‒ em que o 

candidato, ao redigir uma “denúncia” ou uma “sentença”, é 

obrigado a simular o exercício da função pública postulada ‒, na 

redação do Enem, o participante é chamado a se expressar como 

indivíduo, não como agente do Estado;  

b) nessa condição, ele deve apresentar e defender a sua posição, o 

seu ponto de vista, a sua visão, em suma, a sua “opinião” sobre o 

problema proposto; mas,  

c) se essa opinião desrespeitar os assim chamados “direitos 

humanos”, sua redação será anulada. 

08. Ou seja, o participante poderá ser punido, privado de um direito, 

por expressar determinada opinião. 

PRIMEIRO FUNDAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

09. Sustenta-se no primeiro fundamento da ação civil pública que, ao 

fazer tal exigência de respeito aos “direitos humanos” (com aspas), o próprio INEP 

desrespeita os direitos humanos propriamente ditos, uma vez que as liberdades de 

pensamento e opinião, além de garantidas pela Constituição Federal, estão previstas na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, arts. XVIII e XIX). De fato, 

condicionar o acesso de um candidato ao ensino superior a que ele defenda ou não 

defenda determinado ponto de vista sobre o que quer que seja configura, sem sombra 

de dúvida, uma forma acintosa de cerceamento àquelas liberdades, o que afronta a 

garantia prevista no art. 5º, VIII, da Constituição:  

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  
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10. Graças a essa garantia constitucional2, ninguém em nosso país 

pode ser obrigado a professar ou não professar determinado credo religioso, político-

ideológico ou filosófico para usufruir de um direito; ninguém pode ser obrigado a 

dizer o que não pensa para poder entrar numa universidade.  

11. O art. 208, V, da Constituição3, estabelece, em sintonia com o art. 

5º, VIII, que o acesso aos níveis mais elevados do ensino será obtido “segundo a 

capacidade de cada um”, e não segundo a crença religiosa ou a convicção filosófica 

ou política de cada um.   

12. O dever assumido pelo Estado brasileiro de promover os direitos 

humanos não autoriza o Poder Público ‒ no caso, os funcionários do INEP ‒ a impedir 

que indivíduos cujas convicções religiosas, políticas ou filosóficas estejam em 

desacordo com disposições da DUDH ou da própria legislação brasileira sobre direitos 

humanos possam usufruir do direito de ingressar numa instituição de ensino superior, 

segundo a sua capacidade.  

13. Por ser inviolável, como diz a Constituição, a liberdade individual 

de consciência e de crença não permite que os direitos humanos ‒ nem mesmo os 

direitos humanos propriamente ditos, isto é, aqueles reconhecidos por lei ou tratado 

internacional com força de lei no território nacional ‒ sejam transformados em 

“religião” do Estado laico, e os indivíduos obrigados a professá-la, contra suas 

próprias convicções, para poder usufruir dos seus direitos. Os indivíduos podem ser 

punidos por desobedecer a lei; não por dela discordarem. 

14. Assim, o que se apresenta como avanço no sentido da 

                                                 

2
 É inaplicável, na espécie, a ressalva prevista na segunda parte do dispositivo. Primeiro, porque não existe 

obrigação legal de expressar determinada opinião sobre determinado assunto; e, segundo, porque, se existisse, 

seria inconstitucional.  

3
 “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um;” 
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consolidação de uma “cultura dos direitos humanos” é, na verdade, uma afronta 

gigantesca à liberdade de pensamento e opinião de milhões de brasileiros, e, nesse 

sentido, uma patente violação aos próprios direitos humanos. 

SEGUNDO FUNDAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

15. O problema do Enem, todavia, é ainda mais grave, já que nem 

mesmo se trata no edital do respeito à legislação brasileira relativa aos direitos 

humanos, conforme demonstrado no segundo fundamento da ação civil pública. 

16. Com efeito, embora estabeleça que a proposta de intervenção deve 

respeitar “os direitos humanos” e que será atribuída nota zero à redação que 

“desrespeite os direitos humanos” (item 14.9.4 do edital), o INEP não exige dos 

candidatos e dos corretores qualquer familiaridade com a por vezes complexa 

legislação relativa aos direitos humanos. Ou seja: não se trata, no edital, do respeito 

a essa legislação. 

17. Ora, na falta de um referencial objetivo, que só poderia ser dado 

pelas normas legais que os definem, o que se compreende por “direitos humanos” no 

contexto do Enem? O que é que os estudantes devem respeitar para que sua redação 

não seja anulada? Que parâmetros devem ser adotados pelos corretores para avaliar as 

propostas de intervenção para o problema abordado?  

18. Percebendo a inquietação produzida por esses questionamentos, o 

INEP decidiu utilizar o já referido guia do participante para tornar pública a seguinte 

interpretação do edital (sem colchetes no original):  

É necessário que [a proposta de intervenção para o problema 

abordado] respeite os direitos humanos, que não rompa com 

valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade 

cultural.  

19. Essa interpretação, todavia, pouco ou nada acrescenta em 

objetividade ao que já consta do edital. Exceto num aspecto: reforça nos participantes 

a certeza de que, para o Enem, respeitar “os direitos humanos” significa respeitar o 

“politicamente correto”, que nada mais é do que um simulacro ideológico dos direitos 
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humanos propriamente ditos. 

20. É essa, de fato, a mensagem captada, com indiferente 

pragmatismo, por professores e especialistas cujas análises e “dicas” orientam os 

participantes do Enem: 

“(...) Fique muito atento a estas últimas palavras: respeite os 

direitos humanos. Pode não parecer, mas o que é e o que não é 

um direito humano, bem como o respeito a esse(s) direito(s) 

pode, muitas vezes, ter cunho subjetivo. Por via das dúvidas, não 

exponha opiniões muito radicais e opte por ser politicamente 

correto.”4 

 *  *  * 

“Um dos princípios mais relevantes dos que norteiam as 

questões do ENEM é o que se convencionou chamar de 

politicamente correto. Assim como nas redações o ENEM pede 

que os argumentos do candidato no texto respeitem os direitos 

humanos e valores como cidadania, liberdade, diversidade 

cultural e solidariedade, também nas questões apresentadas isso 

ressalta. Assim, se você tiver dúvidas na hora de responder a 

uma questão, procure a opção que mais se aproxima desses 

princípios.”5 

 *  *  * 

“(...) tudo que seja generoso, solidário e politicamente correto é 

de acordo com os Direitos Humanos. (...) é muito importante 

para o corretor que você tenha uma visão de mundo civilizada e 

que tenha, principalmente, em mente que os Direitos Humanos 

são algo já inerentes à nossa sociedade e que devem ser 

respeitados (ainda que você não concorde com alguns direitos 

garantidos).6 

 *  *  * 

Os temas das redações das últimas edições do Enem têm 

privilegiado preocupações humanísticas, cobrando do candidato 

uma postura que não fira os direitos humanos, por isso pense 

bem na hora de fazer a redação, pois é sempre bom ser 

politicamente correto, às vezes sua opinião pode ser 

                                                 

4
 http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/10/29/veja-como-se-sair-bem-na-redacao-do-enem.htm  

5
 http://blog.enem.uol.com.br/2014/09/01/enem-politicamente-correto/#rmcl  

6
 http://www.enemsimples.info/2013/02/os-direitos-humanos-e-redacao-do-enem.html#ixzz3s4JbQnxU 
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preconceituosa ou racista e isso não lhe ajuda em nada.7 

 *  *  * 

Não se esqueça de que o Enem segue a linha do “politicamente 

correto”, então caso a sua opinião desvie um pouco disto, é 

melhor deixá-la de lado na redação;8 

 *  *  * 

Na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o 

aluno que desrespeitar os direitos humanos em seus argumentos 

e proposta de intervenção terá seu texto zerado pelo corretor da 

prova. Fazer comentários politicamente incorretos e 

desrespeitosos também pode prejudicar o resultado final do 

exame.9 

 *  *  * 

Portanto, mesmo que você tenha opiniões mais polêmicas, com 

um tom intolerante, guarde-as para você e tente ser razoável na 

escrita da redação, respeitando a diversidade.10  

 *  *  * 

A redação é uma prova com grande peso no Enem. Por este 

motivo é muito importante ir bem nela. O Enem quer que você 

construa uma boa argumentação, com caráter ético e de defesa 

de direitos humanos. Tome cuidado com idéias preconceituosas, 

radicalismo ou piadas politicamente incorretas, (...).11 

21. “Não exponha opiniões muito radicais”; “é muito importante 

para o corretor que você tenha uma visão de mundo civilizada”; “às vezes sua 

opinião pode ser preconceituosa ou racista e isso não lhe ajuda em nada”; “caso a 

sua opinião desvie um pouco [do politicamente correto], é melhor deixá-la de lado”; 

“Fazer comentários politicamente incorretos e desrespeitosos também pode 

prejudicar”; “mesmo que você tenha opiniões mais polêmicas, com um tom 

intolerante, guarde-as para você”; “Tome cuidado com ideias preconceituosas...” ‒ 

                                                 

7
 http://sitedoenem.com.br/enem/tema-da-redacao-enem-2014.html 

8
 http://cursoseempregos.com/dicas-para-uma-boa-redacao-no-enem/ 

9
 http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2015/10/05/1131944/direitos-humanos-entenda-deve-feito-

redacao-enem.html 
10

 http://www.escreveronline.com.br/site/o-respeito-aos-direitos-humanos-na-redacao-do-enem 
11

 http://www.enem2014.org/redacao-enem-2014.html 
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são conselhos que deveriam encher os brasileiros de indignação e vergonha. E, no 

entanto, os estudantes os escutam e os seguem, porque sabem que é exatamente assim 

que devem agir para não correr o risco de ferir a sensibilidade dos corretores e perder a 

chance de ingressar numa universidade ou conseguir um emprego (lembrando que os 

resultados do Enem também são utilizados “em processos de seleção nos diferentes 

setores do mundo do trabalho”). 

22. Sob a aparência de “respeito aos direitos humanos”, o INEP está 

impondo aos estudantes uma censura prévia “do bem”. Diante da ameaça de zerar na 

prova de redação ‒ a mais importante do Enem ‒, os candidatos se veem forçados a 

abjurar de suas crenças e convicções.  

23. Poucos souberam expressar tão bem a repulsa devida a essa 

indignidade como o psicólogo e educador argentino Pablo Doberti, ao comentar uma 

entrevista da estudante que obteve a nota máxima na redação do Enem por dois anos 

consecutivos12: 

No Brasil, existe o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 

E o ENEM se transformou em um grande juiz dos resultados 

educativos escolares. Por isso, o grande determinador dos 

modelos educativos. Estamos diante de um problema. 

Marina Rubini foi quem obteve a nota máxima do país durante 

dois anos seguidos em "redação" no ENEM. Hoje, tem 20 anos, 

estuda Medicina (era previsível) e trabalha, em paralelo, dando 

"dicas" aos alunos sobre como obter boas notas na prova. Foi 

entrevistada pela VEJA (29/10/2014, página 46). 

À pergunta: "O que é que ninguém deve jamais escrever em 

uma redação"?, ela responde ‒ aparentemente com segurança e 

comodidade ‒ o que segue: 

"Frases ou palavras que possam ferir alguém. Em um tema 

como 'cotas raciais' - assunto de maior importância no Brasil - 

sugiro que ninguém diga que os que têm direito a vagas por 

condição racial 'se aproveitam dessas vagas'. Outro segredo: 

manter sempre em mente a questão dos direitos humanos, 
                                                 

12
 http://www.brasilpost.com.br/pablo-doberti/uma-boa-redacao_b_6787768.html 
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porque gera sensibilidade. Eu sou católica e contra a 

legalização do aborto, mas, em uma redação, não escreveria 

nunca o que a Bíblia diz. Diria que a lei define o marco...". 

E ninguém se escandaliza. 

A garota está nos mostrando ‒ de uma maneira quase obscena, 

ainda que involuntária e ingênua ‒ que no ENEM se ganha 

mentindo, impostando, fazendo-se passar por outra pessoa, 

negando-nos em nossa condição de sujeitos com identidade e 

opinião. E não acontece nada. Dizem em nossa cara que o 

sistema escolar adora escutar o politicamente correto e premia 

quem o propaga e que não lhe importa nem um pouco supor que 

os alunos estão se autocensurando, limitando, idiotizando, 

estereotipando e demais "andos" para nos satisfazer. 

E no final creem nisso, claro. E dão aulas disso, e declaram aos 

quatros ventos em um meio de comunicação de massa. É 

indignante. É denegridor. 

Estamos validando coletivamente um modelo perverso e idiota 

que está nos devorando. Já me aconteceu outras vezes, em outros 

contatos, e aqui volto a confirmar: até os próprios alunos, 

alienados sobre o que os está matando, tornam-se vis defensores 

do modelo que os destrói. Apaixonam-se pelos seus algozes, 

outra vez. E até divulgam e engrandecem o feito. Estamos diante 

de um problema silenciado há muito tempo. 

24. Como se vê, a ameaça que pende sobre a cabeça de cada um dos 

milhões de  inscritos que fizeram a prova do Enem/2016 não é a de ter sua redação 

anulada por expressar uma opinião eventualmente contrária aos direitos humanos 

propriamente ditos ‒ o que já seria inaceitável à vista dos arts. 5º, IV, VI e VIII, 206, 

III, e 208, V, da Constituição Federal, como se demonstrou no primeiro fundamento da 

ação ‒, mas a de tê-la anulada, e ser privado do direito de ingressar numa universidade 

segundo a sua capacidade, por expressar uma opinião que venha a ser tida pelos 

corretores da sua prova como 

● “radical” ou  

● “incivilizada” ou  

● “preconceituosa” ou 



12 

● “racista” ou  

● “desrespeitosa” ou 

● “polêmica” ou 

● “intolerante” ou...  

● “politicamente incorreta”. 

25. Por mais bem escrita e até mesmo conforme aos direitos humanos 

propriamente ditos, a redação pode vir a ser anulada se o candidato tiver a má sorte de 

expressar uma opinião que os corretores considerem ser contrária a “valores como 

cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural”, conforme as diretrizes 

traçadas pelo INEP. Ou seja, não bastasse o altíssimo grau de subjetividade envolvido 

na compreensão desses conceitos, a lista do INEP ainda permite a inclusão de outros, a 

depender da sensibilidade e da imaginação dos corretores. 

26. No reino do arbítrio, a única garantia oferecida aos participantes 

do Enem é a promessa de que sua redação será avaliada por dois corretores, de forma 

independente, ou três, em caso de discrepância de notas (item 14.8 do edital). O que 

significa somente que a pena pelo delito de opinião será aplicada por uma junta, em 

vez de por um juiz singular. 

27. Ao outorgar esse poder sem parâmetro, esse cheque em branco 

assinado para ser preenchido segundo a subjetividade e a visão de mundo de cada 

corretor, o INEP desrespeita, também, o princípio constitucional da impessoalidade 

(art. 37, caput) ‒ aplicável na espécie, uma vez que o trabalho de correção das provas é 

atividade exercida no âmbito da administração pública ‒ e o da neutralidade política, 

ideológica e religiosa do Estado, na medida em que confere a indivíduos investidos de 

função pública o poder de atuar segundo suas próprias concepções e preferências 

políticas, ideológicas, morais e religiosas.  

28. No Enem de 2015, por exemplo, quase 6 milhões de estudantes 

tiveram de escrever uma redação sobre o tema “A persistência da violência contra a 

mulher na sociedade brasileira”; e é de supor-se que muitos candidatos tenham ficado 

temerosos de expressar seu pensamento a respeito. E com razão. Basta imaginar o 

possível desfecho das seguintes situações:  
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● a candidata “A”, feminista, sustenta, em sua redação, que a 

proibição do aborto seria uma forma de violência contra as 

mulheres; e apresenta como proposta de intervenção a completa 

descriminalização dessa prática; 

● o candidato “B”, muçulmano, relativiza o problema da violência 

contra as mulheres; identifica, entre suas causas, o comportamento 

eventualmente inadequado das próprias mulheres; e propõe como 

solução a mudança desse comportamento. 

29. Como teriam sido corrigidas essas redações? Se o Enem exigisse o 

respeito à legislação relativa aos direitos humanos, a redação da candidata “A” deveria 

ter recebido nota zero, pois a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

estabelece que o direito à vida deve ser protegido pela lei “desde o momento da 

concepção" (art. 4º, 1). Mas, dada a sinonímia de facto entre os “direitos humanos” do 

Enem e os padrões de julgamento e comportamento ditados pelo “politicamente 

correto”, não só esse resultado não teria ocorrido, como quem provavelmente teria 

levado zero, por haver apresentado uma visão “radical”, “incivilizada”, 

“preconceituosa”, “desrespeitosa”, “polêmica”, “intolerante” e “politicamente 

incorreta” seria o candidato “B”, embora sua proposta de intervenção não desrespeite a 

legislação relativa aos direitos humanos! 

30. Ora, de acordo com o art. 5º, VIII, da Constituição, nenhum dos 

candidatos poderia ser punido ou beneficiado por possuir ou expressar sua 

opinião. Insista-se: ninguém pode ser obrigado a dizer o que não pensa para poder 

entrar numa universidade. O exemplo demonstra, em todo caso, que, além de ferir a 

liberdade de consciência e de crença dos candidatos, a exigência do INEP, na prática, 

transforma a prova de redação do Enem num imenso filtro ideológico de acesso ao 

ensino superior. 

O DELÍRIO DO INEP 

31. Ao tentar explicar, num comunicado sem data, publicado após o 

Enem de 2015, o significado e o alcance da exigência do “respeito aos direitos 

humanos”, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica do INEP acabou revelando, 
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de forma involuntária mas inequívoca, toda arbitrariedade, falta de critério, casuísmo e 

improvisação que orientam a atuação da autarquia nesse particular. Lê-se no 

documento (doc. 04): 

O que se espera dos participantes, no momento da elaboração da 

sua proposta de intervenção, é que ele [sic] demonstre que a 

Educação Básica foi capaz de cumprir com o seu papel 

constitucional, qual seja, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.  

Dessa forma, para a avaliação dos textos produzidos no ENEM 

2015, o INEP adotou, como parâmetro norteador dos trabalhos 

dos avaliadores, as orientações a seguir.  

Caso a proposta de intervenção que envolvesse as pessoas que 

agem com violência (em suas múltiplas formas) em relação às 

mulheres, obteve-se:  

1. Proposta de adoção da vingança realizada por particulares: fere 

Direitos Humanos.  

2. Reconhecimento de que o poder de justiça pertence 

exclusivamente ao Estado: não fere direitos humanos.  

No caso do item 2 supramencionado, receberam a marcação de 

“Fere direitos humanos”, os candidatos que, apesar de abdicarem 

da vingança privada, reconhecendo que o direito de punir pertence 

ao Estado, propuseram que fossem aplicadas penas que gerassem 

sofrimento físico, tais quais a tortura na cadeia, espancamentos 

por agentes da lei, choques elétricos, mutilação de membros do 

corpo. Também foram eliminados aqueles que propuseram que os 

estupradores fossem condenados e presos para que os outros 

detentos fizessem com eles aquilo que eles fizeram com as suas 

vítimas.  

Propostas de intervenção que explicitem que as mulheres 

“merecem apanhar” ou que “merecem ser violentadas 

sexualmente por causa das roupas que usam” etc. foram 

assinaladas como propostas que ferem direitos humanos.  

Um ponto que merece destaque é que o INEP decidiu, para 

esta edição do ENEM 2015, considerar que as propostas de 



15 

intervenção que sugiram criação de leis mais rígidas, como, 

por exemplo, a pena de morte ou a prisão perpétua, não 

deveriam ser eliminadas do processo, posto que propostas 

dessa natureza situam-se no limite do direito fundamental à 

liberdade de expressão, contido na Constituição da República.   

32. Como se vê, é o INEP quem decide o que fere e o que não fere os 

“direitos humanos” do Enem. Segundo o comunicado, não violam os “direitos 

humanos” propostas que se situam “no limite” (sic) da liberdade de expressão, 

cabendo, naturalmente, aos funcionários do INEP ‒ reunidos, supõe-se, numa espécie 

de conselho de sábios ‒, definir esse limite. Em 2015, por exemplo, candidatos que 

defenderam a pena de morte escaparam de ser eliminados, pois os funcionários do 

INEP decidiram, no seu elevado discernimento, que essa proposta se situa “no limite 

do direito fundamental à liberdade de expressão”, e, portanto, não ofende os “direitos 

humanos”. Já os candidatos que defenderam “espancamentos por agentes da lei” não 

tiveram a mesma sorte, pois os funcionários do INEP decretaram que essa proposta 

não se situa “no limite do direito fundamental à liberdade de expressão”, e, portanto, 

fere os “direitos humanos” do Enem…  

33. Parece piada, mas não é. Trata-se apenas de um delírio burocrático 

produzido pela regra editalícia impugnada na presente ação civil pública. 

 A DECISÃO AGRAVADA 

34. O MM. Juízo, todavia, indeferiu a tutela de urgência, à luz da 

seguinte motivação: 

“As intercorrências havidas no curso de certame público devem 

ser equacionadas com suporte nas regras fixadas no edital, para 

que não haja quebra da isonomia em benefício de um candidato e 

em detrimento dos demais. 

A autora tinha ciência dos termos do edital desde a data de sua 

publicação em 14 de abril de 2016. Caso quisesse, deveria ter 

impugnado o edital quando de sua publicação, momento oportuno 

para tal irresignação. 

Ressalte-se que, em matéria de concurso público, o edital é a lei 
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do concurso, vinculando tanto a administração quanto os 

candidatos, de modo a garantir os princípios previstos do art. 37, 

caput, da Constituição Federal. 

(...) 

Ademais, entendo que o critério de avaliação aqui discutido 

apenas visa proteger os direitos humanos e prevenir o discurso de 

ódio não ferindo a liberdade de expressão, de pensamento ou de 

opinião. 

O princípio da democracia na educação inclui os preceitos de 

liberdade, igualdade, solidariedade e principalmente dos direitos 

humanos, que embasam a construção das condições de acesso e 

permanência ao direito educacional. 

Assim, proteger os direitos humanos não significa tolher a 

liberdade de expressão dos candidatos, mas tão somente prevenir 

discursos que incitam o ódio, a violência, a justiça pelas próprias 

mãos, etc. 

O respeito e educação em direitos humanos têm com objetivo a 

formação para a vida em comunidade, com respeito aos demais e 

às suas diferenças. 

Desse modo, ausente o fumus boni iuris, na medida em que não se 

vislumbra qualquer ilegalidade na exigência editalícia. 

Diante de tais considerações, que adoto como razões de decidir, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” 

35. Separados e interpretados, os fundamentos da r. decisão agravada 

são os seguintes: 

1) as controvérsias surgidas no curso de um certame devem ser 

solucionadas com base nas regras do edital ‒ que é a lei do 

concurso ‒, sob pena de quebra da isonomia entre os candidatos; 

2) a autora tinha ciência das regras do edital, e deveria tê-las 

impugnado “quando de sua publicação, momento oportuno para 

tal irresignação”; 

3) a regra editalícia questionada não fere as garantias constitucionais 

invocadas da ação civil pública, pois: 
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a) “visa proteger os direitos humanos”; 

b) visa a “prevenir discursos que incitam o ódio, a violência, a 

justiça pelas próprias mãos, etc.” 

c) o acesso à educação está condicionado à observância do 

“princípio da democracia na educação”, o qual “inclui os 

preceitos de liberdade, igualdade, solidariedade e 

principalmente dos direitos humanos”;  

d) “o respeito e educação em direitos humanos têm como 

objetivo a formação para a vida em comunidade, com respeito 

aos demais e às suas diferenças”. 

36. Esse entendimento, todavia, não deve prevalecer, data maxima 

venia. 

RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA 

37. Cumpre notar, inicialmente, que o MM. Juízo ignorou por 

completo o segundo fundamento da ação civil pública, qual seja, o de que a expressão 

“direitos humanos”, tal como utilizada no edital do Enem, não se refere aos direitos 

humanos propriamente ditos ‒ isto é, àqueles direitos inerentes a todos os seres 

humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 

qualquer outra condição, que sejam assegurados pela legislação brasileira ou por 

tratados internacionais com força de lei no país ‒, consistindo, em vez disso, como 

demonstrado, num mero simulacro ideológico dos direitos humanos. 

38. Diante disso, e sendo esse fundamento suficiente, por si só, para 

justificar, não apenas o deferimento da tutela de urgência, como a procedência final da 

ação, a agravante pede vênia para insistir no seu exame. 

39. Na parte em que não foi omissa, a decisão agravada foi 

equivocada, como se passa a demonstrar. 

40. O truísmo de que o edital é a lei do concurso não guarda relação 

de pertinência com os fundamentos da ação civil pública, na medida em que a 

controvérsia sobre a constitucionalidade de uma cláusula editalícia obviamente não 
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pode ser solucionada com base nas regras do próprio edital. Ademais, os efeitos da 

decisão que vier a reconhecer a invalidade dessa cláusula alcançarão a todos os 

participantes do Enem/2016, o que afasta a alegada possibilidade de quebra da 

isonomia entre eles, mesmo porque o objetivo da presente ação é a defesa da liberdade 

de expressão, de consciência e de crença de todos os candidatos. 

41. Não procede igualmente o segundo fundamento da decisão 

agravada, pois a lei não fixa nenhum “momento oportuno” para o ajuizamento de ação 

civil pública objetivando o reconhecimento de nulidade de regra editalícia. Aplica-se, 

por analogia, segundo a jurisprudência, o prazo quinquenal do Decreto 20.910/32. Em 

todo caso, a associação autora somente poderia ter ingressado com a ação civil pública 

após o dia 28.10.2016, quando completou um ano de existência, preenchendo o 

requisito temporal do artigo 5º, inc. V, letra “a”, da Lei 7.347/85. A ação foi ajuizada 

no dia 03.11.2016. 

42. Quanto à série de argumentos utilizados para afastar o fumus boni 

juris, é manifesta a sua inconsistência, data venia.  

43. O afirmação de que a regra editalícia visaria a “proteger os 

direitos humanos” suscita desde logo a seguinte pergunta: direitos humanos de quem? 

Ou estaria o MM. Juízo aludindo às normas abstratas, previstas na Constituição e nas 

leis do país? Nesse último caso, indaga-se: que espécie de dano poderiam causar a 

essas normas as redações do Enem, para que elas houvessem de ser “protegidas” pelo 

edital do INEP? O nonsense da pergunta evidencia a vacuidade do argumento. Vale 

ressaltar, de todo modo, que embora não esteja protegendo o direito subjetivo de 

ninguém, a regra questionada está violando, concretamente, o direito à liberdade de 

expressão, de consciência e de crença de cada um dos milhões de participantes do 

Enem. 

44. Quanto ao segundo argumento: além de não ser suficiente para 

afastar a alegação de ofensa ao art. 5º, VIII, da CF ‒ segundo o qual “ninguém será 

privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política” ‒, a afirmação de que o objetivo da cláusula editalícia questionda seria 
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“prevenir discursos que incitam o ódio, a violência, a justiça pelas próprias mãos, 

etc.” torna patente a censura prévia imposta pelo INEP, e a consequente violação ao 

art. 5º, IX, da Lei Maior: 

“IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença; 

45. Seja como for, as redações do Enem não se destinam à publicação 

em veículos de comunicação de massa. Portanto, se o objetivo do INEP era prevenir os 

efeitos socialmente indesejáveis de possíveis “discursos de ódio” ‒ o que quer que isto 

signifique ‒, bastaria proibir os funcionários do INEP de dar publicidade a esses 

discursos. Ao investir na censura por meio da intimidação, o INEP deixa claro que seu 

objetivo é impor aos participantes do Enem uma determinada pauta de valores 

politicamente corretos. 

46. Já o terceiro argumento ‒ referido no item 3. (c) do § 35, supra ‒  

não se sustenta, seja em face do art. 208, V, da Constituição ‒ segundo o qual o acesso 

aos níveis mais elevados do ensino será obtido “segundo a capacidade de cada um” (e 

não segundo a crença religiosa ou a convicção filosófica ou política de cada um) ‒, 

seja em face da liberdade de consciência e de crença (CF, art. 5º, VI e VIII), de onde se 

extrai que ninguém pode ser obrigado a dizer o que não pensa para poder entrar numa 

universidade. 

47. Por fim, apesar de verdadeira, a afirmação de que “o respeito e 

educação em direitos humanos têm como objetivo a formação para a vida em 

comunidade, com respeito aos demais e às suas diferenças”, não afasta a incidência 

das garantias previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX do artigo 5º da Constituição 

Federal. Com todas as vênias, os objetivos de uma educação em direitos humanos não 

podem ser alcançados com o sacrifício dos próprios direitos humanos. 

URGÊNCIA DA TUTELA PLEITEADA 

48. O periculum in mora, no caso, é evidente.  

49. Primeiro, porque as redações já estão sendo corrigidas, sendo 
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absolutamente certo que a divulgação das notas ocorrerá antes do término da presente 

ação. 

50. E, segundo porque, com a divulgação das notas, a União Federal, 

como responsável pelo gerenciamento do Sistema de Seleção Unificada - Sisu13, 

poderá efetuar o imediato preenchimento das vagas disponibilizadas pelas instituições 

de ensino superior que participam do referido sistema, o que consumaria uma parte 

expressiva dos danos que ensejaram a propositura da presente ação civil pública.   

CONCLUSÃO 

51. Uma vez demonstrados o fumus boni juris, o periculum in mora e 

a inconsistência dos fundamentos da r. decisão agravada, impõe-se a imediata 

concessão da tutela de urgência, que deve consistir na determinação de que o INEP se 

abstenha de anular qualquer redação elaborada no Enem/2016 por suposto desrespeito 

aos “direitos humanos”, e de avaliá-las com base no critério questionado. 

  Brasília, 9 de dezembro de 2016 

 

 

 Rômulo Martins Nagib 

 OAB/DF nº  

 

                                                 

13
 Cf. Portaria Normativa nº 21/2012, do Ministro da Educação. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR FEDERAL 
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FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

 

Agravo de Instrumento nº. 0072805-24.2016.4.01.0000  

 

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ESCOLA SEM PARTIDO 

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP 

 

 

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA – INEP, entidade autárquica federal, 

representada pelo Procurador Federal que abaixo subscreve, mandato ex lege, vem, mui 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos autos da ação em epígrafe, 

tempestivamente, apresentar MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, formulado pela parte agravante, nos 

seguintes termos: 

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que 

indeferiu liminar nos autos de ação civil pública, na qual a ora agravante objetiva a 

declaração de nulidade de um dos critérios de avaliação da redação do Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM, consistente na atribuição de nota zero às redações que 

desrespeitem os direitos humanos, com a consequente condenação do ora agravado a se 

abster de aplicar tal critério na correção das redações dos participantes do ENEM/2016, 

bem como nas próximas edições do certame. 
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A liminar fora indeferida pelo ilustre magistrado de 1º grau, 

razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento pela associação 

postulante. 

Instada a se manifestar, no prazo de 72 horas, sobre o pedido de 

antecipação da tutela recursal da agravante, a Autarquia agravada passa a demonstrar 

que o direito não ampara a pretensão recursal. 

Em primeiro plano, deve ser ressaltado que todos os critérios 

de eliminação na prova de redação, incluindo o critério atacado pela associação 

agravante, estão previstos no Edital nº 10, de 14 de abril de 2016, que torna pública 

e dispõe sobre a realização do  ENEM/2016. Nesse sentido, o item 14.9.4 é expresso ao 

dispor que será atribuída nota 0(zero), com a consequente anulação, à prova de redação 

do participante que, em sua elaboração, desrespeite os direitos humanos. In verbis: 

“14.9 Será atribuída nota 0 (zero) à redação: 

(...) 

14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas 

propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos 

humanos, que será considerada “Anulada”; 

  Por sua vez, no ANEXO IV MATRIZ DE REFERÊNCIA 

PARA REDAÇÃO – do Edital do ENEM/2016 estão explícitos todos os critérios da 

correção da prova de Redação, destacando-se, abaixo, os critérios de correção da 

Competência V: 

V - Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. 
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Nível 0: Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta 

proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. 

Nível 1: Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou 

relacionada apenas ao assunto. 

Nível 2: Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção 

relacionada ao tema, ou não articulada com a discussão 

desenvolvida no texto. 

Nível 3: Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção 

relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no 

texto. 

Nível 4: Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao 

tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 

Nível 5: Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, 

relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no 

texto. 

  

Como muito bem se sabe, as normas estabelecidas no Edital 

visam garantir a isonomia e o prévio conhecimento das regras do certame ao candidato 

interessado. No caso, o Edital do ENEM/2016 foi publicado em 14/04/2016, sete 

meses antes da realização das provas. Aqueles que se achassem prejudicados com 

as normas ali previstas poderiam tê-las impugnado quando da sua publicação, 

momento adequado para tanto, o que, frise-se, não foi feito pela associação 

agravante. 

Além do mais, é uníssono na doutrina e jurisprudência que o 

edital é considerado a lei do certame público, de modo a vincular tanto os candidatos 

como o Poder Público. Sua observância, portanto, reflete o atendimento aos princípios 

norteadores da Administração Pública. 

Como se não bastasse a previsão editalícia, os critérios supra 

elencados foram amplamente divulgados também no Caderno: REDAÇÃO NO 
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ENEM 2016 CARTILHA DO PARTICIPANTE, disponibilizado no sítio do INEP 

em Setembro de 2016 no endereço: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_

redacao_do_enem_2016.pdf . Trata-se de manual por meio do qual o INEP veio tornar 

mais transparente a metodologia de correção da redação e informar o que se espera do 

participante em cada uma das competências da matriz de referência desta prova escrita. 

Não se pode, portanto, alegar que a norma era desconhecida, 

visto que amplamente divulgada. Por sua vez, a propositura da ação civil pública por 

parte da associação ora agravante, poucos dias antes da divulgação das notas das 

provas de redação, e nove meses após a divulgação do edital, traz a evidente 

suspeita de que esperou-se propositalmente tal momento, de modo a tumultuar o 

andamento do certame, gerando o denominado “risco criado”, que deve ser 

rechaçado pelo Poder Judiciário.  

Ultrapassado este ponto inicial, é importante destacar que o 

Exame Nacional do Ensino Médio é reconhecido, em âmbito nacional e internacional, 

como um exame rigorosamente científico voltado a aferir exatamente o que o texto 

constitucional considera ser a “capacidade de cada um” relativamente ao nível de ensino 

a que concerne.  

Por sua vez, a Educação, por determinação constitucional, deve 

ser capaz de promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF/88, art. 205). In 

verbis: 

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/guia_participante/2016/manual_de_redacao_do_enem_2016.pdf
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De modo similar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei nº 9.394/96, complementando o precitado dispositivo constitucional, assim dispõe, 

em seu art. 1º: 

“Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

 

Além disso, o texto constitucional traz como dever do Estado 

garantir o acesso aos níveis mais elevados de educação, segundo a capacidade de 

cada um (art. 208, I), conforme transcrito abaixo 

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: 

(...) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um”; 

 

Ao contrário do que entende a agravante, não haveria como se 

afirmar que exigir o respeito aos direitos humanos impediria o acesso ao ensino 

superior segundo a capacidade de cada um, pois trata-se justamente do contrário: o 

respeito aos direitos humanos é elemento constitutivo da formação educacional de 

qualidade e, por conseguinte, pode ser objeto de avaliação. O respeito aos direitos 

humanos está intimamente ligado preparo para o exercício da cidadania (art. 205, 

CF) 

Tanto assim é, que a Resolução CNE/CP3 nº 1, de 30 de maio 

de 2012, estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 
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como principal marco regulatório da aproximação das instituições de ensino com a 

questão dos direitos humanos no Brasil. 

Por sua vez, as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, de 2013, tem por base uma 

série de instrumentos internacionais de direitos humanos, como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a Declaração das Nações Unidas sobre a 

Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução A/66/137/2011) e o Programa 

Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH 2005/2014). Além disso, se 

inspiram em um repertório nacional de documentos que tratam da temática, quais sejam, 

a Constituição Federal de 1988, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3 – 

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009) e o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH/2006). 

Assim, a educação em direitos humanos é vista como parte 

imanente do direito à educação, dizendo respeito, segundo o texto da resolução que 

estabelece as suas diretrizes, ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos 

direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na 

vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e responsabilidades individuais e 

coletivas.  

Portanto, na prova de redação do ENEM, ao ser solicitado que o 

participante elabore proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, apenas 

estão sendo observadas tais diretrizes, que são de observação obrigatória na educação. 

Ressalta-se que não se tem no bojo da expectativa de resposta 

que o participante do ENEM domine o campo dos direitos humanos tal qual um 

especialista. Assim, sem qualquer constrangimento indevido, apenas espera-se que 

ele, no momento da elaboração de sua redação, apresente um texto dissertativo-

argumentativo, dentro dos marcos centrais dos direitos humanos. 
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 Neste ponto, destaca-se, novamente, que no Caderno: 

REDAÇÃO NO ENEM 2016 CARTILHA DO PARTICIPANTE a partir da página 09, 

consta tópico específico sobre os Direitos Humanos, intitulado:  Como saber se o 

participante está ferindo os direitos humanos na redação?, no qual o Inep elucida 

tal questão por meio de exemplos práticos de redações de anos anteriores, como 

destacado nos seguintes trechos: 

“As redações que feriram os DH no Enem 2014, cujo tema foi 

Publicidade infantil em questão no Brasil, são as que 

apresentaram propostas com a intenção de tolher a liberdade de 

expressão da mídia. Foram encontradas outras proposições, 

como as de tortura e execução sumária para quem abusa de 

crianças. Nesse Exame, as proposições foram avaliadas com 

nota zero por ferirem os DH quando também apresentaram 

sugestões de “acabar com esses bandidos”, “matar todos esses 

pais idiotas” e similares. Se o candidato, entretanto, 

apresentasse um mediador (o governo, as autoridades, as leis, 

por exemplo), houve o entendimento de garantia, por parte do 

candidato, do papel de mediador exercido por uma autoridade, 

fundamental para se considerar que a expressão de uma opinião 

não fere os DH.” 

“No Enem 2015, com o tema A persistência da violência contra 

a mulher na sociedade brasileira, configurou-se como 

desrespeito aos DH a incitação de qualquer tipo de violência 

contra a mulher, a formulação de propostas de intervenção 

pautadas na supremacia de gênero e as propostas que, 

baseadas na condição feminina, atentaram contra quaisquer 

aspectos da dignidade da pessoa humana. Para o 

desenvolvimento do tema de 2015, proposições de ações 

discriminatórias ou que atentassem contra a integridade física 

ou moral de mulheres, ou dos que defendem seus direitos, 

também foram consideradas desrespeito aos DH, tais como: o 

cerceamento de livre arbítrio; a desigualdade de remuneração 

ou de tratamento; a imposição de escolhas religiosas, políticas 

ou afetivas. Também foram observadas as propostas com 

conotação de violência, como castigo para comportamentos 

femininos e as propostas que incitavam violência contra os 

infratores das leis de proteção à mulher: linchamento público, 

mutilação, tortura, execução sumária ou privação de liberdade 
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por agentes não legitimados para isso. Exemplos de propostas 

que receberam nota 0 (zero) na redação no Enem 2015: 

• “ser massacrado na cadeia”; 

• “deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em 

todas as situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de 

morte”; 

• “fazer sofrer da mesma forma a pessoa que comete esse 

crime”; 

• “deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais”; 

• “as mulheres fazerem justiça com as próprias mãos”; 

• “merecem apodrecer na cadeia”; 

• “muitos dizem [...] devem ser castrados, seria uma boa ideia”. 

 

Outro argumento que deve ser rechaçado refere-se à afirmação 

feita pela associação agravante de que o INEP estaria, com a previsão editalícia atacada, 

vinculando o respeito aos direitos humanos ao “politicamente correto”. Nada mais 

equivocado. A defesa dos direitos humanos jamais ficaria circunscrita à ideia de 

“politicamente correto”, à qual em nenhum momento o INEP se baseia. 

Notadamente, os marcos históricos, institucionais, políticos, legais, sociais e 

culturais dos direitos humanos são anteriores, mais robustos e mais consistentes do 

que se convencionou chamar, muito recentemente, de “politicamente correto”, que 

é apenas uma das possibilidades, também legítima, de se manifestar dentro dos quadros 

dos direitos humanos.  

 

De igual modo, o argumento de que a previsão de eliminação 

dos candidatos que desrespeitem, na redação, os direitos humanos, feriria o direito 

fundamental à liberdade de expressão, amparado pelo texto constitucional, não é 

acertado. 
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Muito embora se saiba que a liberdade de expressão se 

consubstancia num direito fundamental, sabe-se bem que tal direito encontra 

limitações no próprio ordenamento jurídico. Isso porque a liberdade de expressão 

não constitui justificativa para acobertar manifestações preconceituosas, nem incitar a 

violência e a intolerância contra grupos humanos. 

 

Assim, toda e qualquer manifestação de opinião que venha, 

direta ou indiretamente, a promover preconceito, discriminação, marginalização, 

estigmatização ou exclusão se coloca em colisão com o princípio do respeito à 

dignidade humana e, portanto, passa ser considerada um ato abusivo, infundado e 

ilegítimo e, em si mesmo, uma violação dos direitos humanos. 

 

Portanto, sabe-se que, se um indivíduo, amparado pelo direito 

fundamental à liberdade de expressão, se manifesta de forma preconceituosa e odiosa a 

outrem, estará abusando do seu direito de manifestação, podendo vir a sofrer sanção do 

próprio ordenamento jurídico, especialmente por meio de indenização ao ofendido. 

 

O INEP, como autarquia federal, integrante da estrutura do 

Estado, evidentemente não pode deixar de observar os preceitos a que se encontra 

constitucional e legalmente vinculada, entre os quais se encontram os direitos 

humanos.  

 

Nesse ponto, não seria lógico que, em um certame realizado 

pelo Poder Público, cuja prova de redação será avaliada pelo próprio Poder 

Público, não seja por este observada o respeito a tais direitos. Em outras palavras, 

caso o INEP permita que intervenções violadoras das normas cogentes de direitos 

humanos sejam consideradas válidas, estará caminhando na direção oposta à que 

está obrigado. Isso, evidentemente, não pode ser admitido. 
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Logo, o direito à liberdade de expressão é um direito 

fundamental e deve ser garantido a todos, sem que, contudo, isso implique a 

possibilidade de ser exercido de maneira indiscriminada ou em confronto com o 

ordenamento jurídico democrático, quando, por exemplo, fere direito constitucional de 

outrem, ao ofender, inferiorizar e discriminá-lo com base em suas características, como 

classe, raça ou etnia, nacionalidade, sexo, orientação sexual, crença, condição física ou 

mental, entre outras.  

Portanto, e segundo os marcos do constitucionalismo 

democrático contemporâneo, é falaciosa a ideia de que o direito à liberdade de 

expressão asseguraria a possibilidade de se produzir ou fomentar discursos de 

ódio, racistas, preconceituosos ou discriminatórios. Tais discursos, 

indiscutivelmente, configuram promoção de violação à dignidade humana, aos 

direitos humanos. Por isso, é pacífico que o mau uso desse direito merece limitações 

para se proteger direito alheio, como dignidade e honra. 

 

O discurso de ódio é, sempre e invariavelmente, um abuso da 

liberdade de expressão e representa uma ameaça, pois ele tem por objetivo desumanizar, 

segregar e calar a expressão de grupos minoritários. Por isso, pode ser entendido como 

um ato, em si mesmo, promotor de violação de direitos. Por conseguinte, dentro dos 

marcos do Estado Democrático de Direito, seria impossível acolher discursos contrários 

aos direitos humanos. Fazê-lo, no âmbito do ENEM, seria um gesto não apenas 

reprovável, inconstitucional, ilegal, anticidadão e antidemocrático, mas também – 

ou sobretudo – antipedagógico, deseducativo e atentatório ao direito à educação de 

qualidade. 

 

Frise-se também, e ainda dentro do contexto de observância das 

normas legais e constitucionais por aqueles que promovem a educação no país, que 

entre as inovações da Constituição de 1988, está a inclusão do princípio da garantia 

de padrão de qualidade do ensino: 
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“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das 

redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei federal”. 

 

Disso, resulta que o direito à educação de qualidade, além de 

relacionar-se a toda a produção jurídica consolidada do direito à educação, é 

mandamento constitucional de máxima realização, no qual os direitos humanos 

constituem parte intrínseca e indissociável, incluindo-se aí as obrigações estatais de 

respeitar e proteger as liberdades na educação e de realizá-la em condições de 

igualdade. 

 

O INEP, enquanto instituição de Estado, é um órgão central na 

construção de dados e informações educacionais para todas as esferas de governo, 

estratégico para a formulação de políticas educacionais e indispensável na garantia do 

direito à educação de qualidade. O Instituto, para a realização de seus estudos, 

pesquisas, exames e avaliações, atém-se a rigorosas normas técnicas e em estrita 
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observância dos mandamentos constitucionais e do vasto universo de normativas 

no campo dos direitos humanos. Entre tais marcos legais referentes à proteção de 

direitos em geral e no direito à educação em particular, vale destacar: o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos (2000), o III Plano Nacional de Direitos Humanos (2010), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007), as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (2007), a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), o III Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (2013), o III Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana (2008), a oferta da Educação de Jovens e Adultos em 

situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais (2010), o Estatuto da 

Igualdade Racial (2010), as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (2010), a Educação do Campo (2012), a Educação Escolar Quilombola (2012), 

a Educação Ambiental (2012), o Estatuto da Juventude (2013), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2013), o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (2015), entre outros. Não menos importante, é a lei n. 13.005, de 25 de 

junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2014-2023. A 

lei do PNE confere centralidade a agenda dos direitos humanos para a superação das 

desigualdades educacionais e, assim, a garantia do direito à educação de qualidade. Não 

por acaso, o PNE também reforça o papel do INEP na avaliação da educação brasileira e 

no que tange a produção de dados, informações, estudos e pesquisas para subsidiar 

políticas públicas educacionais, entre outras coisas. 

 

Portanto, o INEP vê sua missão institucional atrelada ao 

direito à educação de qualidade para todos e, por conseguinte, aos marcos 

nacionais e internacionais dos direitos humanos. Essa missão, enquanto instituição 

pública que realiza política de Estado e não meramente de governo, não permite ou 

possibilita qualquer associação ou comparação a partidos ou correntes político-

ideológicas. A garantia do direito à educação de qualidade e a promoção dos 
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valores dos direitos humanos, em um ordenamento democrático, não é apanágio ou 

privilégio de partidos ou correntes políticas, mas papel de cada instância do 

Estado, em suas diferentes esferas de atuação. 

 

Ressalte-se, ainda, que o INEP é um instituto com uma longa, 

sólida e reconhecida trajetória na Educação brasileira. Em seus quadros passaram 

figuras da estatura de Lourenço Filho e Anísio Teixeira, entre tantos outros. Criado em 

1937, o Instituto atravessou inúmeros governos das mais variadas orientações políticas, 

e isso não o impediu de seguir produzindo estudos, pesquisas e avaliações, pautando-se 

pela excelência técnico-científica, a ética pública e o compromisso com a qualidade da 

educação brasileira para todos. 

 

Por fim, em relação ao número de redações que serão anuladas 

pelo critério apontado na presente ação, informa o INEP que, tendo em vista que estão 

ainda sendo finalizado o processo de correção das provas, cuja previsão de resultados 

está inicialmente prevista para o dia 19/01/2017, não possui ainda tal número com 

exatidão. Entretanto, informa que os dados preliminares do ENEM/2016 encontram-

se na mesma média dos últimos dois anos – 0,09%, o que demonstra a 

maleabilidade dos examinadores na correção, em respeito as manifestações dos 

candidatos, de modo que a anulação atinge apenas casos extremamente críticos. 

 

Diante de todo o exposto, requer o INEP que seja rechaçada de pronto a 

pretensão de antecipação de tutela recursal requerida, ante a total ausência de 

fundamento jurídico para tanto. 

        Pede deferimento 

Brasília, 12 de janeiro de 2016. 

 

 

LEONARDO SICILIANO PAVONE 

Procurador Federal 



Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Moreira Alves 

Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

 

 

 

Agravo de Instrumento nº. 0072805-24.2016.4.01.0000  

Agravante: Associação Escola sem Partido 

Agravado: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

 Associação Escola sem Partido, nos autos em epígrafe, vem, 

respeitosamente, por seu advogado, apresentar a seguinte manifestação sobre as 

informações prestadas pelo INEP: 

1. Limita-se o INEP, em suas informações, a defender a validade 

das regras editalícias questionadas e a repetir, com outras palavras, os mesmos 

fundamentos da decisão agravada, já exaustivamente impugnados no agravo de 

instrumento.  

2. Não é o caso, portanto, de rebater novamente essa 

argumentação. A agravante pede vênia, no entanto, para tecer um breve comentário 

sobre quatro pontos suscitados nas informações. 

“RISCO CRIADO” 

3. Afirma o INEP que “a propositura da ação civil pública por parte 

da associação ora agravante, poucos dias antes da divulgação das notas das provas 

de redação, e nove meses após a divulgação do edital, traz a evidente suspeita de que 

esperou-se propositalmente tal momento, de modo a tumultuar o andamento do 

certame, gerando o denominado “risco criado”, que deve ser rechaçado pelo Poder 

Judiciário.” 

4. O argumento não procede. Conforme já informado nas razões 

do agravo, “a associação autora somente poderia ter ingressado com a ação civil 

pública após o dia 28.10.2016, quando completou um ano de existência, 



preenchendo o requisito temporal do artigo 5º, inc. V, letra “a”, da Lei 7.347/85. A 

ação foi ajuizada no dia 03.11.2016.” 

ESTIMATIVA DE REDAÇÕES ANULADAS 

5. Segundo o INEP, o número de redações anuladas no 

Enem/2016 deve ficar na média dos últimos dois anos, que foi de 0,09%. Assim, 

considerando que cerca de 6 milhões de estudantes fizeram a prova em 2016, 

aproximadamente 6 mil candidatos deverão ser privados do direito de entrar na 

universidade por expressar opiniões que, a juízo dos funcionários do INEP e dos 

corretores das provas, contrariam os “direitos humanos” do Enem. 

6. Considerando a disparidade dos temas que serviram de base 

para cada uma das provas de redação, é no mínimo estranho que possa haver uma 

“média” na quantidade de redações anuladas em diversas edições do Enem. O mais 

provável ‒ embora a agravante não possa provar essa hipótese ‒ é que o INEP haja 

estabelecido uma espécie de “meta” a ser atingida pelos corretores. Por exemplo: a 

cada 1.000 redações, não mais do que 1 deve ser anulada por desrespeito aos direitos 

humanos. Já seria o suficiente para infundir no espírito dos participantes o necessário 

temor diante regra editalícia questionada, assegurando, assim, a sua eficácia.  

7. Em todo caso, é esse o número estimado de indivíduos que 

poderão ser beneficiados pelo deferimento da tutela de urgência postulada no agravo 

de instrumento. 

“MALEABILIDADE DOS EXAMINADORES NA CORREÇÃO” 

8. Esse número (quiçá artificialmente) reduzido revelaria, 

segundo as informações, a “maleabilidade dos examinadores na correção, em respeito 

às manifestações dos candidatos, de modo que a anulação atinge apenas casos 

extremamente críticos”.  

9. O problema é que, na falta de um referencial objetivo ‒ que só 

poderia ser dado pela legislação relativa aos direitos humanos ‒, o que as informações 

chamam de “maleabilidade” não passa de casuísmo, improvisação, discricionariedade 

e arbítrio.  



10. Assim, não admira que, entre os casos “extremamente 

críticos” que justificaram a atribuição de nota zero a redações do Enem 2015, estão 

os daqueles candidatos para os quais os responsáveis por atos de violência contra as 

mulheres “merecem apodrecer na cadeia” ‒ o que é uma evidente figura de 

linguagem que foi tomada ao pé da letra pelos “maleáveis” corretores do INEP, 

ensejando a desclassificação de sabe-se lá quantos candidatos, por desrespeito aos 

“direitos humanos”. 

11. Como já foi dito, parece piada, mas não é. Tudo acontece 

graças à norma editalícia questionada, que transforma o “politicamente correto” em 

“direitos humanos”, e os corretores do Enem em “thought police”, juízes das opiniões 

dos candidatos. 

VIOLANDO DIREITOS HUMANOS CONCRETOS 

A PRETEXTO DE DEFENDER DIREITOS HUMANOS ABSTRATOS 

12. Como se lê nas informações, o INEP, com o objetivo de 

orientar os candidatos quanto ao significado do conceito de “direitos humanos” no 

Enem, publicou uma cartilha (que a agravante desconhecia), contendo alguns 

exemplos de conteúdos que ensejaram a anulação de redações em edições anteriores 

do certame; e o primeiro desses exemplos evidencia, para além da patente ilegalidade 

da regra editalícia questionada, o aparente estado de alheamento e de perturbação 

mental dos responsáveis pelo Enem. Lê-se na cartilha: 

“As redações que feriram os DH no Enem 2014, cujo tema foi 

Publicidade infantil em questão no Brasil, são as que 

apresentaram propostas com a intenção de tolher a liberdade 

de expressão da mídia.”  

13. Ou seja: a pretexto de promover uma cultura de respeito aos 

direitos humanos, o INEP desrespeita, concreta e ostensivamente, a mesma liberdade 

que alega defender. Sacrifica, no altar da liberdade de expressão, a própria liberdade 

de expressão de milhões de  estudantes brasileiros. 

14. Mais do que uma simples ilegalidade, isto é sinal inequívoco de 

esquizofrenia jurídica, motivo de vergonha para o governo e para a nação.  

15. Que não se pense, porém, que a finalidade da regra editalícia é 

constranger os participantes do Enem a dizer o que não pensam em suas redações. 



Não é isso o que se deseja! O verdadeiro objetivo da burocracia estatal é constranger 

as escolas e os professores a adestrar os estudantes na craveira do politicamente 

correto; induzi-las, pelo interesse que têm de obter bons resultados no Enem, a 

abraçar e promover, pragmaticamente, o simulacro ideológico dos direitos humanos 

que vem sendo plasmado, nos últimos anos, em atos infralegais editados por essa 

mesma burocracia, de que são exemplo alguns dos documentos citados nas 

informações: o III Plano Nacional de Direitos Humanos (2010); o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (2007); as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (2007); a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008); o III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2013); e 

o III Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana (2008). 

16. O objetivo, portanto, não é obrigar os estudantes a dizer o que 

não pensam, mas condicioná-los a pensar, a julgar e a agir segundo os padrões do 

“politicamente correto”, impingindo a toda a sociedade, por meio sistema educacional, 

o simulacro ideológico dos direitos humanos.  

17. Ante o exposto, confia a Associação Escola sem Partido no 

deferimento da tutela de urgência requerida. 

 Brasília, 14 de janeiro de 2017. 

 

 Romulo Nagib 

 OAB/DF n. 19.015 
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Vistos, etc. 
 

Por meio do presente agravo de instrumento, a Associação Escola Sem Partido pede 
a reforma de r. decisão do Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, 
em ação civil pública proposta ao ora agravado, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da 
tutela final de mérito, postulada, segundo síntese constante nas razões recursais, com propósito 
de ver declarada a "nulidade de um dos critérios de avaliação da redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio de 2016 � a saber: o que prevê a atribuição de nota zero às redações que 
desrespeitem os “direitos humanos”, por ofensa às garantias constitucionais da livre manifestação 
do pensamento e da liberdade de consciência e de crença (CF, art. 5º, IV, VI e VIII), e aos 
princípios constitucionais do pluralismo de idéias (CF, art. 206, III), da impessoalidade (CF, art. 37, 
caput) e da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado (arts 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 
17, caput; 19, 34, VII, 'a', e 37, caput); e b) a condenação do INEP a se abster de aplicar esse 
critério na correção das redações dos participantes do Enem/2016, e de adotá-lo, nas próximas 
edições do certame" (fls. 4). 

 
Argumenta, em síntese, que o principal objetivo do Exame Nacional do Ensino Médio 

é servir de mecanismo de seleção ao preenchimento de vagas em instituições de ensino superior 
e, ao fazer a exigência de respeito aos "direitos humanos", a própria instituição os desrespeita, na 
medida em que as liberdades de pensamento e de opinião, além de garantidas pela Constituição 
Federal, encontram-se contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assinala que 
sob o rótulo de "respeito aos direitos humanos", na verdade está sendo imposta aos participantes 
do certame, na falta de um referencial objetivo e diante da ameaça de zerar a prova de redação, 
estabelecida em regra do edital, uma censura prévia do "bem", fazendo-os temer pela emissão de 
opiniões que possam vir a ser consideradas radicais, preconceituosas, desrespeitosas ou, enfim, 
"politicamente incorretas". Afirma que a expressão "direitos humanos", tal como utilizada no edital 
do ENEM, não se refere aos direitos humanos propriamente ditos, mas caracteriza-se como mero 
simulacro ideológico, e que no reino do arbítrio a única garantia oferecida é a de que a prova de 
redação será avaliada por dois corretores, de forma independente, ou três, na hipótese de ocorrer 
discrepância de notas. Argumenta, também, com ofensa ao princípio da impessoalidade.     

 
Solicitada manifestação do agravado sobre o pleito de antecipação da tutela recursal, 

pronunciou-se pela denegação da medida, sob a consideração de que "a propositura da ação civil 
pública por parte da associação ora agravante, poucos dias antes da divulgação das notas das 
provas de redação, e nove meses após a divulgação do edital, traz a evidente suspeita de que 
esperou-se propositalmente tal momento, de modo a tumultuar o andamento do certame, gerando 
o denominado “risco criado”, que deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário", e também a de que 
"a educação em direitos humanos é vista como parte imanente do direito à educação, dizendo 
respeito, segundo o texto da resolução que estabelece as suas diretrizes, ao uso de concepções e 
práticas educativas fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção, 
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defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e responsabilidades 
individuais e coletivas", fazendo com o que sua cobrança na prova do ENEM não imponha ofensa 
ao direito fundamental de liberdade de manifestação do pensamento, por encontrar ele limitações 
no próprio ordenamento jurídico, concebidas com propósito de que não constitua justificativa para 
acobertar manifestações preconceituosas, nem venha incitar violência e intolerância contra grupos 
humanos, porque "toda e qualquer manifestação de opinião que venha, direta ou indiretamente, a 
promover preconceito, discriminação, marginalização, estigmatização ou exclusão se coloca em 
colisão com o princípio do respeito à dignidade humana e, portanto, passa ser considerada um ato 
abusivo, infundado e ilegítimo e, em si mesmo, uma violação dos direitos humanos". Afirma não 
ser lógico que em "um certame realizado pelo Poder Público, cuja prova de redação será avaliada 
pelo próprio Poder Público, não seja por este observado o respeito a tais direitos. Em outras 
palavras, caso o INEP permita que intervenções violadoras das normas cogentes de direitos 
humanos sejam consideradas válidas, estará caminhando na direção oposta à que está obrigado. 
Isso, evidentemente, não pode ser admitido". 

 
Embora tenha por significativamente relevantes os fundamentos desenvolvidos nas 

razões recursais, em especial diante do objetivo do Exame Nacional do Ensino Médio, de avaliar o 
conteúdo intelectual de seus participantes para as finalidades a que se propõe, não é possível se 
olvidar que a norma questionada está inserida no edital do certame, já vem de edições anteriores 
com igual questionamento e orienta não só a correção e seus critérios como também a elaboração 
das redações, de modo que toda a estrutura do procedimento se acha por ela norteada. Cuida-se 
ademais de questão controvertida, a não recomendar, a essa altura, à véspera da divulgação dos 
resultados, adoção de medida de cunho praticamente satisfativo, como tem a medida postulada 
em relação ao certame em fase de conclusão. 

 
É verdade que ao postular a antecipação liminar dos efeitos da tutela final, que busca 

condenação do réu a "abster-se de adotar nas futuras edições do Enem o critério cuja invalidade 
venha a ser declarada na presente ação" (fls. 38), também pretende a ora agravante a declaração 
liminar de nulidade do critério para impedir sua utilização futura no certame. Não se identifica aqui, 
porém, a possibilidade de advir dano grave, de difícil reparação, até julgamento do recurso.  

 
Em tais condições, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. 
 
Comunique-se ao Juízo Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

solicitando-lhe informações. 
 
Intime-se a agravada, para os fins do disposto no inciso II do artigo 1.019 do Código 

de Processo Civil.       
 

Publique-se. 
Intimem-se. 
 
Brasília, 17 de janeiro de 2017 

 
CARLOS MOREIRA ALVES 

Relator 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

 

 

 

 

EDITAL Nº 10, DE 14 DE ABRIL DE 2016 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM 2016 

 

 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA (Inep), no exercício de suas atribuições, conforme estabelece o inciso VI do art. 

16 do Anexo I ao Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, e tendo em vista o disposto na 

Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010, torna pública a realização da edição do Enem 2016. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Este Edital dispõe sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos da edição do Enem 2016, 

regido pela Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010. 

1.2 As inscrições serão realizadas das 10h00min do dia 09/05/2016 às 23h59min do dia 20/05/2016, 

horários oficiais de Brasília-DF. 

1.3 A aplicação do Enem 2016, em todas as unidades da Federação, obedecerá ao seguinte 

cronograma, conforme horários oficiais de Brasília-DF: 

Aplicação do Exame 5 e 6 de novembro 

Abertura dos portões 12h00min 

Fechamento dos portões 13h00min 

Início das provas 13h30min 
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1.4 Haverá Edital específico para a realização do Exame para os adultos submetidos a penas 

privativas de liberdade e os adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de 

liberdade. 

1.5 O Exame será executado por entidade contratada pelo Inep para tal fim. 

1.6 As provas serão realizadas em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, conforme 

Anexo III deste Edital. 

1.7 A edição do Enem 2016, regulamentada por este Edital, tem como finalidade precípua a 

Avaliação do Desempenho Escolar e Acadêmico ao fim do Ensino Médio, em estrito cumprimento 

ao inciso VII do art. 206 c/c o inciso II do art. 209, ambos da Constituição Federal; ao inciso VI do 

art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; aos incisos II, IV, V, VII e VIII do art. 1º da Lei 

nº 9.448, de 14 de março de 1997; e à Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010. 

1.8 As informações obtidas a partir dos resultados do Enem serão utilizadas para: 

1.8.1 Compor a avaliação de medição da qualidade do Ensino Médio no País. 

1.8.2 Subsidiar a implementação de políticas públicas. 

1.8.3 Criar referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do Ensino Médio. 

1.8.4 Desenvolver estudos e indicadores sobre a educação brasileira. 

1.8.5 Estabelecer critérios de acesso do PARTICIPANTE a programas governamentais. 

1.8.6 Constituir parâmetros para a autoavaliação do PARTICIPANTE, com vista à 

continuidade de sua formação e à sua inserção no mercado de trabalho. 

1.9 Facultar-se-á a utilização dos resultados individuais do Enem para: 

1.9.1 A certificação, pelas Instituições Certificadoras listadas no Anexo I deste Edital, no 

nível de conclusão do Ensino Médio, desde que observados os termos da Portaria/Inep nº 179, de 28 

de abril de 2014, e o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, no inciso II do parágrafo 1º do art. 38. 

1.9.2 A utilização como mecanismo de acesso à Educação Superior ou em processos de 

seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho. 
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1.10 Por força do disposto no artigo 38, inciso II, e no artigo 44, inciso II, ambos da Lei nº 9394/96, 

de 20 de dezembro de 1996, o PARTICIPANTE menor de 18 anos no primeiro dia de realização do 

Exame e que concluirá o Ensino Médio após o ano letivo de 2016 não poderá utilizar os seus 

resultados individuais no Enem para os fins descritos nos itens 1.9.1 e 1.9.2, estando ciente de que 

seus resultados destinam-se exclusivamente, para fins de autoavaliação de conhecimentos. 

2. DOS ATENDIMENTOS 

2.1 O Inep, nos termos da legislação vigente, assegurará atendimento ESPECIALIZADO, 

ESPECÍFICO e pelo NOME SOCIAL aos PARTICIPANTES que deles comprovadamente 

necessitarem. 

2.2 O PARTICIPANTE que necessite de atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO deverá, 

no ato da inscrição: 

2.2.1 Informar, em campo próprio do sistema de inscrição, a condição que motiva a 

solicitação de atendimento, de acordo com as opções apresentadas: 

2.2.1.1 Atendimento ESPECIALIZADO: oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, 

visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), 

surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia ou com outra condição especial. 

2.2.1.2 Atendimento ESPECÍFICO: oferecido a gestantes, lactantes, idosos, estudantes 

em classe hospitalar e sabatistas (pessoas que, por convicção religiosa, guardam o sábado). 

2.2.2 Solicitar, em campo próprio do sistema de inscrição, o auxílio ou o recurso de que 

necessitar, de acordo com as opções apresentadas: prova em braille, prova com letra ampliada (fonte 

de tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova com letra super ampliada (fonte de tamanho 24 e 

com figuras ampliadas), tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete 

para pessoa com surdocegueira, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, sala de 

fácil acesso e mobiliário acessível. 

2.2.3 Solicitar Tempo Adicional de até 60 minutos em cada dia de realização do Exame, 

mediante requerimento específico disponível em sala de provas, desde que declare, no ato da 

inscrição, ser pessoa com deficiência ou ter outra condição especial, conforme Decretos nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, e nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e Lei 13.146 de 6 de julho de 2015.  
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2.2.4 Prestar informações exatas e fidedignas no sistema de inscrição sobre a condição que 

motiva a solicitação de atendimento, sob pena de responder por crime contra a fé pública e de ser 

eliminado do Exame. 

2.2.5 Dispor de documentos comprobatórios da condição que motiva a solicitação de 

atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO, no qual deve constar: a identificação do 

PARTICIPANTE (nome completo); o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a 

solicitação; a assinatura e a identificação do médico e/ou profissional especializado com o 

respectivo registro no CRM e/ou no conselho de classe, quando houver, sob pena de ser considerado 

documento inválido. 

2.2.6 O documento de que trata o item 2.2.5 deverá ser legível, sob pena de ser considerado 

inválido; 

2.2.7 Somente serão aceitos documentos enviados por meio da Página do Participante, 

http://enem.inep.gov.br/participante. 

2.2.8 Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio 

eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o 

estabelecido neste Edital. 

2.3 A PARTICIPANTE lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

poderá solicitar atendimento ESPECÍFICO nos termos deste Edital, informando a opção “lactante” 

em campo próprio do sistema de inscrição. 

2.3.1 A PARTICIPANTE a que se refere o item 2.3 deverá, obrigatoriamente, levar um 

acompanhante adulto nos dias de aplicação do Exame, que ficará em sala reservada, sendo 

responsável pela guarda do lactente (a criança) durante a realização das provas. 

2.3.2 É vedado ao acompanhante da PARTICIPANTE lactante o acesso às salas de provas. 

2.3.3 O acompanhante da PARTICIPANTE lactante deverá cumprir as obrigações constantes 

deste Edital, sob pena de eliminação do Exame da PARTICIPANTE lactante. 

2.3.4 Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a PARTICIPANTE lactante e o 

acompanhante responsável deverá ser presenciado por um aplicador. 

http://enem.inep.gov.br/participante
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2.3.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o 

fechamento dos portões. 

2.3.6 A PARTICIPANTE lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do 

lactente. 

2.3.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de 

realização do Exame sem a presença de um acompanhante adulto. 

2.4 O PARTICIPANTE em situação de classe hospitalar poderá solicitar atendimento ESPECÍFICO 

nos termos deste Edital, informando a opção “Classe Hospitalar” em campo próprio do sistema de 

inscrição. 

2.4.1 É considerado PARTICIPANTE em situação de classe hospitalar aquele cujo processo 

formal de escolarização se dá no interior de instituição hospitalar ou afim, na condição de estudante 

internado para tratamento de saúde. 

2.4.1.1 O Inep reserva-se o direito de solicitar a qualquer tempo à instituição hospitalar 

ou afim, em que o PARTICIPANTE em situação de classe hospitalar estiver vinculado para 

tratamento de saúde, declaração de que o PARTICIPANTE está internado e que possui instalações 

adequadas para aplicação do Enem. 

2.4.2 Não se caracteriza como PARTICIPANTE em situação de classe hospitalar aquele que, 

na data do Exame, estiver internado para realizar partos, cirurgias ou tratamentos esporádicos, bem 

como pessoas que trabalham na área hospitalar. 

2.5. O PARTICIPANTE sabatista poderá solicitar atendimento ESPECÍFICO, informando a opção 

“Guardador de sábado por convicção religiosa” em campo próprio do sistema de inscrição. 

2.5.1 É considerado PARTICIPANTE sabatista, para os fins estabelecidos neste Edital, 

aquele que, por convicção religiosa, guarda esse dia da semana, o sábado, reservando-o para o 

descanso e/ou a oração, desde que assim se declare em campo próprio do sistema de inscrição. 

2.5.2 O Inep assegurará aos PARTICIPANTES que informarem a opção “Guardador de 

sábado por convicção religiosa” horário específico para aplicação do Exame no dia 5/11/2016, 

observados os itens 2.5.1 e 10.4 deste Edital. 
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2.5.3 O PARTICIPANTE que informar a opção “Guardador de sábado por convicção 

religiosa” deverá comparecer ao seu local de realização do Exame no mesmo horário dos demais 

PARTICIPANTES, às 12h00min (horário oficial de Brasília-DF), de acordo com o item 10.4 deste 

Edital. 

2.5.4 O PARTICIPANTE que informar a opção “Guardador de sábado por convicção 

religiosa” deverá aguardar, em sala de provas, para iniciar as provas do primeiro dia, às 19h00min, 

horário oficial de Brasília-DF. 

2.5.4.1 O PARTICIPANTE que informar a opção “Guardador de sábado por convicção 

religiosa” e estiver inscrito para realização das provas nos Estados de Roraima, Rondônia, 

Amazonas, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deverá aguardar, em sala de provas, para 

iniciar as provas do primeiro dia, às 19h00min, horário local. 

2.5.5 O PARTICIPANTE que informar a opção “Guardador de sábado por convicção 

religiosa” não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação ou de manifestação a 

partir do ingresso na sala de provas até o término do Exame, sob pena de eliminação o Exame. 

2.6 Os atendimentos ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO somente poderão ser solicitados por 

meio do sistema de inscrição. 

2.7 O PARTICIPANTE travesti ou transexual (pessoa que se identifica e quer ser 

reconhecida socialmente, em consonância com sua identidade de gênero) que após realizar sua 

inscrição desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo na Página do Participante, 

http://enem.inep.gov.br/participante, no período de 01/06/2016 a 08/06/2016. 

2.7.1 O atendimento pelo NOME SOCIAL somente poderá ser solicitado por meio da Página 

do Participante, http://enem.inep.gov.br/participante. O PARTICIPANTE deve dispor de documentos 

comprobatórios da condição que motiva a solicitação de atendimento. 

2.8 Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento pelo NOME SOCIAL, tais como: 

via postal, telefone, fax ou correio eletrônico. 

2.9 O Inep reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos que atestem a condição que 

motiva a solicitação de atendimento declarado. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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2.10 O participante que se utilizar dos atendimentos constantes nos itens 2.2.2, 2.2.3, 14.10 e 14.11 e 

não apresentar o documento previsto no item 2.2.5, quando solicitado e no prazo estipulado pelo 

Inep, será eliminado do Exame. 

3. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1 O valor da taxa de inscrição será de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), exceto para os casos 

previstos no § 3º do art. 5º da Portaria/MEC nº 807, de 18 de junho de 2010, e no item 3.3 deste 

Edital. 

3.2 DO PAGAMENTO 
 

3.2.1 O pagamento da taxa de inscrição do Exame deverá ser realizado por meio da Guia de 

Recolhimento da União (GRU Cobrança) e poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, casa 

lotérica ou agência dos correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes 

bancários.  

3.2.1.1 A GRU Cobrança para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2016 deve ser 

gerada, exclusivamente, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante. 

3.2.1.2 Em caso de necessidade de reimpressão, o PARTICIPANTE deverá gerar a GRU 

Cobrança na Página do Participante, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante. 

3.2.2 O valor referente à taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, exceto no 

caso de cancelamento desta edição do Exame. 

3.2.3 A inscrição não será confirmada caso haja pagamento com valor menor que  

R$ 68,00 (sessenta e oito reais). 

3.2.4 A taxa de inscrição deverá ser paga até às 21h59min, horário oficial de Brasília-DF, do 

dia 25/05/2016, sob pena de não ser confirmada a inscrição. 

3.2.4.1 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado fora do 

prazo permitido, nos termos estabelecidos neste Edital. 

3.2.4.2 Em nenhuma hipótese haverá prorrogação de prazo para pagamento da taxa de 

inscrição previsto neste Edital, ainda que o último dia do referido prazo (25/05/2016) seja feriado 

estadual, distrital ou municipal no local escolhido pelo PARTICIPANTE para o pagamento. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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3.2.4.3 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado por meio de 

GRU gerada fora do sistema de inscrição. 

3.2.5 A inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento da taxa de 

inscrição pelo Banco do Brasil. 

3.3 DAS ISENÇÕES 

3.3.1 A isenção do pagamento da taxa de inscrição da edição do Enem 2016 será concedida: 

3.3.1.1 Automaticamente, ao PARTICIPANTE concluinte do Ensino Médio no ano de 

2016, matriculado em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, declarada ao Censo 

Escolar da Educação Básica. 

3.3.1.2 Mediante solicitação de isenção de taxa, ao PARTICIPANTE que declare atender 

aos requisitos contidos nos incisos I e II do parágrafo único do art. 1º da Lei 12.799, de 10 de abril 

de 2013. 

3.3.1.3 Mediante solicitação de isenção de taxa, ao PARTICIPANTE que declare ser 

membro de família de baixa renda ou estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, nos 

termos do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.3.1.4 Para o previsto nos itens 3.3.1.2 e 3.3.1.3, o PARTICIPANTE deverá, no ato da 

inscrição, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante: 

3.3.1.4.1 Declarar que atende aos requisitos contidos na Lei 12.799, de 10 de abril de 

2013 ou Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e dispor dos documentos comprobatórios da 

situação de carência socioeconômica declarada. 

3.3.1.4.2 Prestar informações exatas e fidedignas na declaração de carência 

socioeconômica, sob pena de responder por crime contra a fé pública e de ser eliminado do Exame. 

3.3.2 O Inep reserva-se o direito de auditar a solicitação de isenção de taxa de inscrição e 

exigir, a qualquer tempo, os documentos comprobatórios da situação de carência declarada, 

conforme disposto no art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

 3.3.2.1 Se constatada a concessão indevida da isenção de taxa de inscrição por 

informação falsa ou inexata prestada pelo PARTICIPANTE, será eliminado do Exame e este deverá 

http://enem.inep.gov.br/participante
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ressarcir ao erário dos custos referente à taxa de inscrição, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. 

3.3.3 A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser 

realizada no sistema de inscrição por meio da DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA 

SOCIOECONÔMICA e durante o período de inscrição estabelecido no item 1.2 deste Edital. 

3.3.4 Não serão aceitas solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição por outros 

meios, tais como: via postal, telefone, fax ou correio eletrônico. 

3.3.5 É responsabilidade do PARTICIPANTE verificar se a solicitação de isenção da taxa de 

inscrição foi deferida na Página do Participante, no endereço eletrônico 

http://enem.inep.gov.br/participante. 

3.3.6 As informações prestadas na declaração de carência são de inteira responsabilidade do 

PARTICIPANTE, podendo este responder, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 

acarretará sua eliminação do Exame, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do 

Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979. 

3.3.7 O PARTICIPANTE que obteve a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 

2015 e não compareceu para a realização das provas nos dois dias de aplicação daquela edição do 

Exame e desejar solicitar nova isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2016, deverá 

justificar sua ausência no sistema de inscrição. 

3.3.7.1 Não serão aceitas justificativas de ausência por outros meios, tais como: via 

postal, telefone, fax ou correio eletrônico. 

3.3.7.2 O PARTICIPANTE que se enquadrar no disposto no item 3.3.7 e optar por não 

justificar sua ausência deverá gerar a GRU Cobrança na Página do Participante, no endereço 

eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas 

condições e no prazo estabelecidos no item 3.2.4 deste Edital para ter sua inscrição confirmada. 

3.3.8 O PARTICIPANTE que obtiver a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Enem 

2016, conforme disposto no item 3 deste Edital, e que não comparecer para a realização das provas 

nos dois dias de aplicação somente terá o direito de solicitar a nova isenção do pagamento da taxa de 

inscrição na próxima edição do Enem mediante justificativa de ausência. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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3.3.9 O PARTICIPANTE que não tiver sua solicitação de isenção deferida deve gerar a GRU 

Cobrança na Página do Participante, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante, e 

efetuar o pagamento da taxa de inscrição nas condições e nos prazos estabelecidos no item 3.2.4 

deste Edital para ter sua inscrição confirmada. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Antes de efetuar sua inscrição, o PARTICIPANTE deverá ler este Edital, seus anexos e os atos 

normativos neles mencionados, para certificar-se de que aceita todas as condições nele estabelecidas 

e de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Enem. 

4.1.1 A inscrição do PARTICIPANTE implicará ciência e aceitação das condições 

estabelecidas no inteiro teor deste Edital, das quais, não poderá alegar desconhecimento. 

4.2 A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 

http://enem.inep.gov.br/participante, a partir das 10h00min do dia 09/05/2016 até às 23h59min do 

dia 20/05/2016, horários oficiais de Brasília-DF. 

4.3 O PARTICIPANTE que prestar qualquer informação falsa ou inexata, ao se inscrever no Exame, 

ou que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos normativos 

terá cancelada sua inscrição e anulados todos os atos dela decorrentes. 

4.4 O Inep não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida devido a quaisquer 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, procedimento indevido do PARTICIPANTE, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE 

acompanhar a situação de sua inscrição, assim como seu local de realização das provas. 

4.5 Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo. 

4.6 O PARTICIPANTE deve estar ciente de todas as informações sobre o Enem contidas neste Edital 

e disponíveis na página do Inep, no endereço eletrônico <http://portal.inep.gov.br/enem>. 

4.7 O PARTICIPANTE deve ter em mãos, no ato da inscrição, o seu número de Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) e o seu número do documento de identidade, documentos obrigatórios para a 

efetivação da inscrição. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
http://portal.inep.gov.br/enem
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5. DO PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO 

5.1 O PARTICIPANTE deverá, no ato da inscrição: 

5.1.1 Informar obrigatoriamente um endereço de e-mail válido. 

5.1.1.1 O endereço de e-mail informado na inscrição pelo PARTICIPANTE é único, não 

sendo permitida a utilização de um mesmo endereço de e-mail por outro PARTICIPANTE. 

5.1.1.2 O Inep utilizará o e-mail e/ou número de celular cadastrados para enviar aos 

PARTICIPANTES informações relativas ao Exame. 

5.1.1.3 O Inep não se responsabiliza pelo envio de informações a terceiros decorrente de 

cadastramento indevido de endereço de e-mail e/ou celular pelo PARTICIPANTE. 

5.1.2 Solicitar, se necessário, o atendimento ESPECIALIZADO e/ou ESPECÍFICO, de 

acordo com as opções apresentadas, inclusive para os PARTICIPANTES sabatistas, conforme o item 

2 deste Edital. 

5.1.3 Indicar a pretensão, quando for o caso, de utilizar os resultados do Exame para fins de 

CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, indicando uma das Instituições 

Certificadoras listadas no Anexo I deste Edital, que estará autorizada a receber seus dados cadastrais 

e resultados para fins de certificação, nos termos do disposto no item 16 deste Edital e na 

Portaria/Inep nº 179, de 28 de abril de 2014. 

5.1.3.1 O interessado em pleitear o certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

declaração parcial de proficiência deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até o primeiro dia de 

realização das provas do Exame. 

5.1.4 Responsabilizar-se pelo preenchimento correto e fidedigno do questionário 

socioeconômico. 

5.1.5 Verificar se a inscrição foi concluída com sucesso. 

5.2 O número de inscrição e a senha deverão ser mantidos sob a guarda do PARTICIPANTE e são 

indispensáveis para o acompanhamento do processo de inscrição, para a consulta e a impressão do 

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, para a obtenção dos resultados individuais via 
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Internet e para a inscrição em programas de acesso ao Ensino Superior, programas de bolsa de 

estudos e de financiamento estudantil, entre outros programas do Ministério da Educação. 

5.3 A senha de acesso ao sistema é pessoal, intransferível e de inteira responsabilidade do 

PARTICIPANTE. 

5.3.1 A recuperação da senha é feita na Página do Participante no endereço eletrônico 

http://enem.inep.gov.br/participante e encaminhada ao e-mail ou celular, via SMS, informado pelo 

próprio PARTICIPANTE no momento da inscrição. 

5.4 As alterações nos dados cadastrais, na cidade de provas e na opção de língua estrangeira são 

permitidas apenas durante o período de inscrição estabelecido no item 1.2 deste Edital. 

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

6.1 Para os PARTICIPANTES NÃO ISENTOS, a inscrição será confirmada após o processamento 

do pagamento nos termos estabelecidos no item 3.2.4 deste Edital. 

6.2 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado fora do prazo permitido, 

nos termos estabelecidos neste Edital. 

6.3 Não será confirmada a inscrição cujo pagamento tenha sido efetuado por meio de GRU gerada 

fora do sistema de inscrição. 

6.4 Para os PARTICIPANTES que solicitarem isenção de taxa, mediante declaração de carência 

socioeconômica, a inscrição será confirmada apenas se deferida a carência. 

6.4.1 Caso a declaração de carência socioeconômica seja indeferida, o pagamento da taxa de 

inscrição deverá ser realizado até o dia 25/05/2016, sob pena de não ser confirmada a inscrição. 

6.5 É responsabilidade exclusiva do PARTICIPANTE acompanhar a situação de sua inscrição, na 

Página do Participante, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante. 

7. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

7.1 O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO contém: número de inscrição; data; hora; 

local de realização das provas; indicação do(s) atendimento(s) (se for o caso); opção de língua 

estrangeira; solicitação de certificação (se for o caso). 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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7.2 O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO estará disponível no sistema de divulgação 

de local de prova, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante, após divulgação pelo 

Inep. 

8. DA ESTRUTURA DO EXAME 

8.1 A edição do Enem 2016, regulamentada por este Edital, será estruturada a partir da Matriz de 

Referência especificada no Anexo II deste Edital. 

8.2 O Exame será constituído de 1 (uma) redação em língua portuguesa e de 4 (quatro) provas 

objetivas, contendo cada uma 45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha. 

8.3 As 4 (quatro) provas objetivas e a redação avaliarão as seguintes áreas de conhecimento do 

Ensino Médio e os respectivos componentes curriculares: 

Áreas de Conhecimento Componentes Curriculares 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias Química, Física e Biologia 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 

Redação 

Língua Portuguesa, Literatura, Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, 

Educação Física e Tecnologias da 

Informação e Comunicação 

Matemática e suas Tecnologias Matemática 

 

8.4 No primeiro dia de aplicação do Exame, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com duração de 4 horas e 30 minutos, 

contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas. 

8.5 No segundo dia de aplicação do Exame, serão realizadas as provas de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos, 

contadas a partir da autorização do aplicador para início das provas. 

9. DO LOCAL DO EXAME 

http://enem.inep.gov.br/participante
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9.1 O Exame será realizado em todos os Estados da Federação, no Distrito Federal e nos municípios 

indicados no Anexo III deste Edital. Os locais de provas serão informados no CARTÃO DE 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO disponível na Página do Participante, no endereço eletrônico 

http://enem.inep.gov.br/participante, sendo de responsabilidade do PARTICIPANTE sua verificação.  

9.2 O Inep se reserva o direito de acrescentar, suprimir ou substituir municípios dentre os 

relacionados no Anexo III deste Edital, de forma a garantir condições logísticas para a aplicação do 

Exame. Nesses casos, o Inep divulgará, oportunamente, os novos municípios. 

9.2.1 Nos casos descritos no item 9.2, os PARTICIPANTES serão realocados, quando for o 

caso, em município próximo que atenda às condições logísticas de aplicação do Exame. 

9.3 O PARTICIPANTE somente poderá solicitar alteração do município de provas pela Página do 

Participante, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante, durante o período de 

inscrição estabelecido no item 1.2 deste Edital. 

10. DOS HORÁRIOS 

10.1 Nos dias de realização do Exame, os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 

12h00min e fechados às 13h00min, de acordo com o horário oficial de Brasília-DF, sendo 

estritamente proibida a entrada do PARTICIPANTE que se apresentar após o fechamento dos 

portões. 

10.2 A aplicação das provas terá início às 13h30min, horário oficial de Brasília-DF, em todas as 

unidades da Federação. 

 10.2.1 A partir das 13h00min os PARTICIPANTES deverão aguardar em sala de provas até 

que seja autorizado o seu início às 13h30min, após procedimentos de verificação de segurança, sob 

pena de eliminação do Exame. 

10.3 É recomendado a todos os PARTICIPANTES que compareçam ao local de realização das 

provas até às 12h00min, de acordo com o horário oficial de Brasília-DF. 

10.4 Os horários estabelecidos nos itens 10.1, 10.2 e 10.3 também devem ser cumpridos pelos 

PARTICIPANTES sabatistas. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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10.4.1 Os PARTICIPANTES sabatistas serão acomodados em salas de provas onde deverão 

aguardar para iniciarem as provas do primeiro dia, às 19h00min, horário oficial de Brasília-DF, sob 

pena de eliminação do Exame. 

10.4.1.1 Os PARTICIPANTES sabatistas inscritos para realização das provas nos 

Estados de Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deverão 

aguardar até as 19h00min, horário local, para iniciarem as provas do primeiro dia, sob pena de 

eliminação do Exame. 

10.5 Será disponibilizado, em cada sala de provas, um marcador de tempo para acompanhamento do 

horário restante de provas pelos PARTICIPANTES. 

11. DA IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

11.1 É obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a realização 

das provas. 

11.2 Consideram-se como documentos válidos para identificação do PARTICIPANTE: cédulas de 

identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pela Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para 

estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, 

de 22 de julho de 1997; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei 

tenham validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida 

após 27 de janeiro de 1997; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; 

Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997; identidade funcional em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro 

de 2006;  

11.3 Não serão aceitos como documentos de identidade aqueles que não estejam listados no item 

11.2, tais como: protocolos, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, 

Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, 

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani), crachás e identidade funcional de natureza 

privada, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, ou ainda, cópias de 

documentos válidos, mesmo que autenticadas. 
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11.4 O PARTICIPANTE impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com 

foto nos dias de aplicação do Exame, por motivo de extravio, perda, furto ou roubo, poderá realizar 

as provas, desde que: 

11.4.1 Apresente o Boletim de Ocorrência expedido por órgão policial a, no máximo, 90 

(noventa) dias do primeiro dia de aplicação do Exame; e 

11.4.2 Submeta-se à identificação especial, que compreende a coleta de dados e da assinatura 

do PARTICIPANTE em formulário próprio. 

11.5 O PARTICIPANTE que apresentar documento de identificação original com validade vencida 

e/ou com foto que não permita a sua completa identificação ou dos seus caracteres essenciais ou de 

sua assinatura, poderá realizar as provas, desde que se submeta à identificação especial, que 

compreende a coleta de dados e de sua assinatura em formulário próprio. 

11.6 O Inep procederá a coleta de dado biométrico dos PARTICIPANTES no dia de realização das 

provas. 

12. DAS ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

12.1 O PARTICIPANTE somente poderá iniciar as provas após ler as instruções contidas na capa do 

Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação e na Folha de Rascunho, observada 

a autorização do aplicador. 

12.2 O PARTICIPANTE deverá utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material 

transparente. 

12.3 Nos dias de realização do Exame, o PARTICIPANTE poderá ser submetido à revista eletrônica 

nos locais de provas, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais. 

12.4 Durante a aplicação do Exame, o PARTICIPANTE não poderá, sob pena de eliminação: 

12.4.1 Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros PARTICIPANTES 

durante o período das provas. 

12.4.2 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 
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ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, fones de ouvido ou qualquer 

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

12.4.3 Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro 

ou similares. 

12.4.4 Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo 

porte. 

12.4.5 Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do 

início das provas. 

12.4.6 Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas de qualquer 

membro da equipe de aplicação do Exame ou de outro PARTICIPANTE. 

12.5 Recomenda-se que o PARTICIPANTE, nos dias de provas, não leve nenhum dos objetos 

relacionados nos itens 12.4.2, 12.4.3 e 12.4.4. 

12.6 No local de provas, assim entendido como as dependências físicas onde será realizado o 

Exame, não será permitido o uso pelo PARTICIPANTE de quaisquer dispositivos eletrônicos 

relacionados no item 12.4.2. 

12.7 Antes de ingressar na sala de provas, o PARTICIPANTE deverá guardar, desligados, em 

embalagem porta-objetos fornecida pelo aplicador, telefone celular, quaisquer outros equipamentos 

eletrônicos e outros objetos, como os relacionados nos itens 12.4.2 e 12.4.3, sob pena de eliminação 

do Exame. 

12.7.1 A embalagem porta-objetos deverá ser lacrada e identificada pelo PARTICIPANTE 

antes de ingressar na sala de provas. 

12.7.2 A embalagem porta-objetos deverá ser necessariamente mantida embaixo da carteira 

durante a realização das provas. 

12.7.3 O Inep não se responsabiliza pela guarda, perda, extravio ou dano, durante a 

realização das provas, dos objetos citados no item 12.7 ou de quaisquer outros equipamentos 

eletrônicos. 
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12.8 O PARTICIPANTE não poderá, em hipótese alguma, realizar o Exame fora dos espaços físicos, 

das datas e dos horários definidos pelo Inep. 

12.9 O PARTICIPANTE deverá aguardar em sala de provas das 13h00min às 13h30min, para iniciar 

suas provas, cumprindo as determinações do aplicador, sob pena de eliminação do Exame. 

12.10 O PARTICIPANTE somente poderá levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo 

a sala de provas nos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o término das provas. 

12.11 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização das provas 

em razão de afastamento do PARTICIPANTE da sala de provas ou para preenchimento do seu 

Cartão-Resposta ou da Folha de Redação. 

12.12 Somente será permitido ao PARTICIPANTE fazer anotações relativas às suas respostas no 

Cartão-Resposta e no Caderno de Questões. 

13. DA CONFERÊNCIA DE DADOS E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO 

13.1 São de responsabilidade do PARTICIPANTE a leitura e a conferência de seus dados registrados 

nos Cartões-Resposta, na Folha de Redação, nas Listas de Presença, na Ficha de Identificação 

Digital e nos demais documentos do Exame. 

13.2 A capa do Caderno de Questões possui informações sobre a COR do Caderno de Questões e 

uma FRASE em destaque, e caberá obrigatoriamente ao PARTICIPANTE: 

13.2.1 Marcar, no Cartão-Resposta, a opção correspondente à COR da capa do seu Caderno 

de Questões do respectivo dia de provas. 

13.2.2 Transcrever, no Cartão-Resposta, a FRASE apresentada na capa de seu Caderno de 

Questões do respectivo dia de provas. 

13.2.3 Assinar, nos espaços próprios, o Cartão-Resposta referente a cada dia de provas, a 

Folha de Redação, a Lista de Presença, a Folha de Rascunho, Ficha de Identificação Digital e os 

demais documentos do Exame. 

13.3 As respostas das provas objetivas e o texto da redação do PARTICIPANTE deverão ser 

transcritos, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, nos 
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respectivos Cartões-Resposta e Folha de Redação, que deverão ser entregues ao aplicador da sala ao 

término das provas. 

13.4 Os três últimos PARTICIPANTES presentes na sala de provas só serão liberados juntos, após 

assinatura da ATA DE SALA. 

14. DA CORREÇÃO DAS PROVAS 

14.1 Não terá as provas objetivas corrigidas, referentes a cada dia do Exame, o PARTICIPANTE 

que: 

14.1.1 Deixar de marcar inequivocamente a COR da capa do seu Caderno de Questões no 

Cartão-Resposta; e 

14.1.2 Deixar de transcrever a FRASE constante da capa do seu Caderno de Questões. 

14.2 Somente serão consideradas para efeito de correção as redações transcritas para a Folha de 

Redação e as respostas efetivamente marcadas no Cartão-Resposta, com caneta esferográfica de 

tinta preta, fabricada em material transparente, sem emendas ou rasuras. 

14.3 Os rascunhos e as marcações assinaladas nos Cadernos de Questões não serão considerados 

para fins de correção. 

14.4 O preenchimento do Cartão-Resposta e da Folha de Redação deve necessariamente ser 

realizado com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, de acordo com 

as instruções apresentadas, sob pena da impossibilidade de leitura óptica do Cartão-Resposta e da 

Folha de Redação.   

14.5 O cálculo das proficiências dos Participantes, a partir de suas respostas às questões de múltipla 

escolha das provas objetivas, tem como base a Teoria de Resposta ao Item (TRI). O documento com 

a metodologia utilizada e com os critérios adotados pela banca poderá ser obtido no endereço 

eletrônico <http://portal.inep.gov.br/enem>. 

 

14.6 A nota da redação, variando entre 0 (zero) e 1000 (mil) pontos, será atribuída respeitando-se os 

critérios estabelecidos no Anexo IV. 

14.7 A redação será corrigida por dois corretores de forma independente. 
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14.7.1 Cada corretor atribuirá uma nota entre 0 (zero) e 200 (duzentos) pontos para cada uma 

das cinco competências. 

14.7.2 A nota total de cada corretor corresponde à soma das notas atribuídas a cada uma das 

competências. 

14.7.3 Considera-se que existe discrepância entre dois corretores se suas notas totais 

diferirem por mais de 100 (cem) pontos ou se a diferença de suas notas em qualquer uma das 

competências for superior a 80 (oitenta) pontos. 

14.8 A nota final da redação do PARTICIPANTE será atribuída da seguinte forma: 

14.8.1 Caso não haja discrepância entre os dois corretores, a nota final do PARTICIPANTE 

será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois corretores. 

14.8.2 Caso haja discrepância entre os dois corretores, haverá recurso de ofício e a redação 

será corrigida, de forma independente, por um terceiro corretor. 

14.8.2.1 Caso não haja discrepância entre o terceiro corretor e os outros dois corretores 

ou caso haja discrepância entre o terceiro corretor e apenas um dos corretores, a nota final do 

PARTICIPANTE será a média aritmética entre as duas notas totais que mais se aproximarem, sendo 

descartadas as demais notas. 

14.8.2.2 Na ocorrência do previsto no item 14.8.2.1 e sendo a nota total do terceiro 

corretor equidistante das notas totais atribuídas pelos outros dois corretores, a redação será corrigida 

por uma banca composta por três corretores, que atribuirá a nota final do PARTICIPANTE, sendo 

descartadas as notas anteriores. 

14.8.2.3 Caso o terceiro corretor apresente discrepância com os outros dois corretores, 

haverá novo recurso de ofício e a redação será corrigida por uma banca composta por três corretores, 

que atribuirá a nota final ao PARTICIPANTE, sendo descartadas as notas anteriores. 

14.9 Será atribuída nota 0 (zero) à redação: 

14.9.1 que não atenda à proposta solicitada ou que possua outra estrutura textual que não seja 

a estrutura dissertativo-argumentativa, o que configurará “Fuga ao tema/não atendimento à estrutura 

dissertativo-argumentativa”; 



21 

14.9.2 que não apresente texto escrito na Folha de Redação, que será considerada “Em 

Branco”; 

14.9.3 que apresente até 7 (sete) linhas, qualquer que seja o conteúdo, que configurará 

“Texto insuficiente”; 

14.9.3.1 as linhas com cópia dos textos motivadores apresentados no Caderno de 

Questões serão desconsideradas para efeito de correção e de contagem do mínimo de linhas. 

14.9.4 que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem 

como que desrespeite os direitos humanos, que será considerada “Anulada”; e 

14.9.5 que apresente parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto, que 

será considerada “Anulada”. 

14.10 Na correção da redação dos PARTICIPANTES surdos ou com deficiência auditiva, serão 

adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da língua portuguesa como 

segunda língua, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

14.11 Na correção da redação dos PARTICIPANTES com dislexia, serão adotados mecanismos de 

avaliação que considerem as características linguísticas desse transtorno específico. 

15. DOS RESULTADOS 

15.1 Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados na página do Inep, no endereço eletrônico 

<http://portal.inep.gov.br/enem>, até o terceiro dia útil seguinte ao de realização das últimas provas. 

15.2 Os PARTICIPANTES poderão acessar os seus resultados individuais da edição do Enem 2016 

em data a ser posteriormente divulgada, mediante inserção do número do CPF e senha, no endereço 

eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante. 

15.3 Os resultados do Enem, para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimentos do 

PARTICIPANTE menor de 18 anos, no primeiro dia de realização do Exame e que concluirá o 

ensino médio após o ano letivo de 2016, serão divulgados 60 (sessenta) dias após a disponibilização 

dos resultados do Exame nos termos previstos no item 15.2 deste Edital. 

15.4 Os PARTICIPANTES poderão ter acesso à vista de suas provas de redação, exclusivamente 

para fins pedagógicos, na Página do Participante http://enem.inep.gov.br/participante. 

http://portal.inep.gov.br/enem
http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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15.5 Os resultados individuais da edição do Enem 2016 não serão divulgados por outros meios de 

publicação ou instrumentos similares que não o explicitado neste Edital. 

15.6 Somente o PARTICIPANTE poderá autorizar a utilização dos resultados que obteve no Enem 

2016 para fins de publicidade, premiação, entre outros. 

15.7 A utilização dos resultados individuais do Enem para fins de certificação, seleção, classificação 

ou premiação não é de responsabilidade do Inep, mas da Instituição indicada pelo PARTICIPANTE. 

15.8 A inscrição do PARTICIPANTE no Enem 2016 caracterizará o seu consentimento formal para a 

utilização das suas notas e informações, incluindo as do questionário socioeconômico, no âmbito de 

estudos e programas governamentais. 

16. DA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO 

16.1 Os resultados do Enem podem ser utilizados para fins de CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO 

DO ENSINO MÉDIO pelas Instituições Certificadoras listadas no Anexo I deste Edital, que 

firmaram Termo de Adesão com o Inep para esse fim. 

16.1.1 A regra do item 16.1 não se aplica aos resultados individuais dos PARTICIPANTES 

que estejam na situação descrita no item 1.10 deste Edital, por força do disposto no artigo 38, inciso 

II, da LDB. 

16.2 Compete às Instituições Certificadoras definirem os procedimentos complementares para 

CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO com base nos resultados do Enem, de 

acordo com a Portaria/Inep nº 179, de 28 de abril de 2014. 

16.3 O PARTICIPANTE que pretenda obter o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO 

MÉDIO ou a DECLARAÇÃO PARCIAL DE PROFICIÊNCIA deverá, no ato da inscrição, indicar a 

Instituição Certificadora respectiva, conforme previsto no item 5.1.3 deste Edital, e possuir 18 

(dezoito) anos completos até o primeiro dia de realização das provas do Exame. 

16.4 A escolha da Instituição Certificadora não está condicionada ao local de residência do 

PARTICIPANTE, podendo este escolher uma das opções da relação de Instituições Certificadoras 

apresentadas no sistema de inscrição. 
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16.5 O PARTICIPANTE, ao optar pela certificação no sistema de inscrição, autoriza o Inep a 

disponibilizar seus dados e notas obtidas para a Instituição Certificadora indicada. 

16.6 O Inep encaminhará os dados e os resultados dos PARTICIPANTES do Enem 2016 às 

Instituições Certificadoras listadas no Anexo I deste Edital, para fins de certificação, à Instituição 

por ele selecionada, nos termos do artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, §1º, 

inciso II. 

16.7 Não compete ao Inep proceder à emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio, bem 

como da declaração parcial de proficiência. 

16.8 O PARTICIPANTE que indicar a pretensão de utilizar as notas do Enem para fins de 

certificação e, conforme disposto no art. 1º da Portaria/Inep nº 179, de 28 de abril de 2014, atingir o 

mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do 

exame e o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação, deverá procurar a Instituição 

Certificadora indicada no ato de inscrição para solicitar o certificado de conclusão do Ensino Médio 

ou a declaração parcial de proficiência. 

 

17. DA UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS PARA ACESSO À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

17.1 Os resultados do Enem 2016 poderão ser utilizados como mecanismo único, alternativo ou 

complementar de acesso à Educação Superior, bastando para tanto a adesão por parte das 

Instituições de Educação Superior (IES). 

17.2 A adesão não supre a faculdade legal concedida aos órgãos públicos e a instituições de ensino 

em estabelecer regras próprias de processo seletivo para ingresso na Educação Superior. 

17.3 A inscrição do PARTICIPANTE no Enem caracterizará o seu formal consentimento para a 

disponibilização das suas notas e informações, incluindo as do questionário socioeconômico, no 

âmbito de programa governamental e em processo seletivo de ingresso à Educação Superior. 

17.4 O Inep encaminhará os dados e os resultados dos PARTICIPANTES do Enem à Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) e às Instituições de Educação Superior 

públicas ou privadas, de acordo com critérios, diretrizes e procedimentos definidos em 

regulamentação específica de cada ente. 
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17.5 As regras dos itens 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4 não se aplicam aos resultados individuais dos 

PARTICIPANTES que estejam na situação descritas no item 1.10 deste Edital, por força do disposto 

no artigo 44, inciso II da LDB. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE 

18.1 São obrigações do PARTICIPANTE do Enem 2016 na edição regulamentada por este Edital: 

18.1.1 Certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação regidos 

pelo presente Edital. 

18.1.2 Certificar-se de todas as informações e regras constantes deste Edital e das demais 

orientações que estarão disponíveis na página do Inep, no endereço eletrônico 

<http://portal.inep.gov.br/enem>. 

18.1.3 Cumprir rigorosamente os procedimentos de inscrição estabelecidos neste Edital. 

18.1.4 Manter a guarda do seu número de inscrição e senha, pois são indispensáveis para o 

acompanhamento da inscrição, para a obtenção dos resultados individuais via Internet e para a 

inscrição em programas de acesso ao Ensino Superior, programas de bolsa de estudos e de 

financiamento estudantil, entre outros programas do Ministério da Educação. 

18.1.4.1 A senha de acesso ao sistema é pessoal, intransferível e de inteira 

responsabilidade do PARTICIPANTE. 

18.1.5 Certificar-se, com antecedência, na Página do Participante, se sua inscrição foi 

confirmada e o local de provas para o qual foi designado. 

18.1.6 Comparecer, nos dias do Exame, ao local de realização das provas indicado no 

CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, até as 12h00min, de acordo com o horário 

oficial de Brasília-DF, conforme itens 10.1, 10.2 e 10.3 deste Edital. 

18.1.7 Aguardar, na sala de provas das 13h00min às 13h30min, para iniciar as provas. 

18.1.8 Não portar, ao ingressar em sala de provas, 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, 

http://portal.inep.gov.br/enem
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tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio, alarmes de qualquer espécie, fones 

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

18.1.9 Não utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e artigos de chapelaria, 

tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, durante a realização das provas. 

18.1.10 Não portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o 

respectivo porte. 

18.1.11 Guardar, antes de ingressar em sala de provas, em embalagem porta-objetos 

fornecida pelo aplicador, telefone celular desligado, quaisquer outros equipamentos eletrônicos 

desligados e outros pertences listados anteriormente, sob pena de eliminação do Exame. 

18.1.12 Responsabilizar-se pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados. 

18.1.13 Manter a embalagem porta-objetos lacrada e identificada pelo PARTICIPANTE 

embaixo da carteira até a saída da sala de provas. 

18.1.14 Iniciar as provas somente após a leitura das instruções contidas na capa do Caderno 

de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de Redação e na Folha de Rascunho, observada a 

autorização do aplicador. 

18.1.15 Antes de iniciar as provas, verificar se o seu Caderno de Questões: 

18.1.15.1 contém a quantidade de questões indicadas no seu Cartão-Resposta; e 

18.1.15.2 contém qualquer defeito gráfico que impossibilite a resposta às questões. 

  18.1.16 Ler e conferir todas as informações registradas no Caderno de Questões, no Cartão-

Resposta, na Folha de Redação, na lista de presença e nos demais documentos do Exame. 

  18.1.17 Reportar exclusivamente ao aplicador da sua sala qualquer ocorrência em relação 

ao seu Caderno de Questões, ao Cartão-Resposta e à Folha de Redação, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis no momento da aplicação das provas. 

18.1.18 Não realizar qualquer espécie de consulta ou comunicação com outro 

PARTICIPANTE durante a realização das provas, sob pena de eliminação do Exame. 



26 

18.1.19 Marcar a opção correspondente à COR da capa do seu Caderno de Questões no 

respectivo Cartão-Resposta para fins de correção. 

18.1.20 Transcrever a FRASE apresentada na capa do seu Caderno de Questões no 

respectivo Cartão-Resposta. 

18.1.21 Transcrever as respostas das provas objetivas e a redação, exclusivamente, nos 

respectivos Cartões-Resposta e Folha de Redação, de acordo com as instruções contidas nesses 

instrumentos. 

18.1.22 Utilizar imprescindivelmente caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em 

material transparente, sob pena de impossibilidade de leitura óptica do Cartão-Resposta e da Folha 

de Redação. 

18.1.23 Não se ausentar, em definitivo, da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas 

do início das provas, sob pena de eliminação do Exame. 

18.1.24 Não levar o seu Caderno de Questões ao deixar em definitivo a sala de provas, salvo 

nos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

18.1.25 Realizar as inserções de documentos na Página do Participante, 

http://enem.inep.gov.br/participante, quando solicitado pelo Inep. 

18.2 O PARTICIPANTE não poderá, em hipótese alguma, realizar o Exame fora dos espaços físicos, 

das datas e dos horários definidos pelo Inep. 

18.3 O PARTICIPANTE deverá observar e cumprir as determinações deste Edital, do aplicador de 

sala, das instruções contidas na capa do Caderno de Questões, no Cartão-Resposta, na Folha de 

Redação e na Folha de Rascunho, durante a realização das provas, sob pena de eliminação do 

Exame. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 O Inep fornecerá Boletim Individual de Resultado do Enem 2016, mediante informação do 

CPF e senha, no endereço eletrônico http://enem.inep.gov.br/participante. 

19.2 O Inep não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas à classificação, nota ou 

comparecimento dos PARTICIPANTES ao Exame. 

http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
http://enem.inep.gov.br/participante
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19.3 Será eliminado do Exame, a qualquer tempo, o PARTICIPANTE que: 

19.3.1 Prestar, em qualquer documento ou no sistema de inscrição, declaração falsa ou 

inexata, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. 

19.3.2 Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo em 

comportamento indevido durante a realização do Exame. 

19.3.3 Comunicar-se verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com outro 

PARTICIPANTE, durante as provas. 

19.3.4 Portar, após ingressar na sala de provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico e de 

comunicação. 

19.3.5 Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em 

qualquer etapa do Exame, sem prejuízo de demais penalidades previstas em lei. 

19.3.6 Utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame. 

19.3.7 Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um aplicador ou ausentar-se 

em definitivo antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. 

19.3.8 Não entregar ao aplicador o Cartão-Resposta, a Folha de Redação e a Folha de 

Rascunho ao terminar as provas. 

19.3.9 Não entregar ao aplicador o Caderno de Questões, exceto no caso previsto no item 

12.10. 

19.3.10 Ausentar-se da sala de provas com o Cartão-Resposta e/ou com a Folha de Redação e 

a Folha de Rascunho. 

19.3.11 Não atender às orientações da equipe de aplicação durante a realização do Exame. 

19.3.12 Não cumprir o disposto nos itens 2.3.2, 3.3.1.4.2 ou 12.7. 

19.3.13 Violar quaisquer das vedações constantes do item 12.4. 

19.3.14 Recusar-se, injustificadamente, a ser submetido à revista eletrônica, coleta de dado 

biométrico, nos termos dos itens 11.6 e 12.3, ou ter seus objetos revistados eletronicamente. 
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19.3.15 Não aguardar em sala de provas das 13h00min as 13h30min para iniciar as provas. 

19.3.16 Não apresentar, no prazo estipulado, os documentos solicitados pelo Inep. 

19.4 A inscrição do PARTICIPANTE implica a aceitação das disposições, das diretrizes e dos 

procedimentos do Enem 2016 contidos neste Edital. 

19.5 Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidos e esclarecidos 

pelo Inep. 

 

Luiz Roberto Liza Curi 

Presidente do Inep 
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ANEXO I 

 

INSTITUIÇÕES CERTIFICADORAS 

 

SECRETARIAS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Nº INSTITUIÇÃO 

1 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ACRE 

2 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE ALAGOAS 

3 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS 

4 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ 

5 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA 

6 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ 

7 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

8 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESPIRITO SANTO 

9 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE GOIAS 

10 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO 

11 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 

12 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO 

13 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ 

14 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA 

15 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO 

16 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PIAUI 

17 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ 

18 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO 

19 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

20 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA 

21 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA 

22 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL 

23 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA 

24 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE 

25 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

26 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE TOCANTINS 

 

INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Nº UF INSTITUTOS FEDERAIS CAMPUS 

1 AC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ACRE 
XAPURI 

2 AC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ACRE 

SENA 

MADUREIRA 

3 AC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ACRE 

CRUZEIRO DO 

SUL 

4 AC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ACRE 
RIO BRANCO  

5 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
LÁBREA 

6 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
MAUÉS 

7 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
PARINTINS 

8 AM INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  PRESIDENTE 
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DO AMAZONAS FIGUEREDO 

9 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
TABATINGA 

10 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
COARI 

11 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 

SÃO GABRIEL DA 

CACHOEIRA 

12 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 
MANAUS CENTRO 

13 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 

MANAUS ZONA 

LESTE 

14 AM 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO AMAZONAS 

DISTRITO 

INDUSTRIAL 

15 AP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO AMAPÁ 
MACAPÁ 

16 AP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO AMAPÁ 

LARANJAL DO 

JARI 

17 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
IRECÊ 

18 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 

FEIRA DE 

SANTANA 

19 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
ILHÉUS 

20 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
JEQUIÉ 

21 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
SEABRA 

22 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 

BOM JESUS DA 

LAPA 

23 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 

GOVERNADOR 

MANGABEIRA 

24 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
ITAPETINGA 

25 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 

TEIXEIRA DE 

FREITAS 

26 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
VALENÇA 

27 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
URUÇUCA 

28 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
 SANTA INÊS 

29 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 

SENHOR DO 

BONFIM 

30 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
CATU 

31 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

BAIANO 
 GUANAMBI 

32 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 

VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

33 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
JACOBINA 

34 BA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SANTO AMARO 
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DA BAHIA 

35 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
SALVADOR 

36 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
SIMÕES FILHO 

37 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
EUNÁPOLIS 

38 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
CAMAÇARI 

39 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
VALENÇA 

40 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
PAULO AFONSO 

41 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
BARREIRAS 

42 BA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DA BAHIA 
PORTO SEGURO 

43 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
QUIXADÁ 

44 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 

LIMOEIRO DO 

NORTE 

45 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
BATURITÉ 

46 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
ACARAÚ 

47 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
TIANGUÁ 

48 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
SOBRAL 

49 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
TAUÁ 

50 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
JAGUARIBE 

51 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
MARACANAÚ 

54 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
ARACATI 

55 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
 CRATEÚS 

56 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
CANINDÉ 

57 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
CAMOCIM 

58 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 

JUAZEIRO DO 

NORTE 

59 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
CRATO 

60 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
FORTALEZA 

61 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
CEDRO 

62 CE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA UBAJARA 
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DO CEARÁ 

63 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
IGUATU 

64 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
CAUCAIA 

65 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 
MORADA NOVA 

66 CE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO CEARÁ 

TABULEIRO DO 

NORTE 

67 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
SAMAMBAIA 

68 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
TAGUATINGA 

69 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
 GAMA 

70 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 

TAGUATINGA 

CENTRO 

71 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
BRASÍLIA 

72 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
SÃO SEBASTIÃO 

73 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
PLANALTINA  

74 DF 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA 

DE BRASILIA 
RIACHO FUNDO I 

75 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
COLATINA 

76 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
ARACRUZ 

77 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
CARIACICA 

78 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
VITÓRIA 

79 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 

CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM 

80 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
ALEGRE 

81 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
ITAPINA 

82 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
SERRA 

83 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
SÃO MATEUS 

84 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
SANTA TERESA 

85 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
LINHARES 

86 ES 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO ESPÍRITO SANTO 
NOVA VENÉCIA 

87 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
INHUMAS 

88 GO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA ITUMBIARA 
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DE GOIÁS 

89 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
JATAÍ 

90 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
GOIÂNIA 

91 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
URUAÇU 

92 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
LUZIÂNIA 

93 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 

APARECIDA DE 

GOIÂNIA 

94 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
FORMOSA 

95 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
ANÁPOLIS 

96 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
CIDADE DE GOIAS 

97 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
ÁGUAS LINDAS 

98 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 
GOIÂNIA OESTE 

99 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 

SENADOR 

CANEDO 

100 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE GOIÁS 

VALPARÍSO DE 

GOIÁS 

101 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
URUTAÍ 

102 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
RIO VERDE 

103 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
MORRINHOS 

104 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
CERES 

105 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
IPORÁ 

106 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
CAMPOS BELOS 

107 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
POSSE 

108 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
TRINDADE 

109 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
CATALÃO 

110 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
CRISTALINA 

111 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
HIDROLÂNDIA 

112 GO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

GOIANO 
IPAMERI 

113 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
BACABAL 

114 MA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BURITICUPU 
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DO MARANHÃO 

115 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
IMPERATRIZ 

116 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
BARREIRINHAS 

117 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

SÃO LUÍS-

MARACANÃ 

118 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

SÃO RAIMUNDO 

DAS 

MANGABEIRAS 

119 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

SÃO JOÃO DOS 

PATOS 

120 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
TIMON 

121 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

SÃO LUÍS-

CENTRO 

HISTÓRICO 

122 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 

SÃO LUÍS-MONTE 

CASTELO 

123 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
ACAILANDIA 

124 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
CODÓ 

125 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
ALCANTARA 

126 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
CAXIAS 

127 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
ZE DOCA 

128 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
 SANTA INES 

129 MA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO 
 PINHEIRO 

130 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 
PARACATU 

131 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 
UBERABA 

132 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 
UBERLÂNDIA 

133 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 
ITUIUTABA 

134 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS 

SÃO JOÃO 

EVANGELISTA 

135 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS 
FORMIGA 

136 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS 
OURO PRETO 

137 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS 
CONGONHAS 

138 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MINAS GERAIS 

GOVERNADOR 

VALADARES 

139 MG INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAMBUÍ 
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DE MINAS GERAIS 

140 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
ARINOS 

141 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
PIRAPORA 

142 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
SALINAS 

143 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
ARAÇUAÍ 

144 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
ALMENARA 

145 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
JANUÁRIA 

146 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO NORTE DE MINAS GERAIS 
MONTES CLAROS 

147 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 

SÃO JOÃO DEL 

REI 

148 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
BARBACENA 

149 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
JUIZ DE FORA 

150 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
MURIAÉ 

151 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
RIO POMBA 

152 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
POUSO ALEGRE 

153 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
INCONFIDENTES 

154 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
PASSOS 

155 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 

POÇOS DE 

CALDAS 

156 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
MACHADO 

157 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUL DE MINAS GERAIS 
MUZAMBINHO 

158 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SUDESTE DE MINAS GERAIS 
SANTOS DUMONT 

159 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 

AVANÇADO DE 

UBERLÂNDIA 

160 MG 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DO TRIÂNGULO MINEIRO 

AVANÇADO DE 

PATROCÍNIO 

161 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
TRÊS LAGOAS 

162 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
PONTA PORÃ 

163 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
CAMPO GRANDE 

164 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
CORUMBÁ 

165 MS INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NOVA 
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DE MATO GROSSO DO SUL ANDRADINA 

166 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
AQUIDAUANA 

167 MS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO DO SUL 
COXIM 

168 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

CÁCERES - 

PROFESSOR 

OLEGÁRIO 

BALDO 

169 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
JUÍNA 

170 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
SÃO VICENTE 

171 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
CONFRESA 

172 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

PONTES E 

LACERDA 

173 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

CAMPO  NOVO DO 

PARECIS 

174 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
RONDONÓPOLIS 

175 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
SORRISO 

176 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

 CUIABÁ - BELA 

VISTA 

177 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

BARRA DO 

GARÇA 

178 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

CUIABÁ - 

OCTAYDE JORGE 

DA SILVA 

179 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 
VÁRZEA GRANDE 

180 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

PRIMAVERA DO 

LESTE 

181 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

AVANÇADO DE 

ALTA FLORESTA 

182 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

AVANÇADO DE 

DIAMANTINO 

183 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

AVANÇADO DE 

LUCAS DO RIO 

VERDE 

184 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

AVANÇADO DE 

SINOP 

185 MT 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE MATO GROSSO 

AVANÇADO DE 

TANGARA DA 

SERRA 

186 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
ITAITUBA 

187 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
ALTAMIRA 

188 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 

MARABÁ 

INDUSTRIAL 
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189 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
ABAETETUBA 

190 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
BRAGANÇA 

191 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
TUCURUÍ 

192 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
BELÉM 

193 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
MARABÁ RURAL 

194 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
BREVES 

195 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 

CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA 

196 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
SANTARÉM 

197 PA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARÁ 
CASTANHAL 

198 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
JOÃO PESSOA 

199 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
MONTEIRO 

200 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
GUARABIRA 

201 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
PICUÍ 

202 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 

CAMPINA 

GRANDE 

203 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
CABEDELO 

204 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
PRINCESA ISABEL 

205 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 

SOUSA - UNIDADE 

SÃO GONÇALO 

206 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
PATOS 

207 PB 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DA PARAÍBA 
CAJAZEIRAS 

208 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
PESQUEIRA 

209 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
CARUARU 

210 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
IPOJUCA 

211 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
BARREIROS 

212 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 

VITORIA DE 

SANTO ANTÃO 

213 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
BELO JARDIM 

214 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE PERNAMBUCO 
RECIFE 



38 

215 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
OURICURI 

216 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

PETROLINA - 

JARDIM SÃO 

PAULO 

217 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
FLORESTA 

218 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
SALGUEIRO 

219 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

PETROLINA - 

ZONA RURAL 

220 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

AFOGADOS DA 

INGAZEIRA 

221 PE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
GARANHUNS 

222 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
FLORIANO  

223 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
PICOS  

224 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
PARNAÍBA  

225 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 

SÃO RAIMUNDO 

NONATO  

226 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
PIRIPIRI  

227 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 

TERESINA ZONA 

SUL 

228 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
CORRENTE  

229 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
ANGICAL  

230 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
URUÇUÍ  

231 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 

TERESINA 

CENTRAL 

232 PI 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PIAUÍ 
PAULISTANA 

233 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
LONDRINA 

234 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
PARANAVAÍ 

235 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
PARANAGUÁ 

236 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
PALMAS 

237 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 

ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

238 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
CAMPO LARGO 

239 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
CASCAVEL 

240 PR INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA IRATI 
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DO PARANÁ 

241 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
IVAIPORÃ 

242 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
FOZ DO IGUAÇU 

243 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
CURITIBA 2 

244 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
JACAREZINHO 

245 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 

TELEMARCO 

BORBA 

246 PR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO PARANÁ 
UMUARANA 

247 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
NILÓPOLIS 

248 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
VOLTA REDONDA 

249 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
PARACAMBI 

250 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 

DUQUE DE 

CAXIAS 

251 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 
CABO FRIO 

252 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 

BOM JESUS DO 

ITABAPOANA 

253 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 
ITAPERUNA 

254 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 
CAMPOS-GUARUS 

255 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 
MACAÉ 

256 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 

AVANÇADO DE 

ARRAIAL DO 

CABO 

257 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 

AVANÇADO DE 

ENGENHEIRO 

PAULO DE 

FRONTIN 

258 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
PINHEIRAL 

259 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
RIO DE JANEIRO 

260 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO DE JANEIRO 
SÃO GONÇALO 

261 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE 
QUISSAMÃ 

262 RJ 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FLUMINENSE  
CAMPOS-CENTRO 

263 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
APODI 

264 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
NATAL CENTRAL 
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265 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
CURRAIS NOVOS 

266 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
PAU DOS FERROS 

267 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
JOÃO CÂMARA 

268 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
SANTA  CRUZ 

269 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
CAICÓ 

270 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
MOSSORÓ 

271 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
IPANGUAÇU 

272 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
MACAU 

273 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
PARNAMIRIM 

274 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

NATAL-ZONA 

NORTE 

275 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
CIDADE ALTA 

276 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 
NOVA CRUZ 

277 RN 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

SÃO GONÇALO 

DO AMARANTE 

278 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 

COLORADO DO 

OESTE 

279 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 
JI-PARANÁ 

280 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 
VILHENA 

281 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 
CACOAL 

282 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 
ARIQUEMES 

283 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 
PORTO VELHO 

284 RO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RONDÔNIA 

PORTO VELHO - 

ZONA NORTE 

285 RR 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE RORAIMA - Polo UAB - Boa Vista 
BOA VISTA 

286 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
ERECHIM 

287 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
RESTINGA 

288 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
OSÓRIO 

289 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
PORTO ALEGRE 

290 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 

AVANÇADO DE 

FELIZ 
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291 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
RIO GRANDE 

292 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
SERTÃO 

293 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 

BENTO 

GONÇALVES 

294 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 

AVANÇADO DE 

IBIRUBÁ 

295 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 

AVANÇADO DE 

FARROUPILHA 

296 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
CANOAS 

297 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO SUL 
CAXIAS DO SUL 

298 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 

SÃO VICENTE DO 

SUL 

299 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 

JÚLIO DE 

CASTILHOS 

300 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
JAGUARI 

301 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
ALEGRETE 

302 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
SÃO BORJA 

303 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
PANAMBI 

304 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
SANTA ROSA 

305 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

FARROUPILHA 
SANTO AUGUSTO 

306 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
PASSO FUNDO 

307 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 

SAPUCAIA DO 

SUL 

308 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 

PELOTAS - 

VISCONDE DA 

GRAÇA 

309 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
CHARQUEADAS 

310 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
PELOTAS 

311 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
BAGÉ 

312 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
VENANCIO AIRES 

313 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 
CAMAQUÃ 

314 RS 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SUL-RIO-GRANDENSE 

AVANÇADO DE 

SANTANA DO 

LIVRAMENTO 

315 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
VIDEIRA 
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316 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
CONCORDIA 

317 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 

FRANCISCO DO 

SUL 

318 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 

RIO DO SUL 

(URBANA) 

319 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
IBIRAMA 

320 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
ARAQUARI 

321 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
SOMBRIO 

322 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
CAMBORIÚ 

323 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
LUZERNA 

324 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
BLUMENAU 

325 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE  
SANTA ROSA 

326 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CATARINENSE 
FRAIBURGO 

327 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
CHAPECÓ 

328 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
LAGES 

329 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 

FLORIANÓPOLIS-

CONTINENTE 

330 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 

SÃO MIGUEL DO 

OESTE 

331 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
SÃO JOSÉ 

332 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
CANOINHAS 

333 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
ARARANGUÁ 

334 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
 FLORIANÓPOLIS 

335 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
JARAGUÁ DO SUL 

336 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
CRICIÚMA 

337 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
JOINVILLE 

338 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 

AVANÇADO 

CAÇADOR 

339 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 

AVANÇADO 

GAROPABA 

340 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 

AVANÇADO 

PALHOÇA 

341 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
GASPAR 
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342 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA 
ITAJAÍ 

343 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA  
URUPEMA 

344 SC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

DE SANTA CATARINA  
JARAGUÁ DO SUL 

345 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE 
LAGARTO 

346 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE 
SÃO CRISTOVÃO 

347 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE 
ITABAIANA 

348 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE 
ESTÂNCIA 

349 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE  
ARACAJU  

350 SE 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SERGIPE 
GLÓRIA 

351 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
MATÃO 

352 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
SERTÃOZINHO 

353 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
VOTUPORANGA 

354 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
CARAGUATATUBA 

355 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
ITAPETININGA 

356 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 

BRAGANÇA 

PAULISTA 

357 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
BIRIGUI 

358 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 

CAMPOS DO 

JORDÃO 

359 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
SÃO ROQUE 

360 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
ARARAQUARA 

361 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
AVARÉ 

362 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
BARRETOS 

363 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 

PRESIDENTE 

EPITÁCIO 

364 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
GUARULHOS 

365 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
CAPIVARI 

366 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
HORTOLÂNDIA 

367 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
BOITUVA 
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368 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
CATANDUVA 

369 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 

SÃO JOÃO DA 

BOA VISTA 

370 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
PIRACICABA 

371 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
SÃO CARLOS 

372 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
SALTO 

373 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
CUBATÃO 

374 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO 
SUZANO 

375 SP 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DE SÃO PAULO  
SÃO PAULO 

376 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 
ARAGUATINS 

377 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 

PARAÍSO DO 

TOCANTINS 

378 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 
GURUPI 

379 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 
PALMAS 

380 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 
PORTO NACIONAL 

381 TO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO TOCANTINS 
ARAGUAINA 
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ANEXO II 

 

Matriz de Referência 

 

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 

Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho 

e em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos 

sistemas de comunicação. 

H2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para 

resolver problemas sociais. 

H3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função 

social desses sistemas. 

H4 – Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 

comunicação e informação. 

Competência de área 2 – Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento de 

acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de 

acesso a informações, tecnologias e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. 

H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e 

linguística. 

Competência de área 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria 

vida, integradora social e formadora da identidade. 

H9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de 

um grupo social. 

H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades 

cinestésicas. 

H11 – Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de 

desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. 

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e 

integrador da organização do mundo e da própria identidade. 

H12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. 

H13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza 

e preconceitos. 

H14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das interrelações de elementos que se apresentam nas 

manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 
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Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das 

manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. 

H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do 

contexto histórico, social e político. 

H16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. 

H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 

literário nacional. 

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como 

meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação 

e informação. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação 

de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

H20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade 

nacional. 

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

H21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade 

de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos 

procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais 

como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades 

linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27 – Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. 

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da 

comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, 

associando-os aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, 

aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. 

H28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. 

H29 – Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. 

H30 – Relacionar as tecnologias da comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao 

conhecimento que elas produzem. 

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. 

H1 – Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e operações – 

naturais, inteiros, racionais ou reais. 

H2 – Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 

H3 – Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. 

H4 – Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações 

quantitativas. 

H5 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. 

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação 

da realidade e agir sobre ela. 

H6 – Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua 

representação no espaço bidimensional. 

H7 – Identificar características de figuras planas ou espaciais. 
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H8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. 

H9 – Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como 

solução de problemas do cotidiano. 

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e 

a solução de problemas do cotidiano. 

H10 – Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 

H11 – Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. 

H12 – Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. 

H13 – Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. 

H14 – Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos relacionados a 

grandezas e medidas. 

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade 

e a solução de problemas do cotidiano. 

H15 – Identificar a relação de dependência entre grandezas. 

H16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente 

proporcionais. 

H17 – Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de 

argumentação. 

H18 – Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. 

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou 

técnico-científicas, usando representações algébricas. 

H19 – Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. 

H20 – Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. 

H21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. 

H22 – Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação. 

H23 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. 

Competência de área 6 – Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de 

gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. 

H24 – Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 – Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 

H26 – Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. 

Competência de área 7 – Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais 

e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de 

probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

H27 – Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma 

tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos. 

H28 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. 

H29 – Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de 

argumentação. 

H30 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. 

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como 

construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento 

econômico e social da humanidade. 

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os 

a seus usos em diferentes contextos. 

H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro com o correspondente 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo 

ou em diferentes culturas. 

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de 

conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. 

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais 
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em diferentes contextos. 

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou 

sistemas tecnológicos de uso comum. 

H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo 

em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental 

a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos 

naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles 

envolvidos. 

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo de energia para a vida, ou da ação 

de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. 

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou 

prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e 

processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. 

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, 

considerando interesses contraditórios. 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas 

relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e 

características individuais. 

H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de 

características dos seres vivos. 

H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio 

interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. 

H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer 

nível de organização dos sistemas biológicos. 

H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões e processos biológicos ou na organização 

taxonômica dos seres vivos. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los 

em diferentes contextos. 

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas 

ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou 

linguagem simbólica. 

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos 

tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar 

ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. 

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações-problema, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. 

H21 – Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no 

contexto da termodinâmica e/ou do eletromagnetismo. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações 

em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou 

ambientais. 

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, 

considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações-problema, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações 

químicas. 



49 

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, 

sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção. 

H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos 

energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. 

H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando 

riscos ou benefícios. 

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações-problema, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. 

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de 

distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.  

H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, 

a saúde, a produção de alimentos, matérias-primas ou produtos industriais. 

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e à 

implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Competência de área 1 – Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. 

H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. 

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 

H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 

H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. 

H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em 

diferentes sociedades. 

Competência de área 2 – Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das 

relações socioeconômicas e culturais de poder. 

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. 

H7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. 

H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 

enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. 

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala 

local, regional ou mundial. 

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da 

coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica. 

Competência de área 3 – Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas 

e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 

H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. 

H12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. 

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos 

de disputa pelo poder. 

H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou 

fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. 

H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da 

história. 

Competência de área 4 – Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/ou da vida 

social. 

H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da 

produção. 

H18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. 

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e 

apropriação dos espaços rural e urbano. 

H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à 

vida social e ao mundo do trabalho. 
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Competência de área 5 – Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os 

fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade. 

H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. 

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas 

políticas públicas. 

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. 

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. 

H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 

Competência de área 6 – Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no 

espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 

H26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida humana 

com a paisagem. 

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração 

aspectos históricos e/ou geográficos. 

H28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos histórico-

geográficos. 

H29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as 

mudanças provocadas pelas ações humanas. 

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. 

Objetos de conhecimento associados às Matrizes de Referência  

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e 

informação – modos de organização da composição textual; atividades de produção escrita e de leitura de 

textos gerados nas diferentes esferas sociais – públicas e privadas. 

• Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e formadora de 

identidade – performance corporal e identidades juvenis; possibilidades de vivência crítica e emancipada do 

lazer; mitos e verdades sobre os corpos masculino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o 

corpo e a expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção da cultura; práticas 

corporais e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o esporte; a dança; as lutas; os jogos; as 

brincadeiras. 

• Produção e recepção de textos artísticos: interpretação e representação do mundo para o 

fortalecimento dos processos de identidade e cidadania – Artes Visuais: estrutura morfológica, sintática, o 

contexto da obra artística, o contexto da comunidade. Teatro: estrutura morfológica, sintática, o contexto da 

obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. Música: estrutura morfológica, sintática, o 

contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. Dança: estrutura morfológica, 

sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. Conteúdos 

estruturantes das linguagens artísticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de suas 

estruturas morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade: a valorização da pluralidade 

expressada nas produções estéticas e artísticas das minorias sociais e dos portadores de necessidades especiais 

educacionais. 

• Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas, 

procedimentos de construção e recepção de textos – produção literária e processo social; processos de 

formação literária e de formação nacional; produção de textos literários, sua recepção e a constituição do 

patrimônio literário nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a produção literária 

nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos momentos da literatura brasileira; associações 

entre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, 

lírico e dramático) e formas diversas; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto literário 

e o processo social relacionado ao momento de sua produção; representação literária: natureza, função, 

organização e estrutura do texto literário; relações entre literatura, outras artes e outros saberes. 

• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua, procedimentos 

de construção e recepção de textos – organização da macroestrutura semântica e a articulação entre idéias e 

proposições (relações lógico-semânticas). 
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• Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e 

usos em língua portuguesa – formas de apresentação de diferentes pontos de vista; organização e progressão 

textual; papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos comunicativos, 

função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se produz o texto. 

• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação 

linguística – uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constituído: elementos de 

referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e 

modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de articulação das 

sequências dos textos ou a construção da microestrutura do texto. 

• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e função social – o 

texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em gêneros digitais; a caracterização dos 

interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das 

novas tecnologias. 

2. Matemática e suas Tecnologias 

• Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), 

desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência 

entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem. 

• Conhecimentos geométricos – características das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas, 

unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de 

figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos 

triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo. 

• Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação e análise de dados; medidas de tendência 

central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade. 

• Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, 

racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções 

trigonométricas. 

• Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e 

perpendicularidade, sistemas de equações. 

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

3.1 Física 

• Conhecimentos básicos e fundamentais – Noções de ordem de grandeza. Notação Científica. Sistema 

Internacional de Unidades. Metodologia de investigação: a procura de regularidades e de sinais na 

interpretação física do mundo. Observações e mensurações: representação de grandezas físicas como 

grandezas mensuráveis. Ferramentas básicas: gráficos e vetores. Conceituação de grandezas vetoriais e 

escalares. Operações básicas com vetores. 

• O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas – Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, 

espaço, velocidade e aceleração. Relação histórica entre força e movimento. Descrições do movimento e sua 

interpretação: quantificação do movimento e sua descrição matemática e gráfica. Casos especiais de 

movimentos e suas regularidades observáveis. Conceito de inércia. Noção de sistemas de referência inerciais 

e não inerciais. Noção dinâmica de massa e quantidade de movimento (momento linear). Força e variação da 

quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro de massa e a idéia de ponto material. Conceito de forças 

externas e internas. Lei da conservação da quantidade de movimento (momento linear) e teorema do impulso. 

Momento de uma força (torque). Condições de equilíbrio estático de ponto material e de corpos rígidos. 

Força de atrito, força peso, força normal de contato e tração. Diagramas de forças. Identificação das forças 

que atuam nos movimentos circulares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. A hidrostática: aspectos 

históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de Pascal, Arquimedes e Stevin: condições de flutuação, 

relação entre diferença de nível e pressão hidrostática. 

• Energia, trabalho e potência – Conceituação de trabalho, energia e potência. Conceito de energia potencial 

e de energia cinética. Conservação de energia mecânica e dissipação de energia. Trabalho da força 

gravitacional e energia potencial gravitacional. Forças conservativas e dissipativas. 

• A mecânica e o funcionamento do universo – Força peso. Aceleração gravitacional. Lei da Gravitação 

Universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. Influência na Terra: marés e variações climáticas. 

Concepções históricas sobre a origem do universo e sua evolução. 
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• Fenômenos elétricos e magnéticos – Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb. Campo elétrico e 

potencial elétrico. Linhas de campo. Superfícies equipotenciais. Poder das pontas. Blindagem. Capacitores. 

Efeito Joule. Lei de Ohm. Resistência elétrica e resistividade. Relações entre grandezas elétricas: tensão, 

corrente, potência e energia. Circuitos elétricos simples. Correntes contínua e alternada. Medidores elétricos. 

Representação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais. Potência e consumo de energia em dispositivos 

elétricos. Campo magnético. Imãs permanentes. Linhas de campo magnético. Campo magnético terrestre. 

• Oscilações, ondas, óptica e radiação – Feixes e frentes de ondas. Reflexão e refração. Óptica geométrica: 

lentes e espelhos. Formação de imagens. Instrumentos ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. Pulsos e 

ondas. Período, frequência, ciclo. Propagação: relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda. 

Ondas em diferentes meios de propagação. 

• O calor e os fenômenos térmicos – Conceitos de calor e de temperatura. Escalas termométricas. 

Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor específico. Condução do calor. 

Dilatação térmica. Mudanças de estado físico e calor latente de transformação. Comportamento de gases 

ideais. Máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica. Aplicações e fenômenos térmicos de uso 

cotidiano. Compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da água. 

3.2 Química 

• Transformações químicas – Evidências de transformações químicas. Interpretando transformações 

químicas. Sistemas gasosos: Lei dos gases. Equação geral dos gases ideais, Princípio de Avogadro, conceito 

de molécula; massa molar, volume molar dos gases. Teoria cinética dos gases. Misturas gasosas. Modelo 

corpuscular da matéria. Modelo atômico de Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo Atômico de 

Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr. Átomos e sua estrutura. Número atômico, número de massa, 

isótopos, massa atômica. Elementos químicos e Tabela Periódica. Reações químicas. 

• Representação das transformações químicas – Fórmulas químicas. Balanceamento de equações químicas. 

Aspectos quantitativos das transformações químicas. Leis ponderais das reações químicas. Determinação de 

fórmulas químicas. Grandezas químicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro. Cálculos 

estequiométricos. 

• Materiais, suas propriedades e usos – Propriedades de materiais. Estados físicos de materiais. Mudanças 

de estado. Misturas: tipos e métodos de separação. Substâncias químicas: classificação e características 

gerais. Metais e ligas metálicas. Ferro, cobre e alumínio. Ligações metálicas. Substâncias iônicas: 

características e propriedades. Substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Ligação 

iônica. Substâncias moleculares: características e propriedades. Substâncias moleculares: H2, O2, N2, Cl2, 

NH3, H2O, HCl, CH4. Ligação covalente. Polaridade de moléculas. Forças intermoleculares. Relação entre 

estruturas, propriedade e aplicação das substâncias. 

• Água – Ocorrência e importância na vida animal e vegetal. Ligação, estrutura e propriedades. Sistemas em 

solução aquosa: soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões. Solubilidade. Concentração das 

soluções. Aspectos qualitativos das propriedades coligativas das soluções. Ácidos, bases, sais e óxidos: 

definição, classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. Conceitos de ácidos e bases. Principais 

propriedades dos ácidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, reação com metais, reação de 

neutralização. 

• Transformações químicas e energia – Transformações químicas e energia calorífica. Calor de reação. 

Entalpia. Equações termoquímicas. Lei de Hess.Transformações químicas e energia elétrica. Reação de 

oxirredução. Potenciais padrão de redução. Pilha. Eletrólise. Leis de Faraday. Transformações nucleares. 

Conceitos fundamentais da radioatividade. Reações de fissão e fusão nuclear. Desintegração radioativa e 

radioisótopos. 

• Dinâmica das transformações químicas – Transformações químicas e velocidade. Velocidade de reação. 

Energia de ativação. Fatores que alteram a velocidade de reação: concentração, pressão, temperatura e 

catalisador. 

• Transformação química e equilíbrio – Caracterização do sistema em equilíbrio. Constante de equilíbrio. 

Produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH. Solubilidade dos sais e hidrólise. Fatores que alteram o 

sistema em equilíbrio. Aplicação da velocidade e do equilíbrio químico no cotidiano. 

• Compostos de carbono – Características gerais dos compostos orgânicos. Principais funções orgânicas. 

Estrutura e propriedades de hidrocarbonetos. Estrutura e propriedades de compostos orgânicos oxigenados. 

Fermentação. Estrutura e propriedades de compostos orgânicos nitrogenados. Macromoléculas naturais e 
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sintéticas. Noções básicas sobre polímeros. Amido, glicogênio e celulose. Borracha natural e sintética. 

Polietileno, poliestireno, PVC, teflon, náilon. Óleos e gorduras, sabões e detergentes sintéticos. Proteínas e 

enzimas. 

• Relações da Química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente – Química no cotidiano. 

Química na agricultura e na saúde. Química nos alimentos. Química e ambiente. Aspectos científico-

tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. 

Indústria química: obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido nítrico. 

Mineração e metalurgia. Poluição e tratamento de água. Poluição atmosférica. Contaminação e proteção do 

ambiente. 

• Energias químicas no cotidiano – Petróleo, gás natural e carvão. Madeira e hulha. Biomassa. 

Biocombustíveis. Impactos ambientais de combustíveis fósseis. Energia nuclear. Lixo atômico. Vantagens e 

desvantagens do uso de energia nuclear. 

3.3 Biologia 

• Moléculas, células e tecidos – Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma e núcleo. Divisão 

celular. Aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular. Metabolismo 

energético: fotossíntese e respiração. Codificação da informação genética. Síntese protéica. Diferenciação 

celular. Principais tecidos animais e vegetais. Origem e evolução das células. Noções sobre células-tronco, 

clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, 

fármacos e componentes biológicos. Aplicações de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações 

científicas, determinação da paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos. Aspectos éticos 

relacionados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilidade. 

• Hereditariedade e diversidade da vida – Princípios básicos que regem a transmissão de características 

hereditárias. Concepções pré-mendelianas sobre a hereditariedade. Aspectos genéticos do funcionamento do 

corpo humano. Antígenos e anticorpos. Grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Neoplasias e 

a influência de fatores ambientais. Mutações gênicas e cromossômicas. Aconselhamento genético. 

Fundamentos genéticos da evolução. Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica. 

• Identidade dos seres vivos – Níveis de organização dos seres vivos. Vírus, procariontes e eucariontes. 

Autótrofos e heterótrofos. Seres unicelulares e pluricelulares. Sistemática e as grandes linhas da evolução dos 

seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos. 

Funções vitais dos seres vivos e sua relação com a adaptação desses organismos a diferentes ambientes. 

Embriologia, anatomia e fisiologia humana. Evolução humana. Biotecnologia e sistemática. 

• Ecologia e ciências ambientais – Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat e nicho ecológico. A 

comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e comunidade clímax. Dinâmica de populações. Interações 

entre os seres vivos. Ciclos biogeoquímicos. Fluxo de energia no ecossistema. Biogeografia. Biomas 

brasileiros. Exploração e uso de recursos naturais. Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; 

desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar. Conservação e recuperação de ecossistemas. 

Conservação da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de legislação 

ambiental: água, florestas, unidades de conservação; biodiversidade. 

• Origem e evolução da vida – A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e experimentação. 

Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos. Teorias de evolução. Explicações pré-

darwinistas para a modificação das espécies. A teoria evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da 

evolução. Seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas. 

• Qualidade de vida das populações humanas – Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento 

humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. Índice de desenvolvimento humano. Principais 

doenças que afetam a população brasileira: caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros 

socorros. Doenças sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; 

gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exercícios físicos e vida saudável. 

Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. Legislação e cidadania. 

4. Ciências Humanas e suas Tecnologias 

• Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade – Cultura material e imaterial; patrimônio e 

diversidade cultural no Brasil. A conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América 

colonial. A escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. História cultural dos povos 

africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. História dos povos 
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indígenas e a formação sociocultural brasileira. Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na 

vida política e social. 

• Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado – Cidadania e 

democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna; democracia direta, 

indireta e representativa. Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna. Formação territorial brasileira; 

as regiões brasileiras; políticas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista da independência política 

das colônias da América. Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação. O 

desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos séculos XIX e XX. 

Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX. A atuação dos 

grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX: Revolução Bolchevique, Revolução 

Chinesa, Revolução Cubana. Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da 

Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazi-

fascista, franquismo, salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil 

e ditaduras na América. Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e os 

organismos multilaterais nos séculos XX e XXI. A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos 

civis, humanos, políticos e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas. Vida 

urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. 

• Características e transformações das estruturas produtivas – Diferentes formas de organização da 

produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências. Economia 

agroexportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no período colonial; a economia cafeeira; a 

borracha na Amazônia. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no 

processo de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Transformações na estrutura produtiva no 

século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produção e seus impactos. A industrialização 

brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas. A globalização e as novas tecnologias de 

telecomunicação e suas consequências econômicas, políticas e sociais. Produção e transformação dos espaços 

agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, 

os assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade.  

• Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente – Relação homem-natureza, a 

apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do tempo. Impacto ambiental das atividades 

econômicas no Brasil. Recursos minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias 

hidrográficas e seus aproveitamentos. As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de 

calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental internacional; 

políticas territoriais ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, unidades de conservação, corredores 

ecológicos, zoneamento ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de sustentabilidade. 

Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e externos modeladores do relevo. 

Situação geral da atmosfera e classificação climática. As características climáticas do território brasileiro. Os 

grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo. 

• Representação espacial – Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos; 

tecnologias modernas aplicadas à cartografia. 
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ANEXO III 

 

MUNICÍPIOS DE PROVA 

SIGLA PK_COD_MUNICIPIO NO_MUNICIPIO 

AC 1200013 ACRELANDIA 

AC 1200104 BRASILEIA 

AC 1200203 CRUZEIRO DO SUL 

AC 1200252 EPITACIOLANDIA 

AC 1200302 FEIJO 

AC 1200328 JORDAO 

AC 1200336 MANCIO LIMA 

AC 1200351 MARECHAL THAUMATURGO 

AC 1200385 PLACIDO DE CASTRO 

AC 1200807 PORTO ACRE 

AC 1200393 PORTO WALTER 

AC 1200401 RIO BRANCO 

AC 1200435 SANTA ROSA DO PURUS 

AC 1200500 SENA MADUREIRA 

AC 1200450 SENADOR GUIOMARD 

AC 1200609 TARAUACA 

AC 1200708 XAPURI 

AL 2700102 AGUA BRANCA 

AL 2700300 ARAPIRACA 

AL 2700409 ATALAIA 

AL 2700706 BATALHA 

AL 2701001 BOCA DA MATA 

AL 2701407 CAMPO ALEGRE 

AL 2702306 CORURIPE 

AL 2702405 DELMIRO GOUVEIA 

AL 2702900 GIRAU DO PONCIANO 

AL 2703106 IGACI 

AL 2704302 MACEIO 

AL 2704708 MARECHAL DEODORO 

AL 2705705 OLHO D AGUA DAS FLORES 

AL 2706307 PALMEIRA DOS INDIOS 

AL 2706703 PENEDO 

AL 2706901 PILAR 

AL 2707305 PORTO CALVO 

AL 2707701 RIO LARGO 

AL 2708006 SANTANA DO IPANEMA 

AL 2708402 SAO JOSE DA TAPERA 

AL 2708501 SAO LUIS DO QUITUNDE 

AL 2708600 SAO MIGUEL DOS CAMPOS 

AL 2709152 TEOTONIO VILELA 

AL 2709202 TRAIPU 

AL 2709301 UNIAO DOS PALMARES 

AL 2709400 VICOSA 

AM 1300029 ALVARAES 

AM 1300086 ANAMA 

AM 1300102 ANORI 
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AM 1300144 APUI 

AM 1300300 AUTAZES 

AM 1300409 BARCELOS 

AM 1300508 BARREIRINHA 

AM 1300607 BENJAMIN CONSTANT 

AM 1300631 BERURI 

AM 1300680 BOA VISTA DO RAMOS 

AM 1300706 BOCA DO ACRE 

AM 1300805 BORBA 

AM 1300839 CAAPIRANGA 

AM 1300904 CANUTAMA 

AM 1301001 CARAUARI 

AM 1301100 CAREIRO 

AM 1301159 CAREIRO DA VARZEA 

AM 1301209 COARI 

AM 1301308 CODAJAS 

AM 1301407 EIRUNEPE 

AM 1301506 ENVIRA 

AM 1301605 FONTE BOA 

AM 1301704 HUMAITA 

AM 1301803 IPIXUNA 

AM 1301852 IRANDUBA 

AM 1301902 ITACOATIARA 

AM 1301951 ITAMARATI 

AM 1302108 JAPURA 

AM 1302306 JUTAI 

AM 1302405 LABREA 

AM 1302504 MANACAPURU 

AM 1302553 MANAQUIRI 

AM 1302603 MANAUS 

AM 1302702 MANICORE 

AM 1302801 MARAA 

AM 1302900 MAUES 

AM 1303007 NHAMUNDA 

AM 1303106 NOVA OLINDA DO NORTE 

AM 1303205 NOVO AIRAO 

AM 1303304 NOVO ARIPUANA 

AM 1303403 PARINTINS 

AM 1303502 PAUINI 

AM 1303536 PRESIDENTE FIGUEIREDO 

AM 1303569 RIO PRETO DA EVA 

AM 1303601 SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 

AM 1303700 SANTO ANTONIO DO ICA 

AM 1303809 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 

AM 1303908 SAO PAULO DE OLIVENCA 

AM 1304005 SILVES 

AM 1304062 TABATINGA 

AM 1304104 TAPAUA 

AM 1304203 TEFE 

AM 1304237 TONANTINS 

AM 1304260 UARINI 
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AM 1304302 URUCARA 

AM 1304401 URUCURITUBA 

AP 1600105 AMAPA 

AP 1600279 LARANJAL DO JARI 

AP 1600303 MACAPA 

AP 1600402 MAZAGAO 

AP 1600501 OIAPOQUE 

AP 1600535 PORTO GRANDE 

AP 1600600 SANTANA 

AP 1600709 TARTARUGALZINHO 

BA 2900702 ALAGOINHAS 

BA 2901007 AMARGOSA 

BA 2901106 AMELIA RODRIGUES 

BA 2901205 ANAGE 

BA 2902104 ARACI 

BA 2902609 BAIXA GRANDE 

BA 2902708 BARRA 

BA 2902807 BARRA DA ESTIVA 

BA 2902906 BARRA DO CHOCA 

BA 2903201 BARREIRAS 

BA 2903904 BOM JESUS DA LAPA 

BA 2904100 BOQUIRA 

BA 2904308 BREJOES 

BA 2904506 BROTAS DE MACAUBAS 

BA 2904605 BRUMADO 

BA 2904704 BUERAREMA 

BA 2904902 CACHOEIRA 

BA 2905008 CACULE 

BA 2905206 CAETITE 

BA 2905602 CAMACAN 

BA 2905701 CAMACARI 

BA 2905800 CAMAMU 

BA 2906006 CAMPO FORMOSO 

BA 2906204 CANARANA 

BA 2906303 CANAVIEIRAS 

BA 2906501 CANDEIAS 

BA 2906709 CANDIDO SALES 

BA 2906808 CANSANCAO 

BA 2906873 CAPIM GROSSO 

BA 2906907 CARAVELAS 

BA 2907103 CARINHANHA 

BA 2907202 CASA NOVA 

BA 2907301 CASTRO ALVES 

BA 2907509 CATU 

BA 2907806 CICERO DANTAS 

BA 2908002 COARACI 

BA 2908101 COCOS 

BA 2908200 CONCEICAO DA FEIRA 

BA 2908408 CONCEICAO DO COITE 

BA 2908507 CONCEICAO DO JACUIPE 

BA 2908903 CORACAO DE MARIA 
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BA 2909000 CORDEIROS 

BA 2909307 CORRENTINA 

BA 2909802 CRUZ DAS ALMAS 

BA 2909901 CURACA 

BA 2910057 DIAS D AVILA 

BA 2910503 ENTRE RIOS 

BA 2910602 ESPLANADA 

BA 2910701 EUCLIDES DA CUNHA 

BA 2910727 EUNAPOLIS 

BA 2910800 FEIRA DE SANTANA 

BA 2911204 GANDU 

BA 2911600 GOVERNADOR MANGABEIRA 

BA 2911709 GUANAMBI 

BA 2912103 IBICARAI 

BA 2913101 IBITITA 

BA 2913200 IBOTIRAMA 

BA 2913606 ILHEUS 

BA 2913705 INHAMBUPE 

BA 2913903 IPIAU 

BA 2914000 IPIRA 

BA 2914406 IRAQUARA 

BA 2914505 IRARA 

BA 2914604 IRECE 

BA 2914653 ITABELA 

BA 2914703 ITABERABA 

BA 2914802 ITABUNA 

BA 2915502 ITAJUIPE 

BA 2915601 ITAMARAJU 

BA 2915809 ITAMBE 

BA 2916005 ITANHEM 

BA 2916104 ITAPARICA 

BA 2916401 ITAPETINGA 

BA 2917300 ITUBERA 

BA 2917508 JACOBINA 

BA 2917607 JAGUAQUARA 

BA 2917706 JAGUARARI 

BA 2918001 JEQUIE 

BA 2918100 JEREMOABO 

BA 2918209 JIQUIRICA 

BA 2918357 JOAO DOURADO 

BA 2918407 JUAZEIRO 

BA 2918506 JUSSARA 

BA 2919157 LAPAO 

BA 2919207 LAURO DE FREITAS 

BA 2919504 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA 

BA 2919553 LUIS EDUARDO MAGALHAES 

BA 2919801 MACAUBAS 

BA 2920502 MARACAS 

BA 2920601 MARAGOGIPE 

BA 2921005 MATA DE SAO JOAO 

BA 2921104 MEDEIROS NETO 
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BA 2921203 MIGUEL CALMON 

BA 2921302 MILAGRES 

BA 2921500 MONTE SANTO 

BA 2921708 MORRO DO CHAPEU 

BA 2922003 MUCURI 

BA 2922300 MURITIBA 

BA 2922409 MUTUIPE 

BA 2922508 NAZARE 

BA 2923001 NOVA VICOSA 

BA 2923209 OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

BA 2923407 PALMAS DE MONTE ALTO 

BA 2923605 PARAMIRIM 

BA 2923704 PARATINGA 

BA 2923803 PARIPIRANGA 

BA 2924009 PAULO AFONSO 

BA 2924405 PILAO ARCADO 

BA 2924603 PINDOBACU 

BA 2925105 POCOES 

BA 2925204 POJUCA 

BA 2925303 PORTO SEGURO 

BA 2925501 PRADO 

BA 2925600 PRESIDENTE DUTRA 

BA 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

BA 2926004 REMANSO 

BA 2926202 RIACHAO DAS NEVES 

BA 2926301 RIACHAO DO JACUIPE 

BA 2926400 RIACHO DE SANTANA 

BA 2926608 RIBEIRA DO POMBAL 

BA 2926707 RIO DE CONTAS 

BA 2927002 RIO REAL 

BA 2927200 RUY BARBOSA 

BA 2927408 SALVADOR 

BA 2928109 SANTA MARIA DA VITORIA 

BA 2928406 SANTA RITA DE CASSIA 

BA 2928000 SANTALUZ 

BA 2928208 SANTANA 

BA 2928604 SANTO AMARO 

BA 2928703 SANTO ANTONIO DE JESUS 

BA 2928802 SANTO ESTEVAO 

BA 2929107 SAO FELIPE 

BA 2929008 SAO FELIX 

BA 2929206 SAO FRANCISCO DO CONDE 

BA 2929255 SAO GABRIEL 

BA 2929305 SAO GONCALO DOS CAMPOS 

BA 2929503 SAO SEBASTIAO DO PASSE 

BA 2929602 SAPEACU 

BA 2929909 SEABRA 

BA 2930105 SENHOR DO BONFIM 

BA 2930204 SENTO SE 

BA 2930154 SERRA DO RAMALHO 

BA 2930303 SERRA DOURADA 
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BA 2930501 SERRINHA 

BA 2930709 SIMOES FILHO 

BA 2930774 SOBRADINHO 

BA 2931350 TEIXEIRA DE FREITAS 

BA 2931905 TUCANO 

BA 2932002 UAUA 

BA 2932101 UBAIRA 

BA 2932200 UBAITABA 

BA 2932408 UIBAI 

BA 2932457 UMBURANAS 

BA 2932507 UNA 

BA 2932606 URANDI 

BA 2932903 VALENCA 

BA 2933000 VALENTE 

BA 2933208 VERA CRUZ 

BA 2933307 VITORIA DA CONQUISTA 

BA 2933604 XIQUE-XIQUE 

CE 2300200 ACARAU 

CE 2300309 ACOPIARA 

CE 2300705 ALTO SANTO 

CE 2300754 AMONTADA 

CE 2301000 AQUIRAZ 

CE 2301109 ARACATI 

CE 2301208 ARACOIABA 

CE 2301307 ARARIPE 

CE 2301406 ARATUBA 

CE 2301604 ASSARE 

CE 2301703 AURORA 

CE 2301851 BANABUIU 

CE 2301901 BARBALHA 

CE 2302008 BARRO 

CE 2302057 BARROQUINHA 

CE 2302107 BATURITE 

CE 2302206 BEBERIBE 

CE 2302305 BELA CRUZ 

CE 2302404 BOA VIAGEM 

CE 2302503 BREJO SANTO 

CE 2302602 CAMOCIM 

CE 2302701 CAMPOS SALES 

CE 2302800 CANINDE 

CE 2303105 CARIRE 

CE 2303204 CARIRIACU 

CE 2303501 CASCAVEL 

CE 2303709 CAUCAIA 

CE 2303808 CEDRO 

CE 2303907 CHAVAL 

CE 2304004 COREAU 

CE 2304103 CRATEUS 

CE 2304202 CRATO 

CE 2304251 CRUZ 

CE 2304285 EUSEBIO 
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CE 2304301 FARIAS BRITO 

CE 2304350 FORQUILHA 

CE 2304400 FORTALEZA 

CE 2304707 GRANJA 

CE 2305001 GUARACIABA DO NORTE 

CE 2305209 HIDROLANDIA 

CE 2305233 HORIZONTE 

CE 2305308 IBIAPINA 

CE 2305357 ICAPUI 

CE 2305407 ICO 

CE 2305506 IGUATU 

CE 2305605 INDEPENDENCIA 

CE 2305803 IPU 

CE 2305902 IPUEIRAS 

CE 2306009 IRACEMA 

CE 2306108 IRAUCUBA 

CE 2306256 ITAITINGA 

CE 2306306 ITAPAGE 

CE 2306405 ITAPIPOCA 

CE 2306504 ITAPIUNA 

CE 2306553 ITAREMA 

CE 2306603 ITATIRA 

CE 2306702 JAGUARETAMA 

CE 2306900 JAGUARIBE 

CE 2307007 JAGUARUANA 

CE 2307106 JARDIM 

CE 2307254 JIJOCA DE JERICOACOARA 

CE 2307304 JUAZEIRO DO NORTE 

CE 2307403 JUCAS 

CE 2307502 LAVRAS DA MANGABEIRA 

CE 2307601 LIMOEIRO DO NORTE 

CE 2307650 MARACANAU 

CE 2307700 MARANGUAPE 

CE 2307809 MARCO 

CE 2308005 MASSAPE 

CE 2308104 MAURITI 

CE 2308302 MILAGRES 

CE 2308401 MISSAO VELHA 

CE 2308500 MOMBACA 

CE 2308609 MONSENHOR TABOSA 

CE 2308708 MORADA NOVA 

CE 2309102 MULUNGU 

CE 2309201 NOVA OLINDA 

CE 2309300 NOVA RUSSAS 

CE 2309409 NOVO ORIENTE 

CE 2309458 OCARA 

CE 2309508 OROS 

CE 2309607 PACAJUS 

CE 2309706 PACATUBA 

CE 2310209 PARACURU 

CE 2310258 PARAIPABA 
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CE 2310308 PARAMBU 

CE 2310407 PARAMOTI 

CE 2310506 PEDRA BRANCA 

CE 2310704 PENTECOSTE 

CE 2310852 PINDORETAMA 

CE 2311108 PORTEIRAS 

CE 2311264 QUITERIANOPOLIS 

CE 2311306 QUIXADA 

CE 2311405 QUIXERAMOBIM 

CE 2311603 REDENCAO 

CE 2311801 RUSSAS 

CE 2312205 SANTA QUITERIA 

CE 2312007 SANTANA DO ACARAU 

CE 2312304 SAO BENEDITO 

CE 2312403 SAO GONCALO DO AMARANTE 

CE 2312700 SENADOR POMPEU 

CE 2312908 SOBRAL 

CE 2313005 SOLONOPOLE 

CE 2313104 TABULEIRO DO NORTE 

CE 2313203 TAMBORIL 

CE 2313302 TAUA 

CE 2313351 TEJUCUOCA 

CE 2313401 TIANGUA 

CE 2313500 TRAIRI 

CE 2313609 UBAJARA 

CE 2313807 URUBURETAMA 

CE 2313906 URUOCA 

CE 2314003 VARZEA ALEGRE 

CE 2314102 VICOSA DO CEARA 

DF 5300108 BRASILIA 

ES 3200102 AFONSO CLAUDIO 

ES 3200169 AGUA DOCE DO NORTE 

ES 3200201 ALEGRE 

ES 3200409 ANCHIETA 

ES 3200607 ARACRUZ 

ES 3200805 BAIXO GUANDU 

ES 3200904 BARRA DE SAO FRANCISCO 

ES 3201159 BREJETUBA 

ES 3201209 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 

ES 3201308 CARIACICA 

ES 3201407 CASTELO 

ES 3201506 COLATINA 

ES 3201605 CONCEICAO DA BARRA 

ES 3201902 DOMINGOS MARTINS 

ES 3202108 ECOPORANGA 

ES 3202306 GUACUI 

ES 3202405 GUARAPARI 

ES 3202801 ITAPEMIRIM 

ES 3203007 IUNA 

ES 3203056 JAGUARE 

ES 3203130 JOAO NEIVA 
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ES 3203205 LINHARES 

ES 3203320 MARATAIZES 

ES 3203403 MIMOSO DO SUL 

ES 3203502 MONTANHA 

ES 3203908 NOVA VENECIA 

ES 3204054 PEDRO CANARIO 

ES 3204104 PINHEIROS 

ES 3204559 SANTA MARIA DE JETIBA 

ES 3204609 SANTA TERESA 

ES 3204708 SAO GABRIEL DA PALHA 

ES 3204906 SAO MATEUS 

ES 3205002 SERRA 

ES 3205010 SOORETAMA 

ES 3205069 VENDA NOVA DO IMIGRANTE 

ES 3205101 VIANA 

ES 3205200 VILA VELHA 

ES 3205309 VITORIA 

GO 5200134 ACREUNA 

GO 5200258 AGUAS LINDAS DE GOIAS 

GO 5200308 ALEXANIA 

GO 5201108 ANAPOLIS 

GO 5201405 APARECIDA DE GOIANIA 

GO 5201702 ARAGARCAS 

GO 5203500 BOM JESUS DE GOIAS 

GO 5204508 CALDAS NOVAS 

GO 5204904 CAMPOS BELOS 

GO 5205109 CATALAO 

GO 5205406 CERES 

GO 5205497 CIDADE OCIDENTAL 

GO 5206206 CRISTALINA 

GO 5208004 FORMOSA 

GO 5208608 GOIANESIA 

GO 5208707 GOIANIA 

GO 5208806 GOIANIRA 

GO 5208905 GOIAS 

GO 5209101 GOIATUBA 

GO 5210000 INHUMAS 

GO 5210109 IPAMERI 

GO 5210208 IPORA 

GO 5210406 ITABERAI 

GO 5210901 ITAPACI 

GO 5211206 ITAPURANGA 

GO 5211503 ITUMBIARA 

GO 5211800 JARAGUA 

GO 5211909 JATAI 

GO 5212204 JUSSARA 

GO 5212303 LEOPOLDO DE BULHOES 

GO 5212501 LUZIANIA 

GO 5213087 MINACU 

GO 5213103 MINEIROS 

GO 5213806 MORRINHOS 
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GO 5214507 NEROPOLIS 

GO 5214606 NIQUELANDIA 

GO 5215231 NOVO GAMA 

GO 5215603 PADRE BERNARDO 

GO 5217104 PIRACANJUBA 

GO 5217302 PIRENOPOLIS 

GO 5217401 PIRES DO RIO 

GO 5217609 PLANALTINA 

GO 5218003 PORANGATU 

GO 5218300 POSSE 

GO 5218508 QUIRINOPOLIS 

GO 5218805 RIO VERDE 

GO 5218904 RUBIATABA 

GO 5219308 SANTA HELENA DE GOIAS 

GO 5219753 SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 

GO 5220108 SAO LUIS DE MONTES BELOS 

GO 5220207 SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 

GO 5220454 SENADOR CANEDO 

GO 5220603 SILVANIA 

GO 5221403 TRINDADE 

GO 5221601 URUACU 

GO 5221858 VALPARAISO DE GOIAS 

MA 2100055 ACAILANDIA 

MA 2100204 ALCANTARA 

MA 2100600 AMARANTE DO MARANHAO 

MA 2100709 ANAJATUBA 

MA 2100907 ARAIOSES 

MA 2100956 ARAME 

MA 2101004 ARARI 

MA 2101202 BACABAL 

MA 2101301 BACURI 

MA 2101400 BALSAS 

MA 2101509 BARAO DE GRAJAU 

MA 2101608 BARRA DO CORDA 

MA 2101707 BARREIRINHAS 

MA 2101905 BEQUIMAO 

MA 2102002 BOM JARDIM 

MA 2102101 BREJO 

MA 2102309 BURITI BRAVO 

MA 2102325 BURITICUPU 

MA 2102804 CAROLINA 

MA 2102903 CARUTAPERA 

MA 2103000 CAXIAS 

MA 2103208 CHAPADINHA 

MA 2103307 CODO 

MA 2103406 COELHO NETO 

MA 2103505 COLINAS 

MA 2103604 COROATA 

MA 2103703 CURURUPU 

MA 2103802 DOM PEDRO 

MA 2104008 ESPERANTINOPOLIS 
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MA 2104057 ESTREITO 

MA 2104099 FORMOSA DA SERRA NEGRA 

MA 2104677 GOVERNADOR NUNES FREIRE 

MA 2104800 GRAJAU 

MA 2105005 HUMBERTO DE CAMPOS 

MA 2105104 ICATU 

MA 2105302 IMPERATRIZ 

MA 2105401 ITAPECURU MIRIM 

MA 2105427 ITINGA DO MARANHAO 

MA 2105500 JOAO LISBOA 

MA 2105708 LAGO DA PEDRA 

MA 2106326 MARACACUME 

MA 2106508 MATINHA 

MA 2106805 MIRINZAL 

MA 2107001 MONTES ALTOS 

MA 2107506 PACO DO LUMIAR 

MA 2107803 PARNARAMA 

MA 2108207 PEDREIRAS 

MA 2108306 PENALVA 

MA 2108504 PINDARE-MIRIM 

MA 2108603 PINHEIRO 

MA 2108702 PIO XII 

MA 2109007 PORTO FRANCO 

MA 2109106 PRESIDENTE DUTRA 

MA 2109452 RAPOSA 

MA 2109601 ROSARIO 

MA 2109809 SANTA HELENA 

MA 2109908 SANTA INES 

MA 2110005 SANTA LUZIA 

MA 2110039 SANTA LUZIA DO PARUA 

MA 2110203 SANTA RITA 

MA 2110500 SAO BENTO 

MA 2110609 SAO BERNARDO 

MA 2110708 SAO DOMINGOS DO MARANHAO 

MA 2111102 SAO JOAO DOS PATOS 

MA 2111201 SAO JOSE DE RIBAMAR 

MA 2111300 SAO LUIS 

MA 2111508 SAO MATEUS DO MARANHAO 

MA 2111607 SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 

MA 2111706 SAO VICENTE FERRER 

MA 2112100 TIMBIRAS 

MA 2112209 TIMON 

MA 2112308 TUNTUM 

MA 2112407 TURIACU 

MA 2112506 TUTOIA 

MA 2112605 URBANO SANTOS 

MA 2112704 VARGEM GRANDE 

MA 2112803 VIANA 

MA 2113009 VITORINO FREIRE 

MA 2114007 ZE DOCA 

MG 3100203 ABAETE 



66 

MG 3100500 ACUCENA 

MG 3100906 AGUAS FORMOSAS 

MG 3101102 AIMORES 

MG 3101508 ALEM PARAIBA 

MG 3101607 ALFENAS 

MG 3101706 ALMENARA 

MG 3101904 ALPINOPOLIS 

MG 3102308 ALVINOPOLIS 

MG 3102605 ANDRADAS 

MG 3102803 ANDRELANDIA 

MG 3103405 ARACUAI 

MG 3103504 ARAGUARI 

MG 3104007 ARAXA 

MG 3104205 ARCOS 

MG 3104304 AREADO 

MG 3104502 ARINOS 

MG 3104908 BAEPENDI 

MG 3105103 BAMBUI 

MG 3105400 BARAO DE COCAIS 

MG 3105608 BARBACENA 

MG 3106200 BELO HORIZONTE 

MG 3106705 BETIM 

MG 3107109 BOA ESPERANCA 

MG 3107307 BOCAIUVA 

MG 3107406 BOM DESPACHO 

MG 3108008 BOM SUCESSO 

MG 3108552 BRASILANDIA DE MINAS 

MG 3108602 BRASILIA DE MINAS 

MG 3109006 BRUMADINHO 

MG 3109303 BURITIS 

MG 3110004 CAETE 

MG 3110509 CAMANDUCAIA 

MG 3110608 CAMBUI 

MG 3111200 CAMPO BELO 

MG 3111507 CAMPOS ALTOS 

MG 3111606 CAMPOS GERAIS 

MG 3112307 CAPELINHA 

MG 3113305 CARANGOLA 

MG 3113404 CARATINGA 

MG 3113701 CARLOS CHAGAS 

MG 3113800 CARMESIA 

MG 3114303 CARMO DO PARANAIBA 

MG 3115300 CATAGUASES 

MG 3115508 CAXAMBU 

MG 3116605 CLAUDIO 

MG 3117504 CONCEICAO DO MATO DENTRO 

MG 3118007 CONGONHAS 

MG 3118304 CONSELHEIRO LAFAIETE 

MG 3118403 CONSELHEIRO PENA 

MG 3118601 CONTAGEM 

MG 3118809 CORACAO DE JESUS 
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MG 3119104 CORINTO 

MG 3119302 COROMANDEL 

MG 3119401 CORONEL FABRICIANO 

MG 3120904 CURVELO 

MG 3121605 DIAMANTINA 

MG 3122306 DIVINOPOLIS 

MG 3123700 ENGENHEIRO CALDAS 

MG 3123908 ENTRE RIOS DE MINAS 

MG 3124005 ERVALIA 

MG 3124104 ESMERALDAS 

MG 3124302 ESPINOSA 

MG 3126109 FORMIGA 

MG 3126703 FRANCISCO SA 

MG 3127107 FRUTAL 

MG 3127701 GOVERNADOR VALADARES 

MG 3128006 GUANHAES 

MG 3128709 GUAXUPE 

MG 3129806 IBIRITE 

MG 3130101 IGARAPE 

MG 3130606 INCONFIDENTES 

MG 3130903 INHAPIM 

MG 3131307 IPATINGA 

MG 3131703 ITABIRA 

MG 3131901 ITABIRITO 

MG 3132107 ITACARAMBI 

MG 3132404 ITAJUBA 

MG 3132503 ITAMARANDIBA 

MG 3133303 ITAOBIM 

MG 3133808 ITAUNA 

MG 3134202 ITUIUTABA 

MG 3134400 ITURAMA 

MG 3134707 JACINTO 

MG 3135050 JAIBA 

MG 3135100 JANAUBA 

MG 3135209 JANUARIA 

MG 3135803 JEQUITINHONHA 

MG 3136207 JOAO MONLEVADE 

MG 3136306 JOAO PINHEIRO 

MG 3136652 JUATUBA 

MG 3136702 JUIZ DE FORA 

MG 3137007 LADAINHA 

MG 3137205 LAGOA DA PRATA 

MG 3137601 LAGOA SANTA 

MG 3137809 LAMBARI 

MG 3138203 LAVRAS 

MG 3138401 LEOPOLDINA 

MG 3138609 LIMA DUARTE 

MG 3138658 LONTRA 

MG 3138807 LUZ 

MG 3138906 MACHACALIS 

MG 3139003 MACHADO 
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MG 3139201 MALACACHETA 

MG 3139300 MANGA 

MG 3139409 MANHUACU 

MG 3139508 MANHUMIRIM 

MG 3139607 MANTENA 

MG 3140001 MARIANA 

MG 3140704 MATEUS LEME 

MG 3141108 MATOZINHOS 

MG 3141801 MINAS NOVAS 

MG 3142908 MONTE AZUL 

MG 3143104 MONTE CARMELO 

MG 3143401 MONTE SIAO 

MG 3143302 MONTES CLAROS 

MG 3143906 MURIAE 

MG 3144003 MUTUM 

MG 3144102 MUZAMBINHO 

MG 3144300 NANUQUE 

MG 3144607 NEPOMUCENO 

MG 3144706 NOVA ERA 

MG 3144805 NOVA LIMA 

MG 3145208 NOVA SERRANA 

MG 3145307 NOVO CRUZEIRO 

MG 3145604 OLIVEIRA 

MG 3145901 OURO BRANCO 

MG 3146008 OURO FINO 

MG 3146107 OURO PRETO 

MG 3146305 PADRE PARAISO 

MG 3147105 PARA DE MINAS 

MG 3147006 PARACATU 

MG 3147402 PARAOPEBA 

MG 3147907 PASSOS 

MG 3148004 PATOS DE MINAS 

MG 3148103 PATROCINIO 

MG 3149309 PEDRO LEOPOLDO 

MG 3150802 PIRANGA 

MG 3151206 PIRAPORA 

MG 3151404 PITANGUI 

MG 3151503 PIUMHI 

MG 3151800 POCOS DE CALDAS 

MG 3152006 POMPEU 

MG 3152105 PONTE NOVA 

MG 3152204 PORTEIRINHA 

MG 3152501 POUSO ALEGRE 

MG 3154606 RIBEIRAO DAS NEVES 

MG 3155603 RIO PARDO DE MINAS 

MG 3156700 SABARA 

MG 3157005 SALINAS 

MG 3157203 SANTA BARBARA 

MG 3157807 SANTA LUZIA 

MG 3158201 SANTA MARIA DO SUACUI 

MG 3159605 SANTA RITA DO SAPUCAI 
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MG 3160702 SANTOS DUMONT 

MG 3161106 SAO FRANCISCO 

MG 3162005 SAO GONCALO DO SAPUCAI 

MG 3162104 SAO GOTARDO 

MG 3162500 SAO JOAO DEL REI 

MG 3162708 SAO JOAO DO PARAISO 

MG 3162807 SAO JOAO EVANGELISTA 

MG 3162906 SAO JOAO NEPOMUCENO 

MG 3162922 SAO JOAQUIM DE BICAS 

MG 3162955 SAO JOSE DA LAPA 

MG 3163706 SAO LOURENCO 

MG 3164209 SAO ROMAO 

MG 3164704 SAO SEBASTIAO DO PARAISO 

MG 3167103 SERRO 

MG 3167202 SETE LAGOAS 

MG 3168002 TAIOBEIRAS 

MG 3168606 TEOFILO OTONI 

MG 3168705 TIMOTEO 

MG 3169307 TRES CORACOES 

MG 3169356 TRES MARIAS 

MG 3169406 TRES PONTAS 

MG 3169604 TUPACIGUARA 

MG 3169703 TURMALINA 

MG 3169901 UBA 

MG 3170107 UBERABA 

MG 3170206 UBERLANDIA 

MG 3170404 UNAI 

MG 3170701 VARGINHA 

MG 3170800 VARZEA DA PALMA 

MG 3171006 VAZANTE 

MG 3171204 VESPASIANO 

MG 3171303 VICOSA 

MG 3171808 VIRGINOPOLIS 

MG 3172004 VISCONDE DO RIO BRANCO 

MS 5000203 AGUA CLARA 

MS 5000609 AMAMBAI 

MS 5000708 ANASTACIO 

MS 5001003 APARECIDA DO TABOADO 

MS 5001102 AQUIDAUANA 

MS 5001904 BATAGUASSU 

MS 5002100 BELA VISTA 

MS 5002159 BODOQUENA 

MS 5002209 BONITO 

MS 5002407 CAARAPO 

MS 5002605 CAMAPUA 

MS 5002704 CAMPO GRANDE 

MS 5002902 CASSILANDIA 

MS 5002951 CHAPADAO DO SUL 

MS 5003207 CORUMBA 

MS 5003256 COSTA RICA 

MS 5003306 COXIM 
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MS 5003488 DOIS IRMAOS DO BURITI 

MS 5003702 DOURADOS 

MS 5003801 FATIMA DO SUL 

MS 5004502 ITAPORA 

MS 5004601 ITAQUIRAI 

MS 5004700 IVINHEMA 

MS 5005004 JARDIM 

MS 5005103 JATEI 

MS 5005202 LADARIO 

MS 5005400 MARACAJU 

MS 5005608 MIRANDA 

MS 5005707 NAVIRAI 

MS 5005806 NIOAQUE 

MS 5006200 NOVA ANDRADINA 

MS 5006309 PARANAIBA 

MS 5006606 PONTA PORA 

MS 5006903 PORTO MURTINHO 

MS 5007109 RIBAS DO RIO PARDO 

MS 5007208 RIO BRILHANTE 

MS 5007406 RIO VERDE DE MATO GROSSO 

MS 5007695 SAO GABRIEL DO OESTE 

MS 5007703 SETE QUEDAS 

MS 5007901 SIDROLANDIA 

MS 5008305 TRES LAGOAS 

MT 5100201 AGUA BOA 

MT 5100250 ALTA FLORESTA 

MT 5101258 ARAPUTANGA 

MT 5101308 ARENAPOLIS 

MT 5101407 ARIPUANA 

MT 5101704 BARRA DO BUGRES 

MT 5101803 BARRA DO GARCAS 

MT 5101902 BRASNORTE 

MT 5102504 CACERES 

MT 5102637 CAMPO NOVO DO PARECIS 

MT 5102678 CAMPO VERDE 

MT 5102702 CANARANA 

MT 5102793 CARLINDA 

MT 5103007 CHAPADA DOS GUIMARAES 

MT 5103205 COLIDER 

MT 5103254 COLNIZA 

MT 5103304 COMODORO 

MT 5103353 CONFRESA 

MT 5103403 CUIABA 

MT 5103502 DIAMANTINO 

MT 5103700 FELIZ NATAL 

MT 5104104 GUARANTA DO NORTE 

MT 5104203 GUIRATINGA 

MT 5104609 ITIQUIRA 

MT 5104807 JACIARA 

MT 5105101 JUARA 

MT 5105150 JUINA 
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MT 5105176 JURUENA 

MT 5105259 LUCAS DO RIO VERDE 

MT 5105580 MARCELANDIA 

MT 5105622 MIRASSOL D OESTE 

MT 5106109 NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

MT 5106224 NOVA MUTUM 

MT 5106232 NOVA OLIMPIA 

MT 5106257 NOVA XAVANTINA 

MT 5106307 PARANATINGA 

MT 5106372 PEDRA PRETA 

MT 5106422 PEIXOTO DE AZEVEDO 

MT 5106505 POCONE 

MT 5106752 PONTES E LACERDA 

MT 5106828 PORTO ESPERIDIAO 

MT 5107008 POXOREO 

MT 5107040 PRIMAVERA DO LESTE 

MT 5107065 QUERENCIA 

MT 5107602 RONDONOPOLIS 

MT 5107701 ROSARIO OESTE 

MT 5107800 SANTO ANTONIO DO LEVERGER 

MT 5107859 SAO FELIX DO ARAGUAIA 

MT 5107305 SAO JOSE DO RIO CLARO 

MT 5107107 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 

MT 5107875 SAPEZAL 

MT 5107909 SINOP 

MT 5107925 SORRISO 

MT 5107958 TANGARA DA SERRA 

MT 5108055 TERRA NOVA DO NORTE 

MT 5108402 VARZEA GRANDE 

MT 5108600 VILA RICA 

PA 1500107 ABAETETUBA 

PA 1500206 ACARA 

PA 1500404 ALENQUER 

PA 1500503 ALMEIRIM 

PA 1500602 ALTAMIRA 

PA 1500701 ANAJAS 

PA 1500800 ANANINDEUA 

PA 1500909 AUGUSTO CORREA 

PA 1501204 BAIAO 

PA 1501303 BARCARENA 

PA 1501402 BELEM 

PA 1501501 BENEVIDES 

PA 1501709 BRAGANCA 

PA 1501782 BREU BRANCO 

PA 1501808 BREVES 

PA 1501907 BUJARU 

PA 1502103 CAMETA 

PA 1502152 CANAA DOS CARAJAS 

PA 1502202 CAPANEMA 

PA 1502301 CAPITAO POCO 

PA 1502400 CASTANHAL 
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PA 1502707 CONCEICAO DO ARAGUAIA 

PA 1502756 CONCORDIA DO PARA 

PA 1502806 CURRALINHO 

PA 1502905 CURUCA 

PA 1502939 DOM ELISEU 

PA 1502954 ELDORADO DOS CARAJAS 

PA 1503044 FLORESTA DO ARAGUAIA 

PA 1503093 GOIANESIA DO PARA 

PA 1503200 IGARAPE-ACU 

PA 1503309 IGARAPE-MIRI 

PA 1503606 ITAITUBA 

PA 1503705 ITUPIRANGA 

PA 1503804 JACUNDA 

PA 1503903 JURUTI 

PA 1504000 LIMOEIRO DO AJURU 

PA 1504059 MAE DO RIO 

PA 1504208 MARABA 

PA 1504422 MARITUBA 

PA 1504604 MOCAJUBA 

PA 1504703 MOJU 

PA 1504802 MONTE ALEGRE 

PA 1505031 NOVO PROGRESSO 

PA 1505064 NOVO REPARTIMENTO 

PA 1505106 OBIDOS 

PA 1505205 OEIRAS DO PARA 

PA 1505304 ORIXIMINA 

PA 1505486 PACAJA 

PA 1505502 PARAGOMINAS 

PA 1505536 PARAUAPEBAS 

PA 1505700 PONTA DE PEDRAS 

PA 1505809 PORTEL 

PA 1506005 PRAINHA 

PA 1506138 REDENCAO 

PA 1506187 RONDON DO PARA 

PA 1506195 RUROPOLIS 

PA 1506203 SALINOPOLIS 

PA 1506302 SALVATERRA 

PA 1506500 SANTA ISABEL DO PARA 

PA 1506708 SANTANA DO ARAGUAIA 

PA 1506807 SANTAREM 

PA 1507201 SAO DOMINGOS DO CAPIM 

PA 1507300 SAO FELIX DO XINGU 

PA 1507458 SAO GERALDO DO ARAGUAIA 

PA 1507607 SAO MIGUEL DO GUAMA 

PA 1507706 SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 

PA 1507904 SOURE 

PA 1507953 TAILANDIA 

PA 1508001 TOME-ACU 

PA 1508084 TUCUMA 

PA 1508100 TUCURUI 

PA 1508159 URUARA 
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PA 1508209 VIGIA 

PA 1508407 XINGUARA 

PB 2500304 ALAGOA GRANDE 

PB 2500403 ALAGOA NOVA 

PB 2500502 ALAGOINHA 

PB 2500601 ALHANDRA 

PB 2501005 ARARUNA 

PB 2501104 AREIA 

PB 2501302 AROEIRAS 

PB 2501500 BANANEIRAS 

PB 2501807 BAYEUX 

PB 2502508 BOQUEIRAO 

PB 2503001 CAAPORA 

PB 2503209 CABEDELO 

PB 2503506 CACIMBA DE DENTRO 

PB 2503704 CAJAZEIRAS 

PB 2504009 CAMPINA GRANDE 

PB 2504306 CATOLE DO ROCHA 

PB 2504405 CONCEICAO 

PB 2505105 CUITE 

PB 2505600 DIAMANTE 

PB 2506004 ESPERANCA 

PB 2506301 GUARABIRA 

PB 2506806 INGA 

PB 2506905 ITABAIANA 

PB 2507002 ITAPORANGA 

PB 2507101 ITAPOROROCA 

PB 2507309 JACARAU 

PB 2507507 JOAO PESSOA 

PB 2507705 JUAZEIRINHO 

PB 2508901 MAMANGUAPE 

PB 2509107 MARI 

PB 2509701 MONTEIRO 

PB 2510808 PATOS 

PB 2511301 PIANCO 

PB 2511400 PICUI 

PB 2512101 POMBAL 

PB 2512309 PRINCESA ISABEL 

PB 2512507 QUEIMADAS 

PB 2512705 REMIGIO 

PB 2512903 RIO TINTO 

PB 2513406 SANTA LUZIA 

PB 2513703 SANTA RITA 

PB 2513901 SAO BENTO 

PB 2500700 SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 

PB 2515302 SAPE 

PB 2516003 SOLANEA 

PB 2516102 SOLEDADE 

PB 2516201 SOUSA 

PB 2516300 SUME 

PB 2516607 TAVARES 
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PB 2516904 UIRAUNA 

PE 2600054 ABREU E LIMA 

PE 2600104 AFOGADOS DA INGAZEIRA 

PE 2600203 AFRANIO 

PE 2600302 AGRESTINA 

PE 2600401 AGUA PRETA 

PE 2600500 AGUAS BELAS 

PE 2600708 ALIANCA 

PE 2601102 ARARIPINA 

PE 2601201 ARCOVERDE 

PE 2601409 BARREIROS 

PE 2601607 BELEM DO SAO FRANCISCO 

PE 2601706 BELO JARDIM 

PE 2601904 BEZERROS 

PE 2602100 BOM CONSELHO 

PE 2602209 BOM JARDIM 

PE 2602308 BONITO 

PE 2602605 BREJO DA MADRE DE DEUS 

PE 2602902 CABO DE SANTO AGOSTINHO 

PE 2603009 CABROBO 

PE 2603207 CAETES 

PE 2603454 CAMARAGIBE 

PE 2603900 CARNAIBA 

PE 2604007 CARPINA 

PE 2604106 CARUARU 

PE 2604205 CATENDE 

PE 2605103 CUSTODIA 

PE 2605202 ESCADA 

PE 2605301 EXU 

PE 2605459 FERNANDO DE NORONHA 

PE 2605707 FLORESTA 

PE 2606002 GARANHUNS 

PE 2606101 GLORIA DO GOITA 

PE 2606200 GOIANA 

PE 2606408 GRAVATA 

PE 2606606 IBIMIRIM 

PE 2606804 IGARASSU 

PE 2607208 IPOJUCA 

PE 2607653 ITAMBE 

PE 2607901 JABOATAO DOS GUARARAPES 

PE 2608503 LAGOA DE ITAENGA 

PE 2608750 LAGOA GRANDE 

PE 2608800 LAJEDO 

PE 2608909 LIMOEIRO 

PE 2609006 MACAPARANA 

PE 2609303 MIRANDIBA 

PE 2609402 MORENO 

PE 2609501 NAZARE DA MATA 

PE 2609600 OLINDA 

PE 2609709 OROBO 

PE 2609907 OURICURI 
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PE 2610004 PALMARES 

PE 2610202 PANELAS 

PE 2610400 PARNAMIRIM 

PE 2610509 PASSIRA 

PE 2610608 PAUDALHO 

PE 2610707 PAULISTA 

PE 2610905 PESQUEIRA 

PE 2611002 PETROLANDIA 

PE 2611101 PETROLINA 

PE 2611606 RECIFE 

PE 2611804 RIBEIRAO 

PE 2611903 RIO FORMOSO 

PE 2612208 SALGUEIRO 

PE 2612505 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

PE 2612604 SANTA MARIA DA BOA VISTA 

PE 2613008 SAO BENTO DO UNA 

PE 2613107 SAO CAITANO 

PE 2613503 SAO JOSE DO BELMONTE 

PE 2613602 SAO JOSE DO EGITO 

PE 2613701 SAO LOURENCO DA MATA 

PE 2613909 SERRA TALHADA 

PE 2614105 SERTANIA 

PE 2614501 SURUBIM 

PE 2614600 TABIRA 

PE 2615300 TIMBAUBA 

PE 2615706 TRIUNFO 

PE 2616308 VICENCIA 

PE 2616407 VITORIA DE SANTO ANTAO 

PI 2200202 AGUA BRANCA 

PI 2200400 ALTOS 

PI 2200509 AMARANTE 

PI 2201200 BARRAS 

PI 2201507 BATALHA 

PI 2201903 BOM JESUS 

PI 2202000 BURITI DOS LOPES 

PI 2202208 CAMPO MAIOR 

PI 2202307 CANTO DO BURITI 

PI 2202604 CASTELO DO PIAUI 

PI 2202901 CORRENTE 

PI 2203701 ESPERANTINA 

PI 2203909 FLORIANO 

PI 2205508 JOSE DE FREITAS 

PI 2205805 LUZILANDIA 

PI 2206209 MIGUEL ALVES 

PI 2206407 MONSENHOR GIL 

PI 2207009 OEIRAS 

PI 2207702 PARNAIBA 

PI 2207801 PAULISTANA 

PI 2207900 PEDRO II 

PI 2208007 PICOS 

PI 2208205 PIO IX 
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PI 2208304 PIRACURUCA 

PI 2208403 PIRIPIRI 

PI 2208809 REGENERACAO 

PI 2210003 SAO JOAO DO PIAUI 

PI 2210607 SAO RAIMUNDO NONATO 

PI 2211001 TERESINA 

PI 2211100 UNIAO 

PI 2211209 URUCUI 

PI 2211308 VALENCA DO PIAUI 

PR 4100400 ALMIRANTE TAMANDARE 

PR 4100806 ALVORADA DO SUL 

PR 4101002 AMPERE 

PR 4101408 APUCARANA 

PR 4101507 ARAPONGAS 

PR 4101606 ARAPOTI 

PR 4101804 ARAUCARIA 

PR 4101903 ASSAI 

PR 4102000 ASSIS CHATEAUBRIAND 

PR 4102109 ASTORGA 

PR 4102406 BANDEIRANTES 

PR 4103453 CAFELANDIA 

PR 4103701 CAMBE 

PR 4104006 CAMPINA GRANDE DO SUL 

PR 4104204 CAMPO LARGO 

PR 4104253 CAMPO MAGRO 

PR 4104303 CAMPO MOURAO 

PR 4104501 CAPANEMA 

PR 4104808 CASCAVEL 

PR 4104907 CASTRO 

PR 4105409 CHOPINZINHO 

PR 4105508 CIANORTE 

PR 4105706 CLEVELANDIA 

PR 4105805 COLOMBO 

PR 4105904 COLORADO 

PR 4106407 CORNELIO PROCOPIO 

PR 4106506 CORONEL VIVIDA 

PR 4106902 CURITIBA 

PR 4107207 DOIS VIZINHOS 

PR 4107652 FAZENDA RIO GRANDE 

PR 4108304 FOZ DO IGUACU 

PR 4108403 FRANCISCO BELTRAO 

PR 4108601 GOIOERE 

PR 4108809 GUAIRA 

PR 4109401 GUARAPUAVA 

PR 4109609 GUARATUBA 

PR 4109708 IBAITI 

PR 4109807 IBIPORA 

PR 4110706 IRATI 

PR 4111407 IVAI 

PR 4111506 IVAIPORA 

PR 4111803 JACAREZINHO 
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PR 4112009 JAGUARIAIVA 

PR 4112108 JANDAIA DO SUL 

PR 4113205 LAPA 

PR 4113304 LARANJEIRAS DO SUL 

PR 4113502 LOANDA 

PR 4113700 LONDRINA 

PR 4114302 MANDIRITUBA 

PR 4114609 MARECHAL CANDIDO RONDON 

PR 4114807 MARIALVA 

PR 4115200 MARINGA 

PR 4115705 MATINHOS 

PR 4115754 MAUA DA SERRA 

PR 4115804 MEDIANEIRA 

PR 4116901 NOVA ESPERANCA 

PR 4117503 PAICANDU 

PR 4117602 PALMAS 

PR 4117701 PALMEIRA 

PR 4117909 PALOTINA 

PR 4118204 PARANAGUA 

PR 4118402 PARANAVAI 

PR 4118501 PATO BRANCO 

PR 4119152 PINHAIS 

PR 4119301 PINHAO 

PR 4119509 PIRAQUARA 

PR 4119608 PITANGA 

PR 4119905 PONTA GROSSA 

PR 4120606 PRUDENTOPOLIS 

PR 4120804 QUATRO BARRAS 

PR 4120903 QUEDAS DO IGUACU 

PR 4121406 REALEZA 

PR 4122206 RIO BRANCO DO SUL 

PR 4122305 RIO NEGRO 

PR 4122404 ROLANDIA 

PR 4123501 SANTA HELENA 

PR 4124053 SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 

PR 4124103 SANTO ANTONIO DA PLATINA 

PR 4125506 SAO JOSE DOS PINHAIS 

PR 4125605 SAO MATEUS DO SUL 

PR 4125704 SAO MIGUEL DO IGUACU 

PR 4126256 SARANDI 

PR 4127106 TELEMACO BORBA 

PR 4127700 TOLEDO 

PR 4128005 UBIRATA 

PR 4128104 UMUARAMA 

PR 4128203 UNIAO DA VITORIA 

PR 4128500 WENCESLAU BRAZ 

RJ 3300100 ANGRA DOS REIS 

RJ 3300209 ARARUAMA 

RJ 3300308 BARRA DO PIRAI 

RJ 3300407 BARRA MANSA 

RJ 3300456 BELFORD ROXO 
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RJ 3300605 BOM JESUS DO ITABAPOANA 

RJ 3300704 CABO FRIO 

RJ 3300803 CACHOEIRAS DE MACACU 

RJ 3301009 CAMPOS DOS GOYTACAZES 

RJ 3301306 CASIMIRO DE ABREU 

RJ 3301702 DUQUE DE CAXIAS 

RJ 3301850 GUAPIMIRIM 

RJ 3301876 IGUABA GRANDE 

RJ 3301900 ITABORAI 

RJ 3302007 ITAGUAI 

RJ 3302205 ITAPERUNA 

RJ 3302270 JAPERI 

RJ 3302403 MACAE 

RJ 3302502 MAGE 

RJ 3302601 MANGARATIBA 

RJ 3302700 MARICA 

RJ 3302858 MESQUITA 

RJ 3302908 MIGUEL PEREIRA 

RJ 3303005 MIRACEMA 

RJ 3303203 NILOPOLIS 

RJ 3303302 NITEROI 

RJ 3303401 NOVA FRIBURGO 

RJ 3303500 NOVA IGUACU 

RJ 3303609 PARACAMBI 

RJ 3303708 PARAIBA DO SUL 

RJ 3303807 PARATY 

RJ 3303906 PETROPOLIS 

RJ 3304144 QUEIMADOS 

RJ 3304151 QUISSAMA 

RJ 3304201 RESENDE 

RJ 3304300 RIO BONITO 

RJ 3304524 RIO DAS OSTRAS 

RJ 3304557 RIO DE JANEIRO 

RJ 3304706 SANTO ANTONIO DE PADUA 

RJ 3304805 SAO FIDELIS 

RJ 3304755 SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 

RJ 3304904 SAO GONCALO 

RJ 3305109 SAO JOAO DE MERITI 

RJ 3305208 SAO PEDRO DA ALDEIA 

RJ 3305505 SAQUAREMA 

RJ 3305554 SEROPEDICA 

RJ 3305802 TERESOPOLIS 

RJ 3306008 TRES RIOS 

RJ 3306107 VALENCA 

RJ 3306206 VASSOURAS 

RJ 3306305 VOLTA REDONDA 

RN 2400109 ACARI 

RN 2400208 ACU 

RN 2400505 ALEXANDRIA 

RN 2400703 ALTO DO RODRIGUES 

RN 2400802 ANGICOS 
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RN 2401008 APODI 

RN 2401107 AREIA BRANCA 

RN 2401453 BARAUNA 

RN 2402006 CAICO 

RN 2402204 CANGUARETAMA 

RN 2402303 CARAUBAS 

RN 2402600 CEARA-MIRIM 

RN 2403103 CURRAIS NOVOS 

RN 2403608 EXTREMOZ 

RN 2404200 GOIANINHA 

RN 2404705 IPANGUACU 

RN 2405603 JARDIM DE PIRANHAS 

RN 2405801 JOAO CAMARA 

RN 2406106 JUCURUTU 

RN 2407005 LUIS GOMES 

RN 2407104 MACAIBA 

RN 2407203 MACAU 

RN 2408003 MOSSORO 

RN 2408102 NATAL 

RN 2408201 NISIA FLORESTA 

RN 2408300 NOVA CRUZ 

RN 2408904 PARELHAS 

RN 2403251 PARNAMIRIM 

RN 2409308 PATU 

RN 2409407 PAU DOS FERROS 

RN 2410207 PORTALEGRE 

RN 2411205 SANTA CRUZ 

RN 2411502 SANTO ANTONIO 

RN 2412005 SAO GONCALO DO AMARANTE 

RN 2412203 SAO JOSE DE MIPIBU 

RN 2412500 SAO MIGUEL 

RN 2411056 TIBAU 

RN 2414407 TOUROS 

RN 2414506 UMARIZAL 

RN 2414803 VERA CRUZ 

RO 1100015 ALTA FLORESTA D OESTE 

RO 1100403 ALTO PARAISO 

RO 1100346 ALVORADA D OESTE 

RO 1100023 ARIQUEMES 

RO 1100452 BURITIS 

RO 1100049 CACOAL 

RO 1100056 CEREJEIRAS 

RO 1100064 COLORADO DO OESTE 

RO 1100098 ESPIGAO D OESTE 

RO 1100106 GUAJARA-MIRIM 

RO 1100114 JARU 

RO 1100122 JI-PARANA 

RO 1100130 MACHADINHO D OESTE 

RO 1101302 MIRANTE DA SERRA 

RO 1101401 MONTE NEGRO 

RO 1100148 NOVA BRASILANDIA D OESTE 
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RO 1100155 OURO PRETO DO OESTE 

RO 1100189 PIMENTA BUENO 

RO 1100205 PORTO VELHO 

RO 1100254 PRESIDENTE MEDICI 

RO 1100288 ROLIM DE MOURA 

RO 1101492 SAO FRANCISCO DO GUAPORE 

RO 1100320 SAO MIGUEL DO GUAPORE 

RO 1100304 VILHENA 

RR 1400050 ALTO ALEGRE 

RR 1400100 BOA VISTA 

RR 1400159 BONFIM 

RR 1400209 CARACARAI 

RR 1400308 MUCAJAI 

RR 1400472 RORAINOPOLIS 

RR 1400506 SAO JOAO DA BALIZA 

RS 4300406 ALEGRETE 

RS 4300604 ALVORADA 

RS 4301008 ARROIO DO MEIO 

RS 4301305 ARROIO GRANDE 

RS 4301602 BAGE 

RS 4302105 BENTO GONCALVES 

RS 4302709 BUTIA 

RS 4302808 CACAPAVA DO SUL 

RS 4303004 CACHOEIRA DO SUL 

RS 4303103 CACHOEIRINHA 

RS 4303509 CAMAQUA 

RS 4303905 CAMPO BOM 

RS 4304408 CANELA 

RS 4304507 CANGUCU 

RS 4304606 CANOAS 

RS 4304630 CAPAO DA CANOA 

RS 4304663 CAPAO DO LEAO 

RS 4304705 CARAZINHO 

RS 4304804 CARLOS BARBOSA 

RS 4305108 CAXIAS DO SUL 

RS 4305207 CERRO LARGO 

RS 4305355 CHARQUEADAS 

RS 4306106 CRUZ ALTA 

RS 4306403 DOIS IRMAOS 

RS 4306601 DOM PEDRITO 

RS 4306767 ELDORADO DO SUL 

RS 4306809 ENCANTADO 

RS 4306908 ENCRUZILHADA DO SUL 

RS 4307005 ERECHIM 

RS 4307500 ESPUMOSO 

RS 4307609 ESTANCIA VELHA 

RS 4307708 ESTEIO 

RS 4307807 ESTRELA 

RS 4307906 FARROUPILHA 

RS 4308508 FREDERICO WESTPHALEN 

RS 4308607 GARIBALDI 
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RS 4308904 GETULIO VARGAS 

RS 4309001 GIRUA 

RS 4309209 GRAVATAI 

RS 4309308 GUAIBA 

RS 4309407 GUAPORE 

RS 4309605 HORIZONTINA 

RS 4310108 IGREJINHA 

RS 4310207 IJUI 

RS 4310330 IMBE 

RS 4310603 ITAQUI 

RS 4310801 IVOTI 

RS 4311007 JAGUARAO 

RS 4311205 JULIO DE CASTILHOS 

RS 4311304 LAGOA VERMELHA 

RS 4311403 LAJEADO 

RS 4311700 MACHADINHO 

RS 4311809 MARAU 

RS 4312401 MONTENEGRO 

RS 4312500 MOSTARDAS 

RS 4313201 NOVA PETROPOLIS 

RS 4313300 NOVA PRATA 

RS 4313409 NOVO HAMBURGO 

RS 4313508 OSORIO 

RS 4313706 PALMEIRA DAS MISSOES 

RS 4313904 PANAMBI 

RS 4314050 PAROBE 

RS 4314100 PASSO FUNDO 

RS 4314407 PELOTAS 

RS 4314605 PIRATINI 

RS 4314902 PORTO ALEGRE 

RS 4315305 QUARAI 

RS 4315602 RIO GRANDE 

RS 4315701 RIO PARDO 

RS 4316402 ROSARIO DO SUL 

RS 4317103 SANT ANA DO LIVRAMENTO 

RS 4316808 SANTA CRUZ DO SUL 

RS 4316907 SANTA MARIA 

RS 4317202 SANTA ROSA 

RS 4317301 SANTA VITORIA DO PALMAR 

RS 4317400 SANTIAGO 

RS 4317509 SANTO ANGELO 

RS 4317608 SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

RS 4318002 SAO BORJA 

RS 4318309 SAO GABRIEL 

RS 4318408 SAO JERONIMO 

RS 4318507 SAO JOSE DO NORTE 

RS 4318705 SAO LEOPOLDO 

RS 4318804 SAO LOURENCO DO SUL 

RS 4318903 SAO LUIZ GONZAGA 

RS 4319000 SAO MARCOS 

RS 4319604 SAO SEPE 
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RS 4319802 SAO VICENTE DO SUL 

RS 4319901 SAPIRANGA 

RS 4320008 SAPUCAIA DO SUL 

RS 4320107 SARANDI 

RS 4320701 SOBRADINHO 

RS 4320800 SOLEDADE 

RS 4320909 TAPEJARA 

RS 4321204 TAQUARA 

RS 4321303 TAQUARI 

RS 4321451 TEUTONIA 

RS 4321501 TORRES 

RS 4321600 TRAMANDAI 

RS 4321808 TRES DE MAIO 

RS 4321907 TRES PASSOS 

RS 4322400 URUGUAIANA 

RS 4322509 VACARIA 

RS 4322608 VENANCIO AIRES 

RS 4322806 VERANOPOLIS 

RS 4323002 VIAMAO 

SC 4201406 ARARANGUA 

SC 4202008 BALNEARIO CAMBORIU 

SC 4202305 BIGUACU 

SC 4202404 BLUMENAU 

SC 4202800 BRACO DO NORTE 

SC 4202909 BRUSQUE 

SC 4203006 CACADOR 

SC 4203204 CAMBORIU 

SC 4203600 CAMPOS NOVOS 

SC 4203808 CANOINHAS 

SC 4204202 CHAPECO 

SC 4204301 CONCORDIA 

SC 4204608 CRICIUMA 

SC 4204806 CURITIBANOS 

SC 4205001 DIONISIO CERQUEIRA 

SC 4205407 FLORIANOPOLIS 

SC 4205506 FRAIBURGO 

SC 4205704 GAROPABA 

SC 4206504 GUARAMIRIM 

SC 4207007 ICARA 

SC 4207304 IMBITUBA 

SC 4207502 INDAIAL 

SC 4208203 ITAJAI 

SC 4208302 ITAPEMA 

SC 4208401 ITAPIRANGA 

SC 4208500 ITUPORANGA 

SC 4208906 JARAGUA DO SUL 

SC 4209003 JOACABA 

SC 4209102 JOINVILLE 

SC 4209300 LAGES 

SC 4209409 LAGUNA 

SC 4210100 MAFRA 



83 

SC 4210506 MARAVILHA 

SC 4211306 NAVEGANTES 

SC 4211702 ORLEANS 

SC 4211900 PALHOCA 

SC 4212106 PALMITOS 

SC 4213609 PORTO UNIAO 

SC 4214201 QUILOMBO 

SC 4214805 RIO DO SUL 

SC 4215000 RIO NEGRINHO 

SC 4215802 SAO BENTO DO SUL 

SC 4216206 SAO FRANCISCO DO SUL 

SC 4216503 SAO JOAQUIM 

SC 4216602 SAO JOSE 

SC 4216909 SAO LOURENCO DO OESTE 

SC 4217204 SAO MIGUEL DO OESTE 

SC 4217501 SEARA 

SC 4217709 SOMBRIO 

SC 4217808 TAIO 

SC 4218004 TIJUCAS 

SC 4218202 TIMBO 

SC 4218707 TUBARAO 

SC 4219309 VIDEIRA 

SC 4219507 XANXERE 

SC 4219705 XAXIM 

SE 2800308 ARACAJU 

SE 2800506 AREIA BRANCA 

SE 2800670 BOQUIM 

SE 2801009 CAMPO DO BRITO 

SE 2801207 CANINDE DE SAO FRANCISCO 

SE 2801306 CAPELA 

SE 2801405 CARIRA 

SE 2802106 ESTANCIA 

SE 2802403 GARARU 

SE 2802809 INDIAROBA 

SE 2802908 ITABAIANA 

SE 2803005 ITABAIANINHA 

SE 2803203 ITAPORANGA D AJUDA 

SE 2803302 JAPARATUBA 

SE 2803500 LAGARTO 

SE 2804003 MARUIM 

SE 2804409 NEOPOLIS 

SE 2804508 NOSSA SENHORA DA GLORIA 

SE 2804607 NOSSA SENHORA DAS DORES 

SE 2804805 NOSSA SENHORA DO SOCORRO 

SE 2805406 POCO REDONDO 

SE 2805505 POCO VERDE 

SE 2805604 PORTO DA FOLHA 

SE 2805703 PROPRIA 

SE 2805901 RIACHUELO 

SE 2806701 SAO CRISTOVAO 

SE 2807105 SIMAO DIAS 
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SE 2807402 TOBIAS BARRETO 

SE 2807600 UMBAUBA 

SP 3500105 ADAMANTINA 

SP 3500709 AGUDOS 

SP 3501608 AMERICANA 

SP 3501905 AMPARO 

SP 3502101 ANDRADINA 

SP 3502507 APARECIDA 

SP 3502705 APIAI 

SP 3502804 ARACATUBA 

SP 3502903 ARACOIABA DA SERRA 

SP 3503208 ARARAQUARA 

SP 3503307 ARARAS 

SP 3503802 ARTUR NOGUEIRA 

SP 3503901 ARUJA 

SP 3504008 ASSIS 

SP 3504107 ATIBAIA 

SP 3504206 AURIFLAMA 

SP 3504503 AVARE 

SP 3505302 BARRA BONITA 

SP 3505401 BARRA DO TURVO 

SP 3505500 BARRETOS 

SP 3505609 BARRINHA 

SP 3505708 BARUERI 

SP 3505906 BATATAIS 

SP 3506003 BAURU 

SP 3506102 BEBEDOURO 

SP 3506359 BERTIOGA 

SP 3506508 BIRIGUI 

SP 3507001 BOITUVA 

SP 3507506 BOTUCATU 

SP 3507605 BRAGANCA PAULISTA 

SP 3508405 CABREUVA 

SP 3508504 CACAPAVA 

SP 3508603 CACHOEIRA PAULISTA 

SP 3509007 CAIEIRAS 

SP 3509205 CAJAMAR 

SP 3509254 CAJATI 

SP 3509403 CAJURU 

SP 3509502 CAMPINAS 

SP 3509601 CAMPO LIMPO PAULISTA 

SP 3509700 CAMPOS DO JORDAO 

SP 3510005 CANDIDO MOTA 

SP 3510203 CAPAO BONITO 

SP 3510401 CAPIVARI 

SP 3510500 CARAGUATATUBA 

SP 3510609 CARAPICUIBA 

SP 3510807 CASA BRANCA 

SP 3511102 CATANDUVA 

SP 3511409 CERQUEIRA CESAR 

SP 3511508 CERQUILHO 
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SP 3512803 COSMOPOLIS 

SP 3513009 COTIA 

SP 3513405 CRUZEIRO 

SP 3513504 CUBATAO 

SP 3513801 DIADEMA 

SP 3514403 DRACENA 

SP 3514809 ELDORADO 

SP 3515004 EMBU DAS ARTES 

SP 3515103 EMBU-GUACU 

SP 3515186 ESPIRITO SANTO DO PINHAL 

SP 3515509 FERNANDOPOLIS 

SP 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 

SP 3516200 FRANCA 

SP 3516309 FRANCISCO MORATO 

SP 3516408 FRANCO DA ROCHA 

SP 3516705 GARCA 

SP 3517406 GUAIRA 

SP 3518206 GUARARAPES 

SP 3518404 GUARATINGUETA 

SP 3518701 GUARUJA 

SP 3518800 GUARULHOS 

SP 3519071 HORTOLANDIA 

SP 3519303 IBATE 

SP 3519600 IBITINGA 

SP 3519709 IBIUNA 

SP 3520301 IGUAPE 

SP 3520442 ILHA SOLTEIRA 

SP 3520400 ILHABELA 

SP 3520509 INDAIATUBA 

SP 3521804 ITAI 

SP 3522109 ITANHAEM 

SP 3522208 ITAPECERICA DA SERRA 

SP 3522307 ITAPETININGA 

SP 3522406 ITAPEVA 

SP 3522505 ITAPEVI 

SP 3522604 ITAPIRA 

SP 3522703 ITAPOLIS 

SP 3523107 ITAQUAQUECETUBA 

SP 3523206 ITARARE 

SP 3523404 ITATIBA 

SP 3523909 ITU 

SP 3524006 ITUPEVA 

SP 3524105 ITUVERAVA 

SP 3524303 JABOTICABAL 

SP 3524402 JACAREI 

SP 3524709 JAGUARIUNA 

SP 3524808 JALES 

SP 3525003 JANDIRA 

SP 3525102 JARDINOPOLIS 

SP 3525300 JAU 

SP 3525706 JOSE BONIFACIO 
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SP 3525904 JUNDIAI 

SP 3526209 JUQUITIBA 

SP 3526704 LEME 

SP 3526803 LENCOIS PAULISTA 

SP 3526902 LIMEIRA 

SP 3527108 LINS 

SP 3527207 LORENA 

SP 3527306 LOUVEIRA 

SP 3528403 MAIRINQUE 

SP 3528502 MAIRIPORA 

SP 3529005 MARILIA 

SP 3529203 MARTINOPOLIS 

SP 3529302 MATAO 

SP 3529401 MAUA 

SP 3529906 MIRACATU 

SP 3530102 MIRANDOPOLIS 

SP 3530201 MIRANTE DO PARANAPANEMA 

SP 3530300 MIRASSOL 

SP 3530508 MOCOCA 

SP 3530607 MOGI DAS CRUZES 

SP 3530706 MOGI GUACU 

SP 3530805 MOGI MIRIM 

SP 3531100 MONGAGUA 

SP 3531308 MONTE ALTO 

SP 3531407 MONTE APRAZIVEL 

SP 3531803 MONTE MOR 

SP 3533403 NOVA ODESSA 

SP 3533502 NOVO HORIZONTE 

SP 3533908 OLIMPIA 

SP 3534302 ORLANDIA 

SP 3534401 OSASCO 

SP 3534609 OSVALDO CRUZ 

SP 3534708 OURINHOS 

SP 3535507 PARAGUACU PAULISTA 

SP 3536505 PAULINIA 

SP 3536703 PEDERNEIRAS 

SP 3537107 PEDREIRA 

SP 3537305 PENAPOLIS 

SP 3537404 PEREIRA BARRETO 

SP 3537602 PERUIBE 

SP 3537800 PIEDADE 

SP 3537909 PILAR DO SUL 

SP 3538006 PINDAMONHANGABA 

SP 3538709 PIRACICABA 

SP 3538808 PIRAJU 

SP 3538907 PIRAJUI 

SP 3539301 PIRASSUNUNGA 

SP 3539509 PITANGUEIRAS 

SP 3539806 POA 

SP 3540200 PONTAL 

SP 3540606 PORTO FELIZ 
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SP 3540705 PORTO FERREIRA 

SP 3541000 PRAIA GRANDE 

SP 3541307 PRESIDENTE EPITACIO 

SP 3541406 PRESIDENTE PRUDENTE 

SP 3541505 PRESIDENTE VENCESLAU 

SP 3541604 PROMISSAO 

SP 3542206 RANCHARIA 

SP 3542602 REGISTRO 

SP 3543303 RIBEIRAO PIRES 

SP 3543402 RIBEIRAO PRETO 

SP 3543907 RIO CLARO 

SP 3544103 RIO GRANDE DA SERRA 

SP 3544251 ROSANA 

SP 3545209 SALTO 

SP 3545308 SALTO DE PIRAPORA 

SP 3545803 SANTA BARBARA D OESTE 

SP 3546405 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 

SP 3546603 SANTA FE DO SUL 

SP 3546801 SANTA ISABEL 

SP 3547601 SANTA ROSA DE VITERBO 

SP 3547304 SANTANA DE PARNAIBA 

SP 3547809 SANTO ANDRE 

SP 3548500 SANTOS 

SP 3548708 SAO BERNARDO DO CAMPO 

SP 3548807 SAO CAETANO DO SUL 

SP 3548906 SAO CARLOS 

SP 3549102 SAO JOAO DA BOA VISTA 

SP 3549409 SAO JOAQUIM DA BARRA 

SP 3549706 SAO JOSE DO RIO PARDO 

SP 3549805 SAO JOSE DO RIO PRETO 

SP 3549904 SAO JOSE DOS CAMPOS 

SP 3550100 SAO MANUEL 

SP 3550209 SAO MIGUEL ARCANJO 

SP 3550308 SAO PAULO 

SP 3550605 SAO ROQUE 

SP 3550704 SAO SEBASTIAO 

SP 3551009 SAO VICENTE 

SP 3551504 SERRANA 

SP 3551702 SERTAOZINHO 

SP 3552106 SOCORRO 

SP 3552205 SOROCABA 

SP 3552403 SUMARE 

SP 3552502 SUZANO 

SP 3552809 TABOAO DA SERRA 

SP 3553609 TAPIRATIBA 

SP 3553708 TAQUARITINGA 

SP 3554003 TATUI 

SP 3554102 TAUBATE 

SP 3554508 TIETE 

SP 3555000 TUPA 

SP 3555406 UBATUBA 
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SP 3556206 VALINHOS 

SP 3556404 VARGEM GRANDE DO SUL 

SP 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 

SP 3556503 VARZEA PAULISTA 

SP 3556701 VINHEDO 

SP 3557006 VOTORANTIM 

SP 3557105 VOTUPORANGA 

TO 1701002 ANANAS 

TO 1702109 ARAGUAINA 

TO 1702158 ARAGUANA 

TO 1702208 ARAGUATINS 

TO 1702307 ARAPOEMA 

TO 1702406 ARRAIAS 

TO 1702554 AUGUSTINOPOLIS 

TO 1703701 BREJINHO DE NAZARE 

TO 1705508 COLINAS DO TOCANTINS 

TO 1706100 CRISTALANDIA 

TO 1707009 DIANOPOLIS 

TO 1707405 ESPERANTINA 

TO 1708205 FORMOSO DO ARAGUAIA 

TO 1709302 GUARAI 

TO 1709500 GURUPI 

TO 1710508 ITACAJA 

TO 1713205 MIRACEMA DO TOCANTINS 

TO 1714203 NATIVIDADE 

TO 1715101 NOVO ACORDO 

TO 1721000 PALMAS 

TO 1715754 PALMEIROPOLIS 

TO 1716109 PARAISO DO TOCANTINS 

TO 1716505 PEDRO AFONSO 

TO 1716604 PEIXE 

TO 1718204 PORTO NACIONAL 

TO 1718865 SANTA FE DO ARAGUAIA 

TO 1720804 SITIO NOVO DO TOCANTINS 

TO 1720903 TAGUATINGA 

TO 1721208 TOCANTINOPOLIS 

TO 1722081 WANDERLANDIA 

TO 1722107 XAMBIOA 

 

 

  



89 

 

ANEXO IV 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO 

 

Baseada nas cinco competências da Matriz de Referência para Redação, a proposta da Redação do 

Enem é elaborada de forma a possibilitar que os participantes, a partir de uma situação-problema e de 

subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural, 

produzindo um texto dissertativo-argumentativo em prosa. 

COMPETÊNCIAS EXPRESSAS NA MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA REDAÇÃO DO ENEM E 

NÍVEIS DE CONHECIMENTOS ASSOCIADOS 

I - Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 

Nível 0: Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 

Nível 1: Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de forma 

sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da 

escrita. 

Nível 2: Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos 

desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. 

Nível 3: Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de 

registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

Nível 4: Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, 

com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. 

Nível 5: Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de 

registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e 

quando não caracterizem reincidência. 

II - Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das varias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.  

Nível 0: “Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa”. 

Nível 1:  Apresenta o assunto, tangenciando o tema ou demonstra domínio precário do texto dissertativo-

argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. 

Nível 2: Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio 

insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e 

conclusão. 

Nível 3: Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto 

dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 

Nível 4: Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto 

dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. 

Nível 5: Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural 

produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-argumentativo. 

III - Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 

ponto de vista. 

Nível 0: Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de 

vista. 

Nível 1: Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes e sem defesa de 

um ponto de vista. 

Nível 2: Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios 

e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. 

Nível 3: Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos 

motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. 

Nível 4: Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de 

autoria, em defesa de um ponto de vista. 

Nível 5: Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e 
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organizada, configurando autoria, em defesa de um ponto de vista. 

IV - Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.  

Nível 0: Não articula as informações. 

Nível 1: Articula as partes do texto de forma precária. 

Nível 2: Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório 

limitado de recursos coesivos. 

Nível 3: Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco 

diversificado de recursos coesivos. 

Nível 4: Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos 

coesivos. 

Nível 5: Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 

V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. 

Nível 0: Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto.  

Nível 1: Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. 

Nível 2: Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada ao tema, ou não articulada com a 

discussão desenvolvida no texto. 

Nível 3: Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão 

desenvolvida no texto. 

Nível 4: Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no 

texto. 

Nível 5: Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão 

desenvolvida no texto. 
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Prezado participante,

Nós, do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), sabemos da importância deste momento para você e sua 

família: afinal, o Enem é porta de acesso a inúmeras universidades públicas e a importantes 

programas de Governo, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Programa de 

Financiamento Estudantil (Fies). Com o objetivo de contribuir para seus estudos, elaboramos 

a Redação no Enem 2016 – Cartilha do participante. 

Nosso objetivo é tornar o mais transparente possível a metodologia de avaliação da 

redação, bem como o que se espera do participante em cada uma das competências avaliadas. 

No sentido de deixar bem claros e exemplificar os critérios utilizados, a equipe da Diretoria de 

Avaliação da Educação Básica (Daeb) e os especialistas envolvidos na elaboração desta Cartilha 

selecionaram redações que obtiveram pontuação máxima nas edições do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) de 2013, 2014 e 2015.  Essas redações foram comentadas, explicitando 

os critérios da matriz de referência da Redação do Enem observados pelos participantes. 

Agradecemos aos autores que permitiram a utilização de suas redações nesta publicação.

Desejamos a você bons estudos e sucesso no Enem 2016!

Presidência do Inep
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APRESENTAÇÃO

Caro participante,

Você está se preparando para realizar o Enem 2016, constituído de quatro provas 

objetivas e uma prova de redação.

A prova de redação exigirá de você a produção 
de um texto em prosa, do tipo dissertativo-
argumentativo, 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, você deverá 
defender uma tese – uma opinião a respeito 
do tema proposto –, apoiada em argumentos 
consistentes, estruturados com coerência e coesão, 
formando uma unidade textual. Seu texto deverá 
ser redigido de acordo com a modalidade escrita 
formal da Língua Portuguesa. Por fim, você deverá 
elaborar uma proposta de intervenção social para 
o problema apresentado no desenvolvimento do 
texto que respeite os direitos humanos. 

TEMA

TESE

ARGUMENTOS

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
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A seguir vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o processo de avaliação:

•	Quem vai avaliar a redação?

o texto produzido por você será avaliado por, pelo menos, dois professores, de forma 

independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro.

•	Como a redação será avaliada?

os dois professores avaliarão seu desempenho de acordo com os seguintes critérios:

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 
dissertativo-argumentativo 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.

•	Como será atribuída nota à redação?

Cada avaliador atribuirá uma nota entre 0 (zero) 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.

•	O que é considerado discrepância?

Considera-se discrepância a divergência de notas atribuídas pelos avaliadores quando

- elas diferirem, no total, em mais de 100 pontos; ou

- a diferença for superior a 80 pontos em qualquer uma das competências.

•	Qual a solução para o caso de haver discrepância entre as duas avaliações iniciais?

- A redação será avaliada, de forma independente, por um terceiro avaliador.

- A nota final será a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximarem. 



99REDAÇÃO NO ENEM 2016
CARTILHA DO PARTICIPANTE

•	E	se	a	discrepância	ainda	continuar	depois	da	terceira	avaliação?

A redação será avaliada por uma banca presencial composta por três professores, que 

atribuirá a nota final do participante.

•	Como	é	observado	o	Acordo	Ortográfico?

A Competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da Língua 

Portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, entre as quais se 

encontram as regras de acentuação gráfica, regidas pelo atual Acordo ortográfico. 

Este já está em vigor e deve ser seguido, na escrita formal, por todos, inclusive pelo 

participante do Enem.

•	Quais as razões para se atribuir nota 0 (zero) a uma redação?

A redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:

- fuga total ao tema;

- não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa;

- extensão de até 7 linhas;

- cópia de texto motivador;

- impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

 - parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

- desrespeito aos direitos humanos; e

- folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho.

•	Como	saber	se	o	participante	está	ferindo	os	direitos	humanos	na	redação?

A prova de redação do Enem sempre assinalou que o participante respeitasse os 

direitos humanos (DH). Em 2013, após a publicação das Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos – ocorrida em 2012 –, o próprio edital do Exame 

tornou obrigatório o respeito aos DH, sob pena de a redação receber nota 0 (zero). 

Depois dessa determinação, os temas de redação passaram a suscitar maiores 

discussões sobre o assunto, como ocorreu nas edições de 2014 e 2015.

As redações que feriram os DH no Enem 2014, cujo tema foi Publicidade	 infantil	

em questão no Brasil, são as que apresentaram propostas com a intenção de tolher 

a liberdade de expressão da mídia. Foram encontradas outras proposições, como 

as de tortura e execução sumária para quem abusa de crianças. Nesse Exame, 

as proposições foram avaliadas com nota zero por ferirem os DH quando também 

apresentaram sugestões de “acabar com esses bandidos”, “matar todos esses pais 
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idiotas” e similares. Se o candidato, entretanto, apresentasse um mediador (o governo, 

as autoridades, as leis, por exemplo), houve o entendimento de garantia, por parte do 

candidato, do papel de mediador exercido por uma autoridade, fundamental para se 

considerar que a expressão de uma opinião não fere os DH. 

No Enem 2015, com o tema A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira, configurou-se como desrespeito aos DH a incitação de qualquer tipo de 

violência contra a mulher, a formulação de propostas de intervenção pautadas na 

supremacia de gênero e as propostas que, baseadas na condição feminina, atentaram 

contra quaisquer aspectos da dignidade da pessoa humana.

Para o desenvolvimento do tema de 2015, proposições de ações discriminatórias 

ou que atentassem contra a integridade física ou moral de mulheres, ou dos que 

defendem seus direitos, também foram consideradas desrespeito aos DH, tais como: 

o cerceamento de livre arbítrio; a desigualdade de remuneração ou de tratamento; a 

imposição de escolhas religiosas, políticas ou afetivas. também foram observadas as 

propostas com conotação de violência, como castigo para comportamentos femininos 

e as propostas que incitavam violência contra os infratores das leis de proteção à 

mulher: linchamento público, mutilação, tortura, execução sumária ou privação de 

liberdade por agentes não legitimados para isso.

Exemplos de propostas que receberam nota 0 (zero) na redação no Enem 2015:

• “ser massacrado na cadeia”;

• “deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em 

algumas ou até mesmo a pena de morte”;

• “fazer sofrer da mesma forma a pessoa que comete esse crime”; 

• “deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais”;

• “as mulheres fazerem justiça com as próprias mãos”;

• “merecem apodrecer na cadeia”;

• “muitos dizem [...] devem ser castrados, seria uma boa ideia”.

Em resumo, na prova de redação do Enem, constituem desrespeito aos DH propostas 

que incitam a violência, ou seja, propostas nas quais transparece a ação de indivíduos na 

administração da punição, como as que defendem a “justiça com as próprias mãos” ou a 

lei do “olho por olho, dente por dente”. Por isso, as propostas de pena de morte ou prisão 

perpétua para os agressores não caracterizam desrespeito aos DH, por remeterem ao Estado 
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a administração da punição ao agressor, ou seja, nesse caso, as punições não dependem 

da decisão individual, caracterizando-se como contratos sociais cujos efeitos todos devem 

conhecer e respeitar em uma sociedade.

IMPORTANTE!

Para efeito de avaliação e de contagem do mínimo de linhas, a cópia parcial dos 

textos motivadores ou de questões objetivas do caderno de questões implicará 

a desconsideração do número de linhas copiadas, sendo válidas somente as que 

foram produzidas pelo autor do texto.

IMPORTANTE!

Procure escrever sua redação com letra legível, para evitar dúvidas no momento 

da avaliação. Redação com letra ilegível não poderá ser avaliada.

IMPORTANTE!

o título é um elemento opcional na produção da sua redação e será considerado 

como linha escrita. 

•	Como	será	avaliada	a	redação	de	participantes	surdos	ou	com	deficiência	auditiva?

Serão adotados mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado da Língua 

Portuguesa como segunda língua, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005.

•	Como	será	avaliada	a	redação	de	participantes	com	dislexia?

Serão adotados critérios de avaliação que levem em conta questões linguísticas 

específicas relacionadas à dislexia.
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Apresentamos, a seguir, o detalhamento das cinco competências a serem avaliadas em 

sua redação. Nosso objetivo é explicitar os critérios de avaliação, a fim de ajudá-lo a se preparar 

para o Exame. tendo em vista que o texto consiste em uma unidade de sentido em que todos 

os aspectos se inter-relacionam para constituir a textualidade, a separação por competências 

apenas tem a finalidade de tornar a avaliação mais objetiva.

1.1 COMPETêNCIA 1

Demonstrar	domínio	da	modalidade	escrita	formal	da	Língua	Portuguesa

A primeira competência a ser avaliada em seu texto é o domínio da modalidade escrita 

formal da língua.

Você já aprendeu que as pessoas não escrevem e falam do mesmo modo, uma vez 

que são processos diferentes, cada qual com características próprias. Na escrita formal, por 

exemplo, deve-se evitar, ao relacionar ideias, o emprego repetido de palavras como “e”, “aí”, 

“daí”, “então”, próprias de um uso mais informal.

Por isso, para atender a essa exigência, você precisa ter consciência da distinção entre a 

modalidade escrita e a oral, bem como entre registro formal e informal.

outra diferença entre as duas modalidades diz respeito à constituição das frases. 

No registro informal, elas são muitas vezes fragmentadas, já que os interlocutores podem 

1  MATRIZ DE REFERêNCIA 
PARA REDAÇÃO 2016 
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complementar as informações com o contexto em que a interação ocorre, mas, no registro 

escrito formal, em que esse contexto não está presente, as informações precisam estar 

completas nas frases. 

A entoação, recurso expressivo importante da oralidade, e as pausas, que conferem 

coerência ao texto, são muitas vezes marcadas, na escrita, pelos sinais de pontuação. Assim, 

as regras de pontuação assumem também essa função de organização do texto.

Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo, direto; empregar 

um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que utiliza quando fala; e seguir as 

regras prescritas pela modalidade escrita formal da Língua Portuguesa. Além disso, o texto 

dissertativo-argumentativo escrito exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos.

Além dos requisitos de ordem textual – como coesão, coerência, sequenciação, 
informatividade –, há outras exigências para o desenvolvimento do texto dissertativo-
argumentativo:

• ausência de marcas de oralidade e de registro informal;
• precisão vocabular;
• obediência às regras de

– concordância nominal e verbal;
– regência nominal e verbal;
– pontuação;
– flexão de nomes e verbos;
– colocação de pronomes oblíquos (átonos e tônicos);
– grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e emprego de letras 

maiúsculas e minúsculas); e
– divisão silábica na mudança de linha (translineação).

os quadros a seguir apresentam os seis níveis de desempenho que serão utilizados para 

avaliar a Competência 1 nas redações do Enem 2016.

200 pontos
Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa e 
de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos 
somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência.

160 pontos Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa e de 
escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita.

120 pontos Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa e 
de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita.

80 pontos Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, 
com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita.

40 pontos
Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, de 
forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha 
de registro e de convenções da escrita.

0 ponto Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.
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1.2 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 

dissertativo-argumentativo	em	prosa

o segundo aspecto a ser avaliado em seu texto é a compreensão da proposta de 

redação. Ela exige que o participante escreva um texto dissertativo-argumentativo, que é o 

tipo de texto que demonstra a verdade de uma ideia ou tese. É mais do que uma simples 

exposição de ideias. Nessa redação, o participante deve evitar elaborar um texto de caráter 

apenas expositivo. É preciso apresentar um texto que expõe um aspecto relacionado ao tema, 

defendendo uma posição, uma tese. É dessa forma que se atende às exigências expressas pela 

competência 2 da Matriz de Avaliação do Enem.

o tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. Em âmbito mais 

abrangente, o assunto recebe uma delimitação por meio do tema, ou seja, um assunto pode 

ser abordado por diferentes temas.

Seguem algumas recomendações:

P	Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores, para compreender 

bem o que está sendo solicitado.

P	Evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque foram 

apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema e não para limitar 

sua criatividade.

P	Não copie trechos dos textos motivadores. Lembre-se de que eles foram apresentados 

apenas para despertar seus conhecimentos sobre o tema.

P	Reflita sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de 

vista e como defendê-lo.

P	Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema, procurando organizá-las em 

uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto.

P	Desenvolva o tema de forma consistente para que o leitor possa acompanhar o seu 

raciocínio facilmente, o que significa que a progressão textual é fluente e articulada 

com o projeto do texto.

P	Lembre-se de que cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal.

P	Examine, com atenção, a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o 

início e o fim.
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P	Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está 

atualizado em relação ao que acontece no mundo.

P	Evite recorrer a reflexões previsíveis, que demonstram pouca originalidade no 

desenvolvimento do tema proposto. 

P	Mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se 

afastar de seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. 

Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ao tema ou fuga parcial ao 

tema.

o tema proposto para o Enem 2013 foi pautado por um problema social presente no 

cotidiano dos indivíduos e da sociedade brasileira, em que se mesclam aspectos de saúde 

pública, educação, segurança, direitos e deveres individuais e coletivos: consumo de bebida 

alcoólica e direção de veículos. A abordagem proposta concernia à discussão	sobre	efeitos	da	

implantação	da	Lei	Seca	no	Brasil. A partir dessas palavras-chave destacadas, o participante 

precisaria considerar fatos, estatísticas, discussões, leis relacionados às consequências da 

implantação desde 2008, ano em que a lei entrou em vigor. Não se trata de uma discussão 

acerca de opiniões sobre a lei, dicotomizadas entre a favor ou contra, mas da possibilidade de 

considerar a ampla gama de aspectos envolvidos na questão. A pergunta que o tema propõe 

é: a implantação da Lei Seca está surtindo efeitos satisfatórios? Se ainda não está, o que se 

pode fazer?

No Enem 2014, o tema dizia respeito à discussão sobre a publicidade	 infantil e o 

questionamento sobre sua veiculação no Brasil. A partir dessas palavras-chave destacadas, 

o participante precisaria considerar, com base nos textos motivadores, o contexto posto em 

discussão (no Texto I) para entender o problema proposto: como o Brasil deve lidar com a 

veiculação de publicidade voltada às crianças? o texto II trouxe subsídios para ampliar 

a reflexão, ao tratar de dados sobre como se dá a publicidade infantil em alguns países do 

mundo, da autorregulamentação do mercado (como no próprio caso do Brasil) até a proibição 

total de publicidade voltada a crianças, como no caso de países como Noruega e a província 

de Québec (Canadá). o texto III, cuja fonte foi um livro que discute a influência do marketing 

sobre a criança, era um trecho que apontava para a vulnerabilidade da criança e o papel da 

educação na formação para um consumo consciente. 

A partir desse rol de informações, esperava-se que os textos produzidos se direcionassem 

para um dos diferentes contextos possíveis, como o contexto legal: discutir a legislação atual, 

compará-la à de outros países, tomar posição e eventualmente propor alteração legal; ou 

o contexto de proteção às crianças: com base no entendimento da criança como um ser 

vulnerável, em formação, altamente influenciável, tomar posição pela regulamentação 

da publicidade infantil pelo Estado, para proibição ou restrição ou, ainda que aceitando a 

não interferência do Estado na regulação do setor, defender a importância da família e da 
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educação para que a criança possa ser preparada para o consumo; o contexto de defesa da 

liberdade de expressão: com base em um entendimento de que o Estado não deve se envolver 

com questões de mercado, defender a livre veiculação da publicidade infantil, com ou sem 

autorregulamentação; o contexto pragmático: analisar a situação da publicidade infantil no 

Brasil e, a partir dessa perspectiva, propor mudanças ou defender a manutenção do cenário 

atual.

No Enem 2015, a abordagem proposta referia-se à discussão sobre a persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira. A partir dessas palavras-chave destacadas, 

o participante precisaria considerar as várias dimensões do problema contidas nos textos 

motivadores, por meio, sobretudo, de dados sobre a violência contra a mulher, a fim de decidir 

sobre o seu direcionamento. Nesse contexto, esperava-se que as redações abordassem o 

cenário em que se localiza o problema (a sociedade brasileira) e não o tratassem como assunto 

novo, mas considerassem as políticas, ações e leis já em curso relacionadas a esse problema, 

como sugeriram os textos motivadores postos na proposta. o texto I apresentou um trecho 

do relatório Mapa da Violência 2012, o qual sintetizou o número de homicídios de mulheres 

no Brasil entre os anos de 1980 e 2010. o texto II trouxe subsídios para ampliar a reflexão 

sobre a violência contra a mulher ao apresentar um gráfico com um balanço sobre os tipos 

de violência relatados pelas mulheres na Central de Atendimento à Mulher ao longo do ano 

de 2014. o texto III foi um cartaz que abordava a questão do feminicídio (Lei nº 13.104, de 

09/03/2015), por meio de um pedido de combate à violência contra a mulher. o texto IV foi 

um infográfico com informações em números referentes ao impacto da Lei Maria da Penha.

A partir desse rol de informações, esperava-se que, no Enem 2015, os textos produzidos 

se direcionassem para um determinado contexto, como o contexto legal: discutir os pontos de 

fragilidade e/ou aspectos positivos existentes na execução da legislação atual (feminicídio, Lei 

Maria da Penha) acerca da violência contra a mulher; ou o contexto de proteção às mulheres 

por meio de políticas públicas: enfatizar a necessidade de proteção às mulheres como uma 

realidade brasileira urgente e inegável, problematizando a discussão de políticas públicas e 

sua efetividade; ou o contexto de ação da sociedade civil e/ou entidades não governamentais: 

discutir políticas pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, sob um viés 

mais sociológico, problematizando a herança da cultura patriarcal na sociedade brasileira e as 

lutas feministas; o contexto de mudança cultural: transformar valores culturais com relação 

à equidade de gênero; o contexto da ação individual: demonstrar que qualquer mudança de 

atitude e de comportamento tem origem no indivíduo como membro de uma coletividade.

•	O que é tangenciar o tema?

Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem parcial, realizada somente 
nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, que deixa em segundo 

plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. 
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No Enem 2013, algumas redações se limitaram a desenvolver o tema apenas nos 

limites dos assuntos mais amplos, sem abordar o recorte temático solicitado – os 

efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. o tangenciamento configurou-se como a 

abordagem de assunto relacionado ao tema, como: discutir a Lei Seca sem considerar 

seus efeitos; tratar exclusivamente das causas da Lei Seca; tratar da relação entre 

ingestão de álcool e direção (mesmo sem menção à Lei Seca, já que ela, nesse caso, 

está implícita), como alcoolismo no trânsito, tratamento do motorista alcoolizado ou 

leis de trânsito para motoristas alcoolizados.  

No Enem 2014, configurou-se como tangenciamento ao tema o encaminhamento 

de assunto relacionado ao tema, como: trabalho infantil no campo da publicidade; 

erotização da infância no campo da publicidade; influência da publicidade na vida da 

sociedade em geral.

No Enem 2015, configurou-se como tangenciamento ao tema o tratamento apenas 

de assunto relacionado ao tema, como: a discussão de leis ou outros instrumentos 

legais, a exemplo das leis Maria da Penha e do Feminicídio, sem relacioná-los ao 

cenário da persistência da violência contra as mulheres.

•	O	que	é	fuga	ao	tema?

Enquadra-se nessa classificação a redação na qual nem o tema nem o assunto mais 

amplo relacionado ao tema são desenvolvidos. 

No Enem 2013, recebeu a rubrica de fuga ao tema a redação que tratou, por exemplo, 

exclusivamente, do problema de segurança no trânsito; da ingestão de álcool, sem 

associá-la às leis de trânsito ou à Lei Seca.

No Enem 2014, incorreu em fuga ao tema a redação que tratou, por exemplo, 

exclusivamente, de consumismo; publicidade; infância; liberdade de expressão; 

exploração sexual infantil; ou trabalho infantil.

No Enem 2015, da mesma forma, incorreu em fuga ao tema a redação que tratou, 

por exemplo, exclusivamente, de violência, sem mencionar o recorte de gênero 

“contra a mulher”; da violência contra a mulher em diferentes países sem mencionar 

o Brasil (exceto quando nada é dito sobre o lugar, mas infere-se que se trata do Brasil); 

da violência feminina, praticada pelas mulheres contra os homens; de feminismo/

machismo, abordando apenas o movimento; do papel da mulher na sociedade/

família, sem abordar a questão da violência contra a mulher na sociedade brasileira.



1919REDAÇÃO NO ENEM 2016
CARTILHA DO PARTICIPANTE

•	O	que	é	não	atender	ao	tipo	textual?

Não atende ao tipo textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão 

dissertativo-argumentativo, sem apresentar quaisquer indícios de caráter dissertativo 

(explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da 

temática solicitada) ou de caráter argumentativo (defesa ou refutação de ideias dentro 

da temática solicitada). 

•	O	que	é	um	texto	dissertativo-argumentativo?

o texto dissertativo-argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um 

ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos, para 

influenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando convencê-lo de que a ideia 

defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí sua dupla 

natureza: é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo 

porque são utilizadas explicações para justificá-la.

Seu objetivo é, em última análise, convencer ou tentar convencer o leitor pela 

apresentação de razões e pela evidência de provas, à luz de um raciocínio coerente e 

consistente.

A sua redação atenderá às exigências de elaboração de um texto dissertativo-

argumentativo se combinar os dois princípios de estruturação:

I –  Apresentar uma tese, desen- 
volver justificativas para com- 
prová-la e uma conclusão que 
dê fecho à discussão elaborada 
no texto, compondo o processo 
argumentativo.

TESE – É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela 
deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em 
argumentos ao longo da redação.

ARGUMENTOS – É a justificativa para convencer o leitor 
a concordar com a tese defendida. Cada argumento 
deve responder à pergunta “por quê?” em relação à tese 
defendida.

II – Utilizar estratégias argumen-
tativas para expor o problema 
discutido no texto e detalhar os 
argumentos utilizados.

ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS – São recursos utilizados 
para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o 
leitor:

• exemplos;
• dados estatísticos;
• pesquisas;
• fatos comprováveis;
• citações ou depoimentos de pessoas especializadas no 

assunto;
• pequenas narrativas ilustrativas;
• alusões históricas; e
• comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares 

distintos.
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ATENÇÃO!

Será atribuída nota 0 (zero) à redação que não obedecer a estrutura dissertativo-

argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. 

Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir seu texto à narração 

de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal. No processo 

argumentativo, você poderá dar exemplos de acontecimentos que justifiquem a 

tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, por esta não apresentar a 

estrutura de organização textual solicitada.

os quadros a seguir apresentam os seis níveis de desempenho que serão utilizados para 

avaliar a Competência 2 nas redações do Enem 2016.

200 pontos
Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um 
repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto 
dissertativo-argumentativo. 

160 pontos
Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom 
domínio do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e 
conclusão.

120 pontos
Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio 
mediano do texto dissertativo-argumentativo, com proposição, argumentação e 
conclusão.

80 pontos
Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores 
ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo-argumentativo, não 
atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão.

40 pontos Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do 
texto dissertativo-argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais.

0 ponto Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa.
Nestes casos a redação recebe nota 0 (zero) e é anulada.

1.3 COMPETêNCIA 3 

Selecionar,	 relacionar,	 organizar	 e	 interpretar	 informações,	 fatos,	 opiniões	 e	

argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista

o terceiro aspecto a ser avaliado em seu texto é a forma como você, em seu texto, 

seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa do ponto de vista defendido como tese. É preciso elaborar um texto que apresente, 
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claramente, uma ideia a ser defendida e argumentos que justifiquem a posição assumida por 

você em relação à temática da proposta de redação. 

Essa competência trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência, da 

plausibilidade entre as ideias apresentadas. 

A inteligibilidade de sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores:

• relação de sentido entre as partes do texto;

• precisão vocabular;

• seleção de argumentos;

• progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a 

redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas, 

em uma ordem lógica; e

• adequação entre o conteúdo do texto e o mundo real.

•	O que é coerência?

A coerência se estabelece com base nas ideias apresentadas no texto e nos 

conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo 

com as expectativas do leitor. Está, pois, ligada à compreensão, à possibilidade de 

interpretação dos sentidos do texto. o leitor poderá “processar” esse texto e refletir 

a respeito das ideias nele contidas; pode, em resposta, reagir de maneiras diversas: 

aceitar, recusar, questionar, até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias 

do autor, compartilhando ou não de sua opinião.

Resumindo: na organização do texto dissertativo-argumentativo, você deve procurar 

atender às seguintes exigências:

• apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam;

• encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações 

novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou 

saltos temáticos;

• congruência entre as informações do texto e a realidade; e

• precisão vocabular.

os quadros a seguir apresentam os seis níveis de desempenho que serão utilizados para 

avaliar a Competência 3 nas redações do Enem 2016:

200 pontos
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma 
consistente e organizada, configurando autoria, em defesa de um ponto de vista.

160 pontos
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma 
organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista.
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120 pontos
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos 
argumentos dos textos motivadores e pouco organizados, em defesa de um ponto 
de vista.

80 pontos
Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados 
ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores, em defesa 
de um ponto de vista.

40 pontos
Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou 
incoerentes e sem defesa de um ponto de vista.

0 ponto
Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa 
de um ponto de vista.

1.4 COMPETêNCIA 4 

Demonstrar	conhecimento	dos	mecanismos	linguísticos	necessários	para	a	construção	

da argumentação

os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação 

lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os 

parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto 

e a interdependência das ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, por 

determinadas palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Preposições, 

conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem inter-relação de orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto de 

um ou mais períodos também articulados; cada ideia nova precisa estabelecer relação com as 

anteriores.

Assim, na produção da sua redação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que 

garantam as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação 

dessa competência, será considerado o seguinte aspecto:

•	Encadeamento textual 

Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em 

diferentes níveis:

– Estruturação dos parágrafos: Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma 

ideia principal à qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo-argumentativo, 

os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, 
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por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma 

articulação entre um parágrafo e outro.

– Estruturação dos períodos: Pela própria especificidade do texto dissertativo-

argumentativo, os períodos do texto são, normalmente, estruturados de forma 

complexa, formados por duas ou mais orações, para que se possam expressar as 

ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, 

entre outras.

– Referenciação: As referências a pessoas, coisas, lugares, fatos são introduzidas e, 

depois, retomadas, à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode 

ser expresso por pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, 

estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, uso de 

expressões resumitivas, expressões metafóricas ou expressões metadiscursivas.

RECOMENDAÇÕES

Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já 

apareceram anteriormente no texto:

a)  substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos;

b)  substituição de termos ou expressões por sinônimos, antônimos, hipônimos, 

hiperônimos, expressões resumitivas ou expressões metafóricas;

c)  substituição de substantivos, verbos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos 

ou expressões que resumam e retomem o que já foi dito; e

d)  elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados anteriormente ou sejam 

facilmente identificáveis.

Resumindo: na elaboração da redação, você deve, pois, evitar:

• frases fragmentadas que comprometam a estrutura lógico-gramatical;

• sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos, reproduzindo usos 

típicos da oralidade;

• frase com apenas oração subordinada, sem oração principal;

• emprego equivocado de conector (preposição, conjunção, pronome relativo, alguns 

advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça relação lógica entre dois 

trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem;
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• emprego do pronome relativo sem a preposição, quando obrigatória; e

• repetição ou substituição inadequada de palavras, sem empregar os recursos 

oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo).

os quadros a seguir apresentam os seis níveis de desempenho que serão utilizados para 

avaliar a Competência 4 nas redações do Enem 2016.

200 pontos Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos 
coesivos.

160 pontos Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diver-
sificado de recursos coesivos.

120 pontos Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações, e apresenta re-
pertório pouco diversificado de recursos coesivos.

80 pontos Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequações e apre-
senta repertório limitado de recursos coesivos.

40 pontos Articula as partes do texto de forma precária.

0 pontos Não articula as informações.

1.5 COMPETêNCIA 5 

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos 

humanos

o quinto aspecto a ser avaliado em seu texto é a apresentação de proposta de intervenção 

para o problema abordado. Por isso, a sua redação, além de apresentar uma tese sobre o 

tema, apoiada em argumentos consistentes, deve oferecer uma proposta de intervenção na 

vida social. Essa proposta deve considerar os pontos abordados na argumentação. A proposta 

deve manter um vínculo direto com a tese desenvolvida no texto e demonstrar coerência com 

os argumentos utilizados, já que expressa a sua visão, como autor, das possíveis soluções para 

a questão discutida.

A proposta de intervenção precisa ser detalhada; deve conter, portanto, a exposição da 

intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para realizá-la.

Deve refletir os conhecimentos de mundo de quem a redige, de modo que a coerência da 

argumentação será um dos aspectos decisivos no processo de avaliação. É necessário respeitar 

os direitos humanos, não romper com valores como cidadania, liberdade, solidariedade e 

diversidade cultural.
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Ao redigir seu texto, procure evitar propostas vagas, gerais; busque propostas mais 

concretas, específicas, consistentes com o desenvolvimento de suas ideias. Antes de elaborar 

sua proposta, procure responder às seguintes perguntas: o que é possível apresentar como 

proposta de intervenção na vida social? Como viabilizar essa proposta?

Seu texto será avaliado, portanto, com base na combinação dos seguintes critérios:

a)  presença de proposta x ausência de proposta; e

b)  proposta com detalhamento dos meios para sua realização x proposta sem o 

detalhamento dos meios para sua realização.

os quadros a seguir apresentam os seis níveis de desempenho que serão utilizados para 

avaliar a Competência 5 nas redações do Enem 2016.

200 pontos
Elabora muito bem proposta de intervenção, de forma detalhada, relacionada ao 
tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 

160 pontos
Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão 
desenvolvida no texto.

120 pontos
Elabora, de forma mediana, proposta de intervenção relacionada ao tema e 
articulada à discussão desenvolvida no texto.

80 pontos
Elabora, de forma insuficiente, proposta de intervenção relacionada ao tema, ou 
proposta não articulada com a discussão desenvolvida no texto.

40 pontos
Apresenta proposta de intervenção vaga ou apenas citada, precária ou relacionada 
apenas ao assunto.

0 ponto
Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao 
tema ou ao assunto.

RECOMENDAÇÕES

Para alcançar bom desempenho, você deve fazer, antes de escrever sua redação, uma 

leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de 

que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado.

A proposta de tema de redação vem sempre acompanhada de textos	motivadores. Em 

geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal (imagem), que remetem ao 

tema proposto, a fim de orientar sua reflexão.

Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes 

recomendações:
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a)  ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida 

(texto dissertativo-argumentativo);

b)  ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que indicam o 

posicionamento dos autores;

c)  identificar, em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos 

apresentados pelos autores para defender seu ponto de vista;

d)  refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores; e

e)  ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores.

As propostas de redação das edições do Enem de 2013, 2014 e 2015 mantiveram 

o formato dos anos anteriores: redigir um texto dissertativo-argumentativo, segundo a 

modalidade escrita formal da Língua Portuguesa, sobre um determinado tema:

a) Tema proposto em 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil 

 Tema proposto em 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

 Tema proposto em 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade 

brasileira

b)  Tipologia textual: texto dissertativo-argumentativo. Nessas edições, com base na 

situação-problema proposta, o participante deveria expressar sua opinião, ou seja, 

apresentar uma tese. Para tanto, poderia inspirar-se nos textos motivadores, mas 

sem copiá-los, pois devem ser entendidos como instrumentos de fomento de ideias, 

para que cada um possa construir seu próprio ponto de vista. No desenvolvimento 

da redação, o participante deveria apresentar argumentos e fatos em defesa de seu 

ponto de vista, inter-relacionados, com coesão e coerência.

c)  o texto deveria ser redigido de acordo com a modalidade	escrita	formal	da	Língua	

Portuguesa. Assim, o participante deveria estar atento à estrutura dos períodos, à 

concordância e à regência nominal e verbal; ao emprego convencional das letras na 

grafia das palavras, à acentuação gráfica, à pontuação e à adequação vocabular. Em 

suma, era necessário demonstrar domínio do código escrito.

d)  o texto	definitivo deveria ser escrito a tinta, na folha própria, em até 30 linhas.

e)  A redação com até 7 linhas foi considerada “insuficiente”, recebendo nota 0 (zero).

f)  também foi atribuída nota 0 (zero) à redação que fugiu ao tema ou à tipologia 

textual – texto dissertativo-argumentativo –, que desrespeitou o Exame ou, ainda, 

que apresentou proposta de intervenção em desrespeito aos direitos humanos.
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Foram selecionadas e comentadas para esta Cartilha algumas redações que receberam 

a pontuação máxima – 1.000 pontos – nas edições do Enem de 2013, 2014 e 2015 por terem 

cumprido todas as exigências relativas às cinco competências.

Esses textos contêm uma proposta de intervenção para o problema abordado, 

respeitando os direitos humanos (Competência 5); apresentam as características textuais 

fundamentais, como o estabelecimento de coesão, coerência, informatividade, sequenciação, 

entre outras (Competências 2, 3 e 4); e demonstram domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa (Competência 1). Este domínio pode ser comprovado pelo cumprimento 

das convenções de grafia e acentuação das palavras; das regras de concordância nominal e 

verbal; das regras de regência, tanto nominal quanto verbal; dos princípios de organização 

frasal e de pontuação; das regras de flexão nominal e verbal; e pela utilização de vocabulário 

apropriado ao registro formal do texto dissertativo-argumentativo. Desvios gramaticais 

ou de convenções da escrita foram aceitos somente como excepcionalidade e quando não 

caracterizaram reincidência.

Seguem as propostas de redação e as redações nota 1.000 com seus respectivos 

comentários.

2  AMOSTRA DE REDAÇÕES 
NOTA 1.000
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2.1 REDAÇÕES DO ENEM 2013
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Redação de PAULO	HENRIQUE	CABAN	STERN	MATTA

Escola privada de Rio de Janeiro – RJ

Sucesso absoluto

Historicamente causadores de inúmeras vítimas, os acidentes 
de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor, no 
Brasil . Essa redução se deve, principalmente, à implantação da 
Lei Seca ao longo de todo o território nacional , diminuindo a 
quantidade de motoristas que dirigem após terem ingerido bebida 
alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites 
e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse 
possível .

As estatísticas explicitam a queda brusca na ocorrência 
de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito depois da entrada 
da Lei Seca em vigor. A proibição absoluta do consumo de álcool 
antes de se dirigir e a existência de diversos pontos de fiscalização 
espalhados pelo país tornaram menores as tentativas de burlar 
o sistema. Dessa forma, em vez de fugirem dos bafômetros e dos 
policiais, os motoristas deixam de beber e, com isso, mantêm-se 
aptos a dirigir sem que transgridam a lei .

Outro aspecto de suma relevância para essa mudança foi a 
definição de limites extremamente baixos para o nível de álcool 
no sangue, próximos de zero. Isso fez com que acabasse a crença 
de que um copo não causa qualquer diferença nos reflexos e nas 
reações do indivíduo e que, portanto, não haveria problema em 
consumir doses pequenas. A capacidade de julgamento de cada 
pessoa, outrora usada como teste, passou a não mais sê-lo e, logo, 
todos têm que respeitar os mesmos índices independentemente do 
que consideram certo para si .

Entretanto, nenhuma melhoria seria possível sem a 
realização de um amplo programa de conscientização. A veiculação 
de diversas propagandas do governo que alertavam sobre os perigos 
da direção sob qualquer estado de embriaguez foi importantíssima 
na percepção individual das mudanças necessárias. Isso fez com 
que cada pessoa passasse a saber os riscos que infligia a si e a todos 
à sua volta quando bebia e dirigia, amenizando a obrigatoriedade 
de haver um controle severo das forças policiais.

É inegável a eficiência da Lei Seca em todas as suas propostas, 
formando uma geração mais consciente e protegendo os cidadãos 
brasileiros. Para torná-la ainda mais eficaz, uma ação válida 
seria o incremento da frota de transportes coletivos em todo o país, 
especialmente à noite, para que cada um consuma o que deseja 
e volte para casa em segurança. Além disso, durante um breve 
período, a fiscalização poderia ser fortalecida, buscando convencer 
motoristas que ainda tentam burlar o Estado. O panorama atual já 
é extremamente animador e as projeções, ainda melhores, porém 
apenas com a ação conjunta de povo e governo será alcançada a 
perfeição.
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Comentários

o texto demonstra que o participante tem excelente domínio da modalidade escrita 

formal	 da	 Língua	 Portuguesa e de escolha de registro. Não há erros gramaticais ou de 

convenções da escrita, e a redação organiza-se em cinco parágrafos bem construídos e bem 

articulados entre si.

o participante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, com base em 

um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio	do	texto	dissertativo-

argumentativo, ou seja, em seu texto, o tema é desenvolvido de modo consistente e autoral, 

por meio do acesso a outras áreas do conhecimento, com progressão fluente e articulada ao 

projeto do texto. 

A tese desenvolvida é a de que o advento da Lei Seca proporcionou uma sensível 

redução dos acidentes com vítimas, além de o motorista estar mais consciente em relação ao 

perigo de dirigir alcoolizado. Isso ocorreu principalmente em virtude da rigidez da Lei e de sua 

ampla divulgação.

Em defesa de seu ponto de vista, o texto apresenta informações relacionadas às 

consequências positivas da implantação da Lei Seca, de forma consistente e organizada, 

configurando autoria.

o participante articula bem as ideias, os argumentos, as partes do texto e apresenta, 

sem inadequações, repertório	diversificado	de	recursos	coesivos, tais como: “Essa redução” 

(1º parágrafo); “Dessa forma” (2º parágrafo); “outro aspecto”, “Isso fez” (3º parágrafo); 

“Entretanto” (4º parágrafo); “Para torná-la”, “Além disso” (5º parágrafo). 

A redação apresenta encadeamento entre as ideias e demonstra competência em 

selecionar,	relacionar,	organizar	e	interpretar	informações,	fatos	e	argumentos	em	defesa	

de um ponto de vista: o tema é desenvolvido de forma coerente, os argumentos selecionados 

são consistentes e a conclusão é relacionada ao ponto de vista adotado.

Mesmo considerando os efeitos positivos da implantação da Lei Seca, o participante 

considera que é necessário torná-la mais eficaz por meio de excelente proposta de 

intervenção que respeita os direitos humanos: incremento dos transportes coletivos e maior 

fiscalização, em ação conjunta. trata-se de redação cuja proposta de intervenção é abrangente, 

bem elaborada e bem detalhada, além de ser relacionada ao tema e resultante da discussão 

desenvolvida no texto.
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Redação de SARAH	CHRISTYAN	DE	LUNA	MELO

Escola pública de Jaboatão dos Guararapes  – PE

Construindo uma dinâmica mais ética do trânsito no Brasil

Com a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a 
política de abertura da economia brasileira entrou em ação mais 
vigorosamente do que em qualquer outro episódio da história do 
Brasil . Nesse cenário, a entrada de automóveis no Brasil como 
produtos de consumo foi cada vez maior. No entanto, o governo não 
tomou como prioridade a fiscalização das estradas do país e uma 
prática nociva tornou-se comum: beber e dirigir. Recentemente, 
o governo implantou a Lei Seca, visando diminuir os efeitos dessa 
prática. Nesse contexto, cabe analisar os aspectos positivos da 
aplicação dessa Lei , e como ela pode ser melhorada.

Em função da implantação da Lei Seca, segundo pesquisas 
da UFRJ, os números de acidentes fatais no trânsito relacionados 
ao alcolismo caíram drasticamente desde o começo de 2013. Devido 
a essa evidência a tese de Thomas Hobbes – “a intervenção estatal é 
necessária, como forma de proteger os cidadãos de maneira eficaz” 
– é corroborada. Nesse caso, por meio da Lei Seca, através do exame 
do bafômetro e da aplicação de multas a motoristas alcoolizados, 
a intervenção protegeu a população de maneira vital : salvou 
milhares de vidas.

Ademais, uma questão muito subjetiva é tratada e trabalhada 
pela nova legislação: a empatia. É muito presente, ao longo da 
história das civilizações, a ocorrência de casos nos quais alguns 
decretos e leis contribuíram na construção de uma sociedade 
mais ética e virtuosa. Em decorrência disso, a implantação e a 
propaganda da Lei Seca, ao estimularem o motorista a não beber 
antes de dirigir, podem também levá-lo a pesar as consequências 
de seus atos: desrespeitar a lei , nessa situação, pode custar a vida 
de outrem. Assim, acidentes advindos do alcoolismo no trânsito 
poderão ser evitados, não só pelo medo da punição, mas também 
pela via da consciência ética.

Destarte, fica claro que a Lei Seca ajuda tanto regulamentação 
do trânsito, quanto na formação moral do cidadão brasileiro. 
No entanto, a forma de tratar os que desrespeitam a lei pode ser 
mudada. Ao invés de aplicação de multas, o governo federal poderia 
buscar parcerias com ONGs interessadas e implantar um programa 
de reeducação social para os infratores. Cursos de conscientização, 
aliados a trabalho voluntário em comunidades carentes poderiam 
servir como orientação pedagógica para quem costuma beber e 
dirigir. Assim o trânsito no Brasil poderá tomar as formas de uma 
dinâmica mais ética e segura para todos.
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Comentários

o texto demonstra que a participante tem excelente domínio da modalidade escrita 

formal	da	Língua	Portuguesa e não apresenta problemas linguísticos, a não ser a ocorrência 

de um desvio ortográfico em “alcolismo” (2º parágrafo) e a falta de uma vírgula na oração 

intercalada em “Cursos de conscientização, aliados a trabalho voluntário em comunidades 

carentes poderiam servir como orientação pedagógica [...]” (4º parágrafo). Nota-se a falta 

de preposição aglutinada com artigo antes de “regulamentação”, o que se configura como 

descuido da participante, que demonstra aplicar corretamente a regência do verbo na 

sequência “ajuda tanto regulamentação do trânsito, quanto na formação moral do cidadão 

brasileiro” (4º parágrafo). Como se trata de ocorrências excepcionais sem reincidência, a 

redação recebeu nota 1.000. Demonstra também que a proposta de redação foi compreendida 

e que o tema foi desenvolvido satisfatoriamente dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo. o texto é objetivo e impessoal. A redação organiza-se em quatro 

parágrafos bem organizados.

A participante introduz o tema, afirmando que a valorização do transporte rodoviário, 

que veio na era juscelinista, não foi acompanhada de fiscalização rígida dos motoristas que 

dirigem alcoolizados, providência que foi tomada apenas com a Lei Seca. Com ela, diz o texto, 

o número de acidentes diminuiu.  

o texto desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, fluente e articulada 

ao seu projeto de texto, a partir de um repertório sociocultural produtivo, por meio do acesso a 

outras áreas do conhecimento, como a citação de thomas Hobbes para justificar a intervenção 

do Estado para proteger o cidadão. 

Ao desenvolver o tema, a redação apresenta encadeamento entre as ideias, e a 

participante demonstra competência em selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações,	fatos	e	argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista: o tema é desenvolvido de 

forma coerente, os argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é relacionada ao 

ponto de vista adotado, configurando independência de pensamento e autoria. 

o emprego de elementos coesivos torna o texto bem articulado e garante a sua 

continuidade, revelando conhecimento	dos	mecanismos	linguísticos	necessários	à	construção	

da argumentação. o texto recorre a vários recursos coesivos, como: “Nesse cenário”, “Nesse 

contexto” (1º parágrafo); “Devido a essa”, “Nesse caso” (2º parágrafo); “Ademais”, “Em 

decorrência disso”, “Assim” (3º parágrafo); “Destarte” (4º parágrafo).

A proposta de intervenção foi elaborada de forma detalhada, relacionada ao tema e 

articulada à discussão desenvolvida no texto: parcerias com oNGs para reeducação social dos 

infratores, cursos de conscientização e trabalho voluntário em comunidades carentes.
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Redação de CLARA	DE	ARAUJO	DIAS

Escola privada de Brasília – DF

A Lei Seca foi implantada no Brasil no ano de 2008, com a 
finalidade de reduzir o número de acidentes de trânsito, tendo em 
vista que 30% destes são causados por condutores alcoolizados. A lei 
determina que, se comprovada a ingestão de álcool através do teste 
do “bafômetro” ou exame de sangue, o motorista poderia perder 
sua habilitação e até cumprir pena, além de pagar uma multa.

No período inicial de implantação da lei , a população 
se surpreendeu com a quantidade e seriedade das fiscalizações. 
Certamente, o brasileiro acreditou que continuaria impune ao 
colocar em risco a sua vida e a dos que o cercam. Com a percepção 
de que seus atos teriam sérias consequências, veio uma notável 
mudança de postura da população, que passou a deixar seus carros 
em casa, utilizando outros meios de transporte ou até mesmo não 
consumindo bebidas alcoólicas.

Entretanto, como toda generalização, esta também é 
equivocada: não é plausível afirmar que toda a população 
brasileira possui consciência de que beber e dirigir acarreta 
danos graves. Ainda há a parcela que conserva o pensamento de 
que “nada de ruim acontecerá” e “apenas uma latinha não fará 
mal”.  Para atingir essa parcela ainda existente, algumas medidas 
já têm sido tomadas, como a divulgação de publicidade. Mesmo 
com os resultados significativos após cinco anos de implantação da 
lei , existem outras ações que podem ser tomadas: implantação de 
aulas e palestras para uma conscientização precoce sobre os efeitos 
do uso do álcool nas redes de ensino básico, melhorias no sistema 
de transportes públicos (diminuindo a dependência dos privados), 
incentivos fiscais aos taxistas (levaria a uma redução nas tarifas) e, 
finalmente, aumento nas fiscalizações em determinados horários. 
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Comentários

o texto revela que a participante tem excelente domínio	da	modalidade	escrita	formal	

da	Língua	Portuguesa	e	de	escolha	de	registro. Como desvios gramaticais ou de convenções da 

escrita são aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência, 

a redação recebeu nota 1.000, apesar de apresentar um problema de correlação no emprego 

dos tempos verbais no trecho “determina que, se comprovada a ingestão de álcool [...] o 

motorista poderia” (1º parágrafo).

A participante introduz o tema proposto, referindo-se ao funcionamento e aos 

benefícios da Lei Seca. Ressalva que nem todos aderiram de imediato a um comportamento 

mais seguro em face da atitude de dirigir sob efeito de álcool, e que é necessário investir mais 

na divulgação da Lei.

Ela desenvolve o tema mediante argumentação consistente, fundamentada em 

repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo-

argumentativo, por meio do acesso a outras áreas do conhecimento, com progressão fluente 

e articulada ao projeto do texto.

Em defesa	 de	 um	 ponto	 de	 vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões 

relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria e 

independência de pensamento.

As ideias, os argumentos e as partes do texto são bem articulados, e a redação apresenta 

repertório diversificado de recursos coesivos – principalmente temáticos – sem inadequações, 

construindo uma redação coesa e coerente, o que revela conhecimento dos mecanismos 

linguísticos	necessários	à	construção	da	argumentação.

A proposta de intervenção apresentada no texto é detalhada e abrangente, relacionada 

ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. trata-se de redação cuja proposta 

de intervenção é muito bem elaborada, pois sugere aulas e palestras para conscientização 

precoce, melhorias no sistema de transportes públicos, incentivos fiscais aos taxistas e 

aumento da fiscalização.
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Redação de PAULO	FAGNER	MELO	SILVA

Escola pública de Belém – PA

Inovações da Legislação: Perspectiva de Mudança Cultural

Atualmente, os impactos negativos que a mistura álcool e 
direção podem ocasionar já são conhecidos por grande parte da 
população brasileira. Tal fato constitui-se fruto do alcance efetivo 
de projetos educativos e campanhas publicitárias. Nesse sentido, a 
promulgação da lei de restrição ao consumo de bebidas alcoólicas 
por condutores de veículos foi uma vitória tanto para o Estado 
quanto à sociedade civil . Seu resultado já pode ser observado 
através de dados estatísticos fornecidos por órgãos competentes, tais 
informações demonstram que houve a diminuição do índice de 
acidentes dessa natureza. No entanto, ainda há casos desse tipo de 
negligência ao volante . Faz-se necessário não só a complementação 
da lei existente, mas também a existência de ações afirmativas, as 
quais auxiliarão no processo de modificação completa deste aspecto 
cultural .

Toda lei há de beneficiar sua própria sociedade, contribuindo 
com parâmetros necessários e decisivos ao êxito da organização 
social , bem como de sua administração. Fundamentando-se nisso, 
pode-se afirmar que a Lei Seca em si vem a cumprir o seu papel 
perante o Estado e a sociedade civil . A aprovação popular é devida 
aos seus resultados satisfatórios provenientes de seu correto método 
de atuação e aplicação.

Ademais, como toda legislação vigente, tal proposta deve ser 
constantemente reafirmada tanto nos âmbitos da cultura comum 
quanto na representação administrativa. Vale ressaltar que, apesar 
de se registrar a diminuição de casos infracionais, eles ainda 
existem, porquanto a organização social não absorveu totalmente 
o senso de direção responsável . Em várias ocasiões ainda, o 
cumprimento legal é prejudicado por burocracias relacionadas a 
áreas e limites de atuação dos governos.

Em síntese, a Lei Seca apresenta pontos eficazes à diminuição 
de acidentes de trânsito, porém é de suma importância a realização 
de ações paralelas, as quais visem a prevenção desses procedimentos 
perigosos. Tal iniciativa pode ser dada pela mobilização de 
ONGs e de empreendimentos privados através de campanhas de 
conscientização em bairros, comunidades e escolas. Quanto às 
áreas administrativas, faz-se aprazível o estabelecimento de uma 
lei única das estradas, a qual contemplaria vias municipais, 
estaduais e federais. É necessário, ainda por parte do poder público, 
a fiscalização da propaganda de bebidas alcoólicas, expondo no 
rótulo de cada produto os perigos da combinação beber-dirigir.  
Dessa maneira, a lei Seca poderá ser apoiada e reafirmada pelos 
governos e pela sociedade, conseguindo atingir, por fim, o seu 
objetivo.
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Comentários

o texto revela que o participante tem excelente	domínio	da	modalidade	escrita	formal	

da	Língua	Portuguesa	e	de	escolha	de	registro. Embora se notem a falta de paralelismo sintático 

em “tanto para o Estado quanto à sociedade civil” (1º parágrafo) e a falta de concordância 

nominal em “É necessário, [...], a fiscalização da propaganda de bebidas alcoólicas” (último 

parágrafo), é evidente que esses desvios gramaticais são excepcionalidades, não caracterizam 

reincidência e não comprometem a qualidade do texto nem sua compreensão.

o participante desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, com base 

em repertório	sociocultural	produtivo, e apresenta	excelente	domínio	do	texto	dissertativo-

argumentativo. Há progressão fluente e articulada entre as ideias apresentadas. o texto 

reconhece o valor positivo da Lei Seca, mas ressalta que ainda há quem não obedeça a lei.  

teoriza sobre a importância das leis para a organização da sociedade e reafirma a necessidade de 

se consolidar sua implantação tanto na cultura comum como na representação administrativa.

Em defesa de um ponto de vista, o texto apresenta informações, fatos e opiniões 

relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, ou seja, os argumentos 

selecionados estão organizados e relacionados de forma articulada com o ponto de vista 

defendido e com o tema proposto, configurando-se independência de pensamento e autoria.

o participante articula bem as ideias, os argumentos e as partes do texto e apresenta 

repertório	diversificado	de	recursos	coesivos, sem inadequações. Como exemplos de recursos 

coesivos, temos: “tal fato”, “Nesse sentido”, “No entanto” (1° parágrafo); “Fundamentando-se 

nisso” (2° parágrafo); “Ademais” (3° parágrafo); “Em síntese”, “tal iniciativa”, “Dessa maneira” 

(4° parágrafo).  

o texto apresenta excelente proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema 

e	articulada	à	discussão	desenvolvida	no	 texto: prevenção por meio de ações educativas 

e campanhas; reformulação e unificação das leis de trânsito nas estradas; e fiscalização das 

propagandas de bebidas alcoólicas. 
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Redação de VINICIUS	FERNANDO	ALVES	CARVALHO

Escola pública de Aracaju – SE

Recentemente, a Lei Seca foi legitimada em todo o país. 
Objetivando a dissociação entre os atos de consumir bebidas 
alcoólicas e dirigir, a ação legislativa mostra seus resultados em 
estatísticas animadoras: redução no número de acidentes e de 
mortes no trânsito. Esse panorama reafirma o poder coercitivo da 
lei e alerta para a necessidade de torná-la uma ferramenta de 
mudanças culturais. 

Uma lei mostra-se necessária quando comportamentos 
frequentes representam riscos para a coletividade. No caso da 
associação entre beber e dirigir, muitas campanhas publicitárias 
já existiam, mas revelaram-se insuficientes. Por isso, a lei foi 
implantada, e as consequências para os transgressores da norma 
vão desde prejuízos financeiros até a privação da liberdade. Por 
ter penalizações reais e duras, a lei trouxe resultados visíveis, 
beneficiando o sistema de saúde (pela diminuição nos índices de 
vítimas de acidentes) e a segurança no trânsito (pelo menor número 
de alcoolizados no volante). 

Há, entretanto, um papel que a sociedade deve cumprir 
ao tornar uma lei parte da conjuntura nacional . Esse papel se 
refere à transformação de comportamentos culturais, para que a 
consciência coletiva enxergue o que a lei exige não como apenas 
uma obrigação legal , mas sim como um dever moral . Ou seja, 
dirigir após beber deve ser visto por todos como uma agressão ao 
direito à vida e como falta de maturidade moral . A lei , portanto, 
tem seu valor de conscientizadora de conduta.

Para efetivar essa consciência coletiva, distintas esferas 
políticas devem se integrar: o governo federal deve se responsabilizar 
pela emissão de verbas e pela elaboração de diretrizes a serem 
seguidas, e os governos estadual e municipal devem atuar na 
fiscalização e na ação punitiva. Além disso, é essencial que aqueles 
que desrespeitam essa norma sejam acompanhados por programas 
de assistência social , para que seja oportunizada uma verdadeira 
mudança de comportamento. Por último, mostra-se pertinente que 
ações de esclarecimento quanto à necessidade da Lei Seca ocorram 
frequentemente em escolas de formação de condutores, construindo 
gerações conscientes. 

É possível, portanto, promover o desenvolvimento moral da 
sociedade através da legitimação de leis e da transformação de 
comportamentos culturais. Como no caso da legislação referente 
ao uso obrigatório de cintos de segurança, houve um despertar da 
consciência social em relação à necessidade desse instrumento, 
refletindo responsabilidade e respeito ao próximo. E essa 
conscientização só começou com a ação intercessora da lei. Dessa 
forma, o corpo social evolui em sua conduta, e o esclarecimento 
quanto a modificar certas ações tem papel protagonista nesse 
cenário. 
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Comentários

o participante demonstra excelente	domínio	da	modalidade	escrita	formal	da	Língua	

Portuguesa e de escolha de registro. Não há desvios gramaticais ou de convenções da escrita. 

o vocabulário é rico, diversificado e revela maturidade verbal. Demonstra também que a 

proposta de redação foi compreendida e que o tema foi muito bem desenvolvido, a partir 

de repertório sociocultural produtivo, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo. o texto é objetivo e impessoal, com progressão fluente e articulada ao projeto 

do texto. A redação organiza-se em cinco parágrafos bem relacionados entre si.

A tese desenvolvida é a de que a Lei Seca é necessária e tem produzido bons resultados, 

como mudanças culturais no comportamento dos motoristas, entretanto, o governo deve 

continuar a promover ações para sua maior divulgação e consolidação.

Na introdução, o texto alude ao fato de que o número de acidentes foi reduzido 

com a Lei Seca. No desenvolvimento, apresenta encadeamento entre as ideias e demonstra 

competência em selecionar,	 relacionar,	 organizar	 e	 interpretar	 informações,	 fatos	 e	

argumentos	em	defesa	de	um	ponto	de	vista. o tema é desenvolvido de forma coerente, 

os argumentos selecionados são consistentes e a conclusão é relacionada ao ponto de vista 

adotado, configurando independência de pensamento e autoria.

o emprego de elementos coesivos torna o texto bem articulado e garante sua 

continuidade, revelando conhecimento	 dos	 mecanismos	 linguísticos	 necessários	 à	

construção da argumentação. Vários recursos coesivos são utilizados, como: “Esse panorama” 

(1º parágrafo); “Esse papel” (3º parágrafo); “essa consciência”, “Além disso” (4º parágrafo); 

“Dessa forma” (5º parágrafo). 

o texto apresenta uma proposta de intervenção, que respeita os direitos humanos,  

coerente com as ideias desenvolvidas, ampla	e	abrangente	para	efetivação	da	Lei: trabalho 

conjunto entre o governo federal e os governos estaduais e municipais; programas de 

acompanhamento dos infratores para mudança de comportamento; ações preventivas de 

conscientização nas escolas. 
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