
                                         
  

 
 
 

Diário Oficial da União de 22 de Julho de 2014 – Seção 1 – pág. 14 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 
 

RETIFICAÇÃO 
 

 
No Art. 1 º da Portaria nº 179, de 28 de abril de 2014, publicada no Diário 

Oficial da União, Seção 1, Nº 80, de 29 de abril de 2014, pág. 40, onde se lê: 
Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão 

do Ensino Médio ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para 
fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a 
Instituição Certificadora; 

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de 
cada edição do exame; 

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma 
das áreas de conhecimento do exame; 

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação. 
Leia-se: 
Art. 1º O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão 

do Ensino Médio deverá atender aos seguintes requisitos: 
I - indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para 

fins de certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a 
Instituição Certificadora; 

II - possuir no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de 
cada edição do exame; 

III - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma 
das áreas de conhecimento do exame; 

IV - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação. 
Parágrafo único: O participante do ENEM interessado em obter a declaração 

parcial de proficiência nas áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias deverá atingir em cada 
uma delas o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos. Para obter da 
declaração parcial de proficiência na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
deverá atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na prova objetiva 
e o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na prova de redação. Em ambos os casos, os 
participantes deverão atender aos requisitos previstos nos incisos I e II deste artigo. 
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