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O ENEM é o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje em dia, é a principal forma de ingresso 

às universidades. A inscrição da prova costuma custar entre 80 e 90 reais e é feita, 

normalmente, no mês de maio. Entretanto, existem algumas pessoas que podem solicitar 

isenção dessa taxa de inscrição, ficando totalmente livres desse gasto. A solicitação dessa 

isenção deve ser feita unicamente pelo endereço <enem.inep.gov.br/participante>, 

exclusivamente no período do cronograma, não sendo prorrogável. 

Pode pedir isenção: 

1. Aquele que estiver cursando a última série do ensino médio no ano que fará a 

prova, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada 

ao Censo da Educação Básica; ou 

2 Aquele que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista 

integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou inferior a um salário 

mínimo e meio, conforme art. 1º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 12.799, de 

10 de abril de 2013; 

3. Aquele que declarar estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser 

membro de família de baixa renda, nos termos do art. 4º, do Decreto nº 6.135, de 

26 de junho de 2007, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que requer: renda familiar per capita de 

até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. 

 

Para conseguir a isenção o candidato deve se encaixar em pelo menos uma dessas três 

categorias. Para todos os casos de solicitação de isenção da taxa de inscrição, o participante 

deverá ter documentos que comprovem a condição declarada, sob pena de responder por 

crime contra a fé pública e ser eliminado do Exame. Se for constatado que o participante 

declarou informações falsas ou inexatas, conseguindo uma isenção indevida, ele será 

eliminado do Exame, a qualquer tempo, e deverá ressarcir ao erário os custos referentes à 

taxa de inscrição. Poderão, também, ser aplicadas outras penalidades previstas em lei. 

 

• Se você pediu isenção no ano anterior e não compareceu à prova, tem que enviar, 

junto com o pedido de isenção no ano atual, uma justificativa para tal. Senão, 

certamente será negado. 

• O que é CadÚnico? O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 



renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa 

população. Nele são registradas informações como: características da residência, 

identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, entre outras. 

A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado 

brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas 

federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do 

Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa 

Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção 

de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por 

isso, ele é funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas 

políticas públicas. A execução do Cadastro Único é de responsabilidade 

compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. 

Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o gestor 

responsável, e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o 

Sistema de Cadastro Único. O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 

6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas. 

o Mais informações sobre como proceder com o cadastro: 

http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-

serve/como-se-cadastrar 
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