
 

  



INFORMATIVO “HORA DO ENEM” 

1. Alunos do último ano do ensino médio da rede pública estadual do Tocantins poderão 

participar. 

 

2. O Programa HORA do ENEM, reúne um conjunto de ações destinadas à preparação 

dos alunos do último ano do ensino médio para a prova do ENEM. Com alguns cliques, 

o estudante tem à sua disposição vídeos sob demanda, um programa diário com 

notícias atualizadas sobre o Enem e acesso gratuito a uma plataforma de estudos 

personalizados de preparação para o Exame e simulados. Basta acessar 

horadoenem.mec.gov.br  

 

3. Para participar o aluno precisa estar inscrito no HORA do ENEM, e estar cursando o 

último ano do ensino médio. Os simulados utilizam a Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

e seguem o mesmo formato das questões do ENEM. Com isso, as avaliações dão uma 

estimativa bem precisa da nota que o estudante tiraria na prova oficial do ENEM. 

 

4.  

CALENDÁRIO DE APLICAÇÃO DOS SIMULADOS: 

As provas serão liberadas apenas durante os seus respectivos dias. Universidades 

Públicas, IFTOs e Escolas Estaduais de Ensino Médio vão ceder espaço para a realização 

do simulado para alunos que não tiverem acesso a internet. 

1º Simulado: 30 de abril – (já realizado) 

20 questões por área do conhecimento (80 no total). 

2º Simulado: 25 de junho 

20 questões por área do conhecimento (80 no total) 

3º Simulado: 13 de agosto 

45 questões por área do conhecimento (180 no total) 

4º Simulado: 8 e 9 de outubro 

45 questões por área do conhecimento (180 no total) 

 

5. Confira todas as iniciativas que compõem o HORA do ENEM: 

 

1. MECFlix é uma biblioteca de vídeo-aulas sobre as matérias da prova que também 

faz parte do pacote “Hora do Enem”. Entre as diversas possibilidades o estudante 

poderá salvar as vídeo-aulas que achar interessante, organizar a exibição das 

mesmas e compartilhar suas playlists. 

 

2. Programa de TV Hora do ENEM com estréia em maio, o novo programa da grade 

da TV Escola ajudará na preparação dos estudantes interessados em fazer o Enem 

este ano com dicas de especialistas, vídeo resoluções realizados por parceiros do 

setor educacional, comentários de professores experientes e muito mais. Serão 

programas com 30 minutos de duração e exibição diária, de segunda a sexta, 

apresentando informações gerais sobre o Enem, notícias, orientações e muito 

mais. 



 

3. Plataforma Hora do Enem idealizado pela empresa Geekie. O Geekie Games é um 

aplicativo disponível para web e Andróide que reúne centenas de vídeo-aulas e 

milhares de exercícios abrangendo toda a matriz de conteúdo do Enem. 

Algoritmos de recomendação criam um plano de estudos personalizados para cada 

estudante com base no curso desejado e nas necessidades específicas dos 

estudantes. O Aplicativo ainda permitirá que os gestores das redes públicas e o 

Ministério da Educação acompanhem o progresso dos alunos até a realização do 

Enem. Os dados poderão ser utilizados para aprimorar o ensino e direcionar 

medidas de melhoria na educação pública. Os docentes que desejarem conhecer o 

conteúdo e exercícios disponibilizados pela plataforma para interagir e incentivar 

seus estudantes devem se inscrever na versão gratuita da plataforma. Basta 

realizar o cadastro para ter acesso à lista completa de vídeo-aulas e exercícios. 

 

6. Inscrições: Todos que estiverem se cadastrado na plataforma de Estudos da Hora do 

Enem já estão automaticamente participando de todos os simulados que irão 

acontecer. 

 

7. Tenha liberdade para fazer seu simulado: Você pode realizar o seu simulado no 

conforto da sua casa, usando seu computador ou celular, ou em alguns dos locais pré-

determinados pelo MEC. 
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