
Inscrições do Encceja 2022 

           Estão abertas as inscrições do ENCCEJA 2022.  

Quem não completou os estudos na idade adequada, pode agora tentar o 

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental Anos Finais e do Ensino 

Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de 

Jovens e Adultos.  

O ENCCEJA é para jovens e adultos que não completaram o Ensino 

Fundamental Anos Finais ou Ensino Médio na idade estudantil. O único 

requisito é ter acima de 15 anos para tentar o Certificado do Ensino 

Fundamental Anos Finais ou acima de 18 anos para pleitear o Certificado do 

Ensino Médio.  

                    Inscrições:- de 24 de maio a 04 de junho de 2022; 

                    Provas:- 28 de agosto de 2022. 

Observações:- 

    1.) Para acessar o formulário de inscrição, o candidato precisará ter 

uma conta no sistema Gov.br. As inscrições vão de 24 de maio até 

23h59min de 04 de junho de 2022 por meio do site do Encceja 

Nacional ou pelo site Gov do Governo. 

     2.) Quem se ausentou na edição anterior do exame (2021), quando 

da pandemia, não precisará justificar falta, mas precisará fazer uma nova 

inscrição. 

    3.) Quando da inscrição, o candidato pode escolher uma ou mais áreas 

de conhecimento, caso já tenha sido aprovado em determinadas áreas 

https://www.acheconcursos.com.br/redirect.php?tipo=postout&urlout=http%3A%2F%2Fenccejanacional.inep.gov.br%2Fencceja%2F%23%21%2Finicial
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nas edições anteriores do Exame. Ainda, escolher o Município de 

aplicação das provas. 

     4.) Provas do Encceja :- 

O exame terá 4 provas com 30 questões cada uma, além de uma redação. 

Lembrando que quem já foi aprovado em alguma delas, só precisará fazer 

as demais. 

Para o Ensino Fundamental Anos Finais serão: 

                    Prova I:- 30 questões de Ciências Naturais;  

                    Prova II:- 30 questões de Matemática; 

                    Prova III:- 30 questões de Língua Portuguesa com Redação, 

Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física;                  

                   Prova IV:- 30 questões de História, Geografia, Filosofia e  

Sociologia.            

Para o Ensino Médio serão: 

               Prova I:- 30 questões de Ciências da Natureza e suas                                                        

Tecnologias -   Química, Física e Biologia; 

               Prova II:- 30 questões de Matemática e suas Tecnologias; 

               Prova III:- 30 questões de Língua Portuguesa com Redação, 

Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física; 

               Prova IV-: 30 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

- História, Geografia, Filosofia e Sociologia. 

 

            5.)  As provas terão 4 horas de duração no turno da manhã, das 9h 

às 13h (provas I e II)  e 5 horas no turno da tarde (provas III e IV), aplicadas 

das 15h30 às 20h30. 

            6.) Será obrigatória a apresentação de via original de documento 

oficial de identificação com foto para a realização das provas, segundo 

o Edital. 

https://www.acheconcursos.com.br/questoes
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            7.) Para fazer a inscrição, se o cidadão ainda não possui login 

Gov.br, ele pode fazer seu cadastro gratuito na página Gov.Br ou pelo App 

Gov.br, disponível para celulares com sistema iOS para iPhone ou Android. 

               Ao acessar a página/aplicativo, clique no botão "Entrar com 

gov.br", e se estiver no site, clique no botão "Criar conta gov.br", em seguida 

digite seu CPF e siga as orientações para criar sua conta. 

              A criação da conta é imediata. O cidadão só precisa fornecer 

alguns dados e criar uma senha de acesso, de forma gratuita. 

O Encceja é realizado pelo Inep em colaboração com as         Secretarias 

Estaduais de Educação. 
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