
 

 

Prefeitura Municipal de Anápolis – GO 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

3ª Avaliação Institucional - 2012 
 

INSTRUÇÕES 
 

Data: 14 e 15 de Junho de 2012 
Atenção! Os alunos dos anos finais só farão provas nesses dois  
dias. 
 
1 – Oriente os alunos no preenchimento do cartão-resposta – Há apenas uma 
resposta correta, de acordo com o enunciado, para cada questão. 
2 – A duração mínima de cada prova será de 2 horas e a máxima será de 3 horas. 
Matutino: Início:  8 h. 00 min.   – 1ª Saída: 10 h. 00 min.   – Término: 11 h. 00 min. 
Vespertino: Início:  13 h. 30 min. – 1ª Saída: 15 h. 30 min. – Término: 16 h. 30 min. 
Noturno: Início:  19 h. 30 min. – 1ª Saída: 21 h. 30 min. – Término: 22 h. 30 min. 
3 – Após o término da prova, liberar todos os alunos dos anos finais (somente os que 
fizeram a prova do 6º ao 9ª ano – regular) para que os professores possam corrigir os 
cartões-resposta. O professor aplicador da prova deverá escrever início e término no 
quadro. Liberar os alunos somente depois de duas horas do início da prova. 
4 – Não é permitido o uso de instrumentos de desenho, calculadoras, dicionários ou 
quaisquer fontes de consulta. 
5 – Nos turnos matutino e vespertino as provas deverão ser recolhidas e devolvidas 
para os alunos no dia seguinte. 
6 – Os professores que aplicarem as provas devem corrigir os cartões-resposta e 
lançar as notas em ficha específica afim de que seja confeccionado o desempenho 
acadêmico da turma. O desempenho acadêmico deve ser enviado para a Assessoria 
Pedagógica dos Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, até o dia 
22/06/2012. 
7 – De cada sala selecionar o (a) melhor aluno (a)  (não precisa ser a melhor nota) 
para participar da  segunda fase da 5ª Olimpíada de Matemática que será realizada em 
Setembro de 2012 (o local e horário serão enviados posteriormente). Apenas um (a) 
aluno (a) por sala será selecionado. O nome do (a) aluno (a) selecionado e publicado 
não poderá ser substituído (Exceção: casos de transferência e/ou desistência). Cabe 
a(o) diretor (a)  providenciar o transporte para os alunos selecionados na  segunda 
fase. 
8 – A 3ª Avaliação Institucional valerá 4,0 pts. Cada questão valerá 0,1 (um décimo). 
9 – Caso haja cancelamento de questão, a pontuação da questão será mantida e a 
nota  computada normalmente no resultado final do (a)  aluno (a). Somente cancelar 
questão após contato e acordo com o assessor da disciplina. 
 
 Certos de podermos contar com todos, nos colocamos à sua disposição para 

quaisquer esclarecimentos. (Fones: Assessoria Pedagógica: 3902 1014/1020                 

Prof. Márcio: 8453 69 61 – Profª Marisa: 9207 6624 – Prof. Alex: 9266 3382  – Profª 

Cleuza: 9907 9080 – Profª Maria Amélia: 9238 7706 – Profª Lanna:  8452 3909 – 

Profª Célia: 9226 2725)  

 Atenciosamente,   

      Assessoria Pedagógica – Anos Finais. 


