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APRESENTAÇÃO

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEE – realizará, em 2009, a décima segunda 
edição do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, 
cuja fi nalidade principal consiste em fazer um diagnósti co do sistema de ensino e, ao mesmo 
tempo, servir de instrumento de monitoramento das políti cas públicas de educação.

Contexto

Nesta edição, o Saresp será aplicado em três dias consecuti vos e avaliará o Ensino Fundamental 
– EF – e o Ensino Médio – EM – nas séries e áreas que se seguem:

10 de novembro
Língua Portuguesa – 2ª série / 3º ano EF 
Língua Portuguesa e Redação – 4ª, 6ª e 8ª séries / 5º, 7º e 9º anos EF e 3ª EM  

11 de novembro
Matemáti ca – 2ª série / 3º ano EF 
Matemáti ca – 4ª, 6ª e 8ª séries / 5º, 7º e 9º anos EF e 3ª EM 
Questões Abertas de Matemáti ca para a Rede Estadual – 4ª, 6ª e 8ª séries / 5º,  
7º e 9º anos EF e 3ª EM

12 de novembro
Ciências Humanas (Geografi a e História) – 6ª e 8ª séries / 7º e 9º anos EF e 3ª EM  
–  Rede Estadual

O horário de início das provas será o mesmo do início das aulas como mostra o quadro abaixo:

EF e EM
Horário de Início das Aulas Período de Aplicação

Turmas que iniciam entre
06h45 e 10h59

Manhã

Turmas que iniciam entre
11h00 e 16h59

Tarde

Turmas que iniciam a parti r
das 17h00

Noite
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Após inscrição no Sistema Integrado de Avaliação (S.I.A.), verifi car no seu e-mail,  
as datas, escolas e horários de aplicação das provas.

Parti cipar do processo de treinamento para exercer as ati vidades de professor  
aplicador.

Estudar cuidadosamente os procedimentos para aplicação das provas, conti dos  
neste manual.

Assisti r ao vídeo instrucional sobre os procedimentos de aplicação das provas. 

Antes do dia
da Aplicação das Provas
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Estar de posse deste Manual. 

Comparecer à escola onde realizará a Aplicação com 01 (uma) hora de  
antecedência ao início das aulas para:  

mostrar a Carta de Apresentação ao Diretor da escola, que você deverá  
destacar da últi ma página deste manual.

assinar o Termo de Compromisso (um para cada turma e dia da aplicação  
– Anexo I).

receber do diretor o material desti nado à aplicação. 

No dia da
Aplicação das Provas
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Os pacotes de prova com duplo lacre serão organizados e identi fi cados por DE, Município, 
Rede de Ensino, Escola, Dia de Aplicação, Série, Turno e Turma, conforme mostra o modelo 
abaixo:

Materiais que você Receberá do 
Diretor da escola no dia da Aplicação
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Os pacotes de provas serão brancos com tarjas coloridas para melhor identi fi cação dos turnos 
de aplicação, especifi cados no quadro abaixo:

Turno Cor da Tarja
Manhã Verde
Tarde Amarela
Noite Vermelha

Nesses pacotes, você encontrará o material para aplicação, conforme especifi cado no quadro 
abaixo:

1º Dia de Aplicação
10/11/2009

2º Dia de Aplicação
11/11/2009

3º Dia de Aplicação
12/11/2209

- Caderno de Prova de 
Língua Portuguesa e 
Caderno de Redação
- Lista de presença dos 
alunos (Anexo II)
- Formulário de controle 
de aplicação (Anexo III)

- Caderno de Prova de 
Matemáti ca
- Caderno de Prova de 
Matemáti ca com questões 
abertas (esses cadernos 
serão enviados apenas para 
as escolas estaduais com 
turma(s) sorteada(s) para a 
composição da amostra). 
- Lista de presença dos alunos
- Formulário de controle de 
aplicação

- Caderno de Prova de 
Ciências Humanas (História 
e Geografi a)
- Lista de presença dos 
alunos
- Formulário de controle de 
aplicação

Você encontrará, também, duas provas reservas, sem pré-identi fi cação. Elas poderão ser 
uti lizadas quando o número de alunos exceder o quanti tati vo previsto. Em hipótese alguma 
poderão ser uti lizadas provas pré-identi fi cadas de alunos que faltaram no dia da aplicação.

  Atenção!

No Caderno de Prova estará grampeada a Folha de Respostas (Anexo IV) que 
contém os dados de identi fi cação: Aluno, Turma, Turno, Escola, Município, 
DE/SME, Rede de Ensino, o sequencial de identi fi cação do caderno e os 
campos para marcação das respostas às questões da prova. A sua lateral é 
microsserrilhada para o devido destaque.

As provas em braile ou ampliadas estarão em pacotes específi cos, 
devidamente identi fi cados, separadas dos demais Cadernos de Prova.
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Iniciando a
Aplicação das Provas

Cumprimentar os alunos, apresentar-se e explicar a eles que farão uma prova (mencionar  
a disciplina) que irá contribuir para melhoria da qualidade do ensino da escola.

Explicações Complementares que devem ser repassadas aos alunos: 

1º dia de Aplicação
Todas as turmas

Explicar que irá distribuir o Caderno de 
Prova de Língua Portuguesa - estruturado  
com 24 (vinte e quatro) questões - e, em 
seguida, o de Redação. Somente após a 
distribuição desses dois cadernos, terá 
início a aplicação. Explicar aos alunos que 
a redação deverá ser feita após o término 
da prova de Língua Portuguesa. 

2º dia de Aplicação
Prova de Matemática de todas 
as turmas e prova de questões 
abertas apenas para as turmas 
que fazem parte da amostra.

Explicar que irá distribuir o Caderno de 
Prova de Matemática - estruturado  com 24 
(vinte e quatro) questões - e, em seguida,  
no caso das turmas da amostra, o caderno 
com as questões abertas.Somente após 
a distribuição desses dois cadernos, terá 
início a aplicação. Explicar aos alunos que 
as questões abertas deverão ser feitas 
após o término da prova de Matemática. 

3º dia de Aplicação
Apenas para as escolas 

estaduais da SEE/SP

Explicar que o Caderno de Prova é 
estruturado com 16 (dezesseis) questões 
de Geografi a e 16 (dezesseis) questões 
de História. Os cadernos poderão iniciar 
tanto com questões de Geografi a quanto 
com questões de História.
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Depois do início da prova, não aceitar alunos retardatários.   

Abrir o pacote destacando a serrilha na linha ponti lhada do primeiro lacre. 

Reti rar do pacote os Cadernos de Prova e o Formulário de Controle da Aplicação. 

Contar o número de Cadernos de Prova (inclusive os reservas) existentes no  
pacote e anotar no Formulário de Controle da Aplicação. 

Caso o número de Cadernos de Prova existentes seja inferior ao número  
informado na eti queta registre no Formulário de Controle da Aplicação o total 
de cadernos que faltaram para esta turma.

Anotar, na lousa, o horário de início e término da prova, bem como o tempo  
mínimo de permanência em sala de aula, que será uma hora e trinta minutos.

Todos os alunos com necessidades especiais parti ciparão da avaliação. 
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Dar início à ati vidade. 
Entrega das provas: 

Entregar as Folhas de Respostas juntamente com os Cadernos de Prova  
chamando os alunos pelo nome de acordo com a lista de presença.
Assinalar com um X na lista de presença após a entrega das Folhas de  
Respostas juntamente com os Cadernos de Prova.
Caso haja algum aluno na sala, cujo nome não se encontra na lista de  
presença, uti lize a Folha de Respostas juntamente com o Caderno de 
Prova reserva. 

  Atenção!

Para cada turma haverá 2 (duas) Folhas de Respostas juntamente com os Cadernos 
de Prova reserva. O campo desti nado ao preenchimento do nome do aluno na Folha 
de Resposta reserva estará em branco.

Solicitar aos alunos a conferência de seus dados pessoais na Folha de  
Respostas. Em caso de erro, comunique o Diretor da escola.

  Atenção!

Peça aos alunos para colocarem os nomes nos Cadernos de Prova e na prova 
de Redação.
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Controle do tempo para a execução das provas
1º Dia de Aplicação

10/11/2009

2º Dia de Aplicação

11/11/2009

Para as turmas 
selecionadas para 
a amostra da rede 

estadual

2º Dia de Aplicação

11/11/2209

Para as turmas não 
selecionadas na 

amostra

3º Dia de Aplicação

12/11/2209

Você deverá 

- Distribuir a prova de 
Língua Portuguesa e, em 
seguida, a Redação.  

- Avisar aos alunos que 
eles terão 03 (três) 
horas, no máximo, para 
realizar as provas de 
Língua Portuguesa e 
Redação. 

- Avisar aos alunos, 
20 minutos antes do 
tempo esti pulado para 
a fi nalização da provas, 
a fi m de que eles 
destaquem e preencham 
a Folha de Respostas.

Você deverá 

- Distribuir a prova 
de Matemáti ca e, em 
seguida, a prova de 
questões abertas.  

- Avisar aos alunos que 
eles terão 03 (três) 
horas, no máximo, 
para realizar a prova de 
Matemáti ca e a prova de 
questões abertas. 

- Avisar aos alunos 
20 minutos antes do 
tempo esti pulado 
para a fi nalização das 
provas, a fi m de que eles 
destaquem e preencham 
a Folha de Respostas.

Você deverá

- Distribuir a prova de 
Matemáti ca. 

- Avisar aos alunos que 
eles terão 02 (duas) 
horas, no máximo, 
para realizar a prova de 
Matemáti ca.

- Avisar aos alunos 
20 minutos antes do 
tempo esti pulado para 
a fi nalização da Prova 
de Matemáti ca, a fi m de 
que eles destaquem e 
preencham a Folha de 
Respostas. 

Você deverá

- Distribuir a prova 
de Ciências Humanas 
(História e Geografi a).

- Avisar aos alunos que 
eles terão 02 (duas) 
horas e 30 (trinta) 
minutos, no máximo, 
para realizar a prova de 
Ciências Humanas.

- Avisar aos alunos 
20 minutos antes do 
tempo esti pulado para a 
fi nalização da Prova de 
Ciências Humanas, a fi m 
de que eles destaquem 
e  preencham a Folha de 
Respostas. 

Informar aos alunos que eles devem: 
• permanecer sentados para receber o seu Caderno de Prova;

• abrir o Caderno de Prova depois da sua instrução;

• responder à prova com cuidado e atenção;

• não deixar nenhuma questão em branco;

• usar caneta esferográfi ca azul ou preta ou lápis para marcar a Folha de 
Respostas;

• ter cuidado no preenchimento da Folha de Respostas.

  Atenção!

Você, como Aplicador, não poderá responder à qualquer pergunta referente 
ao conteúdo ou à forma responder às questões da prova.

Avisar aos alunos que, ao terminarem a prova, ela deverá ser fechada e colocada  
em cima da carteira.
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Instruções Específi cas

Para os Alunos da 4ª série / 5º ano EF:

Explicar aos alunos que as respostas devem ser transcritas para a Folha de  
Respostas.

Treinar com os alunos como marcar as respostas na Folha de Respostas. Para tal,  
peça aos alunos que resolvam as questões dos exemplos 1 e 2 que se encontram 
no verso da folha e, em seguida, oriente-os na marcação dos campos específi cos 
conforme apresentados nos gabaritos a seguir.

Exemplos de questões de Língua Portuguesa

FOLHA DE RESPOSTAS
MATEMÁTICA

4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO

N° SEQUENCIALDISCIPLINA

CADERNO

CÓDIGO / NOME DA ESCOLA

REDE DE ENSINO

N° PACOTE

R.A.NOME DO ALUNO

CÓDIGO / NOME DA D.E.

TURMA TURNOSÉRIE / ANO

PROJETO SARESP 2009 MATEMÁTICA 4ª SÉRIE EF

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
- Confira os seus dados pessoais acima.
- Utilize lápis preto ou caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Não será permitido substituir esta folha de respostas.
- Assinale apenas uma alternativa para cada questão da prova.
(Mais de uma anulará a questão).

- Faça a marca conforme o exemplo abaixo.

EXEMPLO: DA C

01: DCBA

04: DCBA

02: DCBA

06: DCBA

03: DCBA

05: DCBA

07: DCBA

08: DCBA

09: DCBA

10: DCBA

11: DCBA

12: DCBA

13: DCBA

14: DCBA

15: DCBA

16: DCBA

20: DCBA

18: DCBA

22: DCBA

19: DCBA

21: DCBA

23: DCBA

24: DCBA

17: DCBA

17: DCBA

18: DCBA

19: DCBA

20: DCBA

21: DCBA

22: DCBA

23: DCBA

23: DCBA

O aluno deverá marcar, com
orientação do aplicador, as

respostas dos exemplos 1 e 2.

EXEMPLO 2:

EXEMPLO 1:

DA CB

DA CB

6946086469

Exemplos de questões de Matemáti ca

FOLHA DE RESPOSTAS
MATEMÁTICA

4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO

N° SEQUENCIALDISCIPLINA

CADERNO

CÓDIGO / NOME DA ESCOLA

REDE DE ENSINO

N° PACOTE

R.A.NOME DO ALUNO

CÓDIGO / NOME DA D.E.

TURMA TURNOSÉRIE / ANO

PROJETO SARESP 2009 MATEMÁTICA 4ª SÉRIE EF

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
- Confira os seus dados pessoais acima.
- Utilize lápis preto ou caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Não será permitido substituir esta folha de respostas.
- Assinale apenas uma alternativa para cada questão da prova.
(Mais de uma anulará a questão).

- Faça a marca conforme o exemplo abaixo.

EXEMPLO: DA C

01: DCBA

04: DCBA

02: DCBA

06: DCBA

03: DCBA

05: DCBA

07: DCBA

08: DCBA

09: DCBA

10: DCBA

11: DCBA

12: DCBA

13: DCBA

14: DCBA

15: DCBA

16: DCBA

20: DCBA

18: DCBA

22: DCBA

19: DCBA

21: DCBA

23: DCBA

24: DCBA

17: DCBA

17: DCBA

18: DCBA

19: DCBA

20: DCBA

21: DCBA

22: DCBA

23: DCBA

23: DCBA

O aluno deverá marcar, com
orientação do aplicador, as

respostas dos exemplos 1 e 2.

EXEMPLO 2:

EXEMPLO 1:

DA CB

DA CB

6946086469

Circule entre as carteiras para verifi car se os alunos preencheram o campo  
corretamente. Caso algum aluno tenha encontrado difi culdade na transcrição 
das respostas, explique novamente o procedimento.
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Para as demais séries 6ª, 8ª séries / 7ª e 9º anos EF e 3ª do EM

Explicar aos alunos que as respostas da prova deverão ser transcritas para a  
Folha de Respostas.

Ler com os alunos as instruções na Folha de Respostas do Caderno de Prova. 

Circule entre as carteiras para verifi car se os alunos estão preenchendo  
corretamente os campos da Folha de Respostas (Anexo IV).

  Atenção!

Nas provas da 3ª série EM há questões com 4 (quatro) e/ou 5 (cinco) alternati vas. 
Nas demais séries são apenas 4 (quatro) alternati vas.

Para a aplicação das provas especiais

Os Cadernos de Provas, com as provas ampliadas e em braile, deverão ser  
devolvidos juntos dentro do pacote de origem.

O preenchimento das Folhas de Respostas das provas ampliadas deverá ser  
realizado pelo Aplicador, após o término do horário de aplicação.

A prova em braile não possui Folha de Respostas e deverá ser colocada no  
envelope de retorno.

  Atenção!

Para os alunos com necessidades especiais deverá ser oferecido um tempo maior 
para a realização das provas.
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Durante a Aplicação

Somente permita que o aluno saia da sala nas seguintes circunstâncias: 

• Quando o aluno não puder concluir a prova porque está passando mal.

• Quando for chamado pelos pais e ti ver que ir embora.

• Outra situação que exija a saída defi niti va ou temporária do aluno 
da sala.

Quando o aluno sair da sala de aula durante a aplicação, proceda da seguinte  
maneira:

• recolha o Caderno de Prova do aluno que sair;

• caso o aluno retorne, devolva a ele o material recolhido;

• escreva na capa do Caderno de Prova o moti vo da saída;

• se o aluno não retornar para a sala, permaneça com seu Caderno de 
Prova e Folha de Respostas até o término da aplicação, registrando o 
caso na capa do Caderno de Prova.
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Concluindo a Aplicação

recolher todas as Folhas de Respostas juntamente com os Cadernos de Prova; 

solicitar aos alunos que permaneçam sentados até o término do recolhimento; 

verifi car se todos os Cadernos de Prova foram devolvidos pelos alunos; 

preencher devidamente todos os campos do Formulário de Controle da  
Aplicação;

  Atenção!

Preencher cuidadosamente todos os campos do Formulário de Controle de 
Aplicação.

Colocar os instrumentos no pacote, observando a seguinte sequência:  

• 1º - Formulário de Controle da Aplicação;

• 2º - Folhas de Respostas preenchidas;

• 3º - Cadernos de Prova preenchidos;

• 4º - Folhas de Respostas em branco;

• 5º - Cadernos de Prova em branco

Colocar os Cadernos de Prova em braile ou ampliadas no pacote específi co,  
quando houver.
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  Atenção!

A lista de presença da turma NÃO pode ser colocada no pacote.

Lacrar o pacote, na sala de aplicação, seguindo as orientações do mesmo. 

Entregar os pacotes de prova e as listas de presença dos alunos ao Diretor. 

Ligue para o 0800 (URA) para confi rmar a aplicação da prova, tal como  
apresentado a seguir.

O Aplicador liga para o 0800 e a unidade de resposta audível atende a 
chamada

URA: Você ligou para a Central de Controle da Aplicação do CAEd. Por favor, 
digite o número de sua senha pessoal de identi fi cação. 
Aplicador: 563453
URA: Senha confi rmada. Digite agora o número do pacote de provas 
aplicado.
Aplicador: 5643428
URA: Pacote confi rmado. Por favor, digite 1 se este pacote de provas foi 
aplicado na turma que estava prevista. Digite 9 caso o pacote esti vesse 
endereçado para uma outra turma.
Aplicador: 1
URA: Por favor, digite agora o número de alunos presentes na avaliação.
Aplicador: 27
URA: Vinte e sete. Digite 1 para confi rmar a presença deste total de alunos 
na aplicação. Digite 9 para corrigir o número digitado.
Aplicador: 1
URA: Aplicação confi rmada. O CAEd agradece a sua parti cipação no SARESP 
2009.
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Anexo I

TERMO DE COMPROMISSO DO APLICADOR

Recebi do(a) Sr(a)

___________________________________________________________________________________ 

o pacote de provas devidamente identificado e lacrado. Assumo o compromisso, junto à Secretaria de 
Educação de São Paulo, à Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e ao Centro de 
Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd/UFJF, de realizar com seriedade todas as tarefas 
pertinentes à minha função na aplicação das provas, tais como:

assegurar o sigilo absoluto das provas; 5

abrir os pacotes das provas no ato da aplicação; 5

realizar, rigorosamente, os procedimentos de aplicação das provas constantes do     Manual do  5
Aplicador;

assegurar que os alunos respondam às questões da prova com os seus próprios esforços e  5
conhecimentos, sem quaisquer outras interferências;

organizar o material de avaliação ao término da aplicação e entregá-lo ao diretor da escola. 5  

_______________________________,_______ de novembro de 2009.

______________________________
Assinatura do aplicador
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LISTA DE PRESENÇA DOS ALUNOS POR TURMA

CÓDIGO / NOME DA D.E NÚMERO DO PACOTE

REDE DE ENSINO MUNICÍPIO

CÓDIGO / NOME DA ESCOLA SÉRIE/ANO      TURMA           TURNO

DIA DE APLICAÇÃO                                     NOME DO APLICADOR          

 

NÚMERO NOME DO ALUNO ASSINALE COM UM X  A 
PRESENÇA DO ALUNO 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Anexo II
Frente
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Anexo II
Verso

NÚMERO NOME DO ALUNO ASSINALE COM UM X  A 
PRESENÇA DO ALUNO 

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TOTAL DE ALUNOS PRESENTES

APÓS A APLICAÇÃO, A LISTA DE PRESENÇA DEVE SER ENTREGUE AO DIRETOR DA ESCOLA.
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Anexo III
Frente

FORMULÁRIO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO
N° PACOTE

TURNOSÉRIE / ANOTURMA

DISCIPLINACÓDIGO / NOME DA ESCOLA

MUNICÍPIO

CÓDIGO / NOME DA D.E.

REDE DE ENSINO DIA DA APLICAÇÃO

- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Faça marcas e preencha as lacunas conforme os exemplos abaixo:

Exemplo 1: Número de alunos ausentes: Exemplo 2: Chuva forte

REGISTROS DAS CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO: QUANTIDADE

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:

NÚMERO DE ALUNOS DA TURMA

NÚMERO DE ALUNOS AVALIADOS (PRESENTES NA APLICAÇÃO)

NÚMERO DE ALUNOS AUSENTES

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA INDICADO NA ETIQUETA DO PACOTE

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA DENTRO DO PACOTE (INCLUSIVE OS RESERVAS)

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA QUE FALTARAM PARA ESTA TURMA

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA EM BRAILLE PARA ESTA TURMA

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA AMPLIADA PARA ESTA TURMA

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA PREENCHIDOS PELOS ALUNOS

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA QUE RETORNARAM, EM BRANCO, PARA O PACOTE

TOTAL DE CADERNOS DE PROVA COM FALTA DE PÁGINAS OU PROBLEMAS DE IMPRESSÃO

TOTAL DE FOLHAS DE RESPOSTA COM PROBLEMAS DE IMPRESSÃO

1 0

8205282669



Manual do Aplicador SARESP 2009

24

Anexo III
Verso

FORMULÁRIO DE CONTROLE DE APLICAÇÃO

SIM NÃO

_____________________________________________________
NOME DO APLICADOR

_____________________________________________________
ASSINATURA

ORIENTAÇÕES RECEBIDAS PARA A APLICAÇÃO DO SARESP

ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NOS MANUAIS

ORIENTAÇÕES APRESENTADAS NOS VÍDEOS

ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO NA ESCOLA

INTERESSE DOS ALUNOS EM FAZER AS PROVAS

BOM REGULAR RUIM NÃO
HOUVE

NÃO
PARTICIPEIDÊ A SUA OPNIÃO SOBRE OS SEGUINTES ASPECTOS

NO PACOTE HAVIA CADERNOS DE PROVAS OU FOLHAS DE RESPOSTAS QUE NÃO CORRESPONDIAM À SÉRIE OU TURMA OU
DISCIPLINA PROGRAMADAS? (SE SIM ESPECIFIQUE)

1. Chuva Forte 2. Falta de transporte para os alunos
3. Falta de energia elétrica 4. Falta de segurança na escola

5. Feriado na cidade 6. Outros

NO CASO DE NÃO APLICAÇÃO DAS PROVAS, INDIQUE O MOTIVO DA OCORRÊNCIA:

SIM NÃO

3694018214
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Anexo IV

MUNICÍPIO

N° SEQUENCIALDISCIPLINA

CADERNO

CÓDIGO / NOME DA ESCOLA

N° PACOTE

R.A.NOME DO ALUNO

CÓDIGO / NOME DA D.E.

TURMA TURNOSÉRIE / ANO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
- Confira os seus dados pessoais acima.
- Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Não será permitido substituir esta folha de respostas.
- Assinale apenas uma alternativa para cada questão da prova.
(Mais de uma anulará a questão).

- Faça a marca conforme o exemplo abaixo.

EXEMPLO: DA C

REDE DE ENSINO

FOLHA DE RESPOSTAS
MATEMÁTICA

8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO SARESP 2009 MATEMÁTICA 8ª SÉRIE EF

01: DCBA

04: DCBA

02: DCBA

06: DCBA

03: DCBA

05: DCBA

07: DCBA

08: DCBA

09: DCBA

10: DCBA

11: DCBA

12: DCBA

13: DCBA

14: DCBA

15: DCBA

16: DCBA

20: DCBA

18: DCBA

22: DCBA

19: DCBA

21: DCBA

23: DCBA

24: DCBA

17: DCBA

4986229572
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Anexo V

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO APLICADOR

Ilmo(a) 
Diretor(a) da Escola

___________________________________________________________________________________ 

Prezado(a) Diretor(a),

O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação – CAEd/UFJF, responsável pela aplicação do 
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP/2009, apresenta como 
Aplicador o(a) Sr(a)                                                                                                     que se identificará.

O desempenho desse aplicador é de fundamental importância para garantir o sucesso do processo 
avaliativo do SARESP/2009, assumindo compromisso, junto à Secretaria de Educação de São Paulo, à 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e ao Centro de Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação – CAEd/UFJF, de realizar com seriedade todas as tarefas pertinentes à sua função na 
aplicação das provas.

O CAEd/UFJF pede sua autorização, a fim de que o(a) aplicador(a) possa realizar seu trabalho, e 
agradece sua valiosa colaboração para que a avaliação do SARESP/2009 seja realizada com sucesso. 

Um bom trabalho para todos nós!

Coordenação CAEd/UFJF – SARESP/2009
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Sua participação é fundamental para o sucesso da
aplicação das provas.

Um bom trabalho para todos nós!
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