
MANUAL DE APLICAÇÃO 
Simulado Jornada da 
Avaliação 



Prezados (as) Coordenadores (as) e Aplicadores (as), 

Vocês foram convidados para colaborar com a aplicação dos instrumentos 

do projeto de Avaliação Educacional “Simulado Jornada da Avaliação – Sistema 
Farias Brito”. Sua participação é fundamental para o sucesso da aplicação. 

Este manual tem por finalidade orientá-los para a realização de todas as 

atividades de forma coesa, integrada e tranquila. 

Todos os procedimentos informados neste documento devem ser 

seguidos conforme a descrição. 



1 - Data de aplicação e séries avaliadas 

A aplicação dos simulados acontecerá na data oficial de aplicação. 

Assim sendo, os alunos do  5º ano e 9º do ensino fundamental  

deverão realizar o simulado Jornada da Avaliação do dia 12/08/2019 ao dia 

23/08/2019

2 - Instrumentos aplicados 

Considerando a data de aplicação descritos no item anterior, cada escola 

devera se programar para a aplicação, sendo: 

• Prova de português e matematica ;com questões multipla escolha e cada caderno de 
questão tem a duração de 1 hora, ficando a critério do colégio aplicar em um ou dois 
dias.

3 - Características dos cadernos de aplicação 

A prova é composta por dois cadernos de questões, um de língua portuguesa e outro 
de matemática, com a seguinte distribuição:

• 5° ano do Ensino Fundamental - 22 questões de língua portuguesa (caderno 1) e 22 
questões de matemática (caderno 2), totalizando 44 questões;

• 9° anos do Ensino Fundamental - 26 questões de língua portuguesa (caderno 1) e 26 
questões de matemática (caderno 2), totalizando 56 questões;



4 - Funções do coordenador e aplicador. 

Estão sob a responsabilidade direta do Coordenador as seguintes atividades: 

Receber e armazenar o material da avaliação, garantindo a 
permanência em local seguro até a aplicação. 

Zelar para que ninguém se aproxime desse material, sob hipótese 
 alguma, bem como para que não sejam feitas fotocópias dele. 

Orientar os aplicadores que serão selecionados  conforme 
quantidade  de turmas inscritas para participar dos simulados do 

 projeto Simulado Jornada da Avaliação – Sistema Farias 
Brito 

 



• Coordenador

Recebimento 

Todo o material para aplicação será enviado dentro de caixas e a 

distribuição será realizada por transportadora. 

Ao receber os materiais, o coordenador deverá conferir a quantidade 

recebida e armazená-los em um local seguro, garantindo desta forma, a 

integridade física dos instrumentos e o sigilo total de seu conteúdo. 

• Coordenador

O coordenador deverá distribuir os pacotes de aplicação aos

aplicadores apenas no dia da aplicação.

• Aplicador

Ao receber os pacotes, o aplicador deve entregar os cartões nominais 

aos alunos. Aqueles que não foram previamente inscritos devem realizar a 

prova no cartão extra. 

REGRAS 

Para o preenchimento do cartão resposta use principalmente lápis 

preto para marcar as respostas. 
O aluno deve realizar o correto preenchimento do cartão resposta. 

Durante a prova , são vetadas as comunicações entre os candidatos e 

a utilização de qualquer material de consulta. 
O cartão resposta deve ser preenchido com cuidado, pois, em caso de 

rasura, ele não poderá ser substituído e o uso do corretivo não será permitido.



FALE CONOSCO

Nossa equipe de atendimento estará à disposição via e-mail e telefone. 

avaliacaosfb@evolucional.com.br 

(11) 3777-6794 

mailto:avaliacaosfb@evolucional.com.br
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