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Senhores Diretores e Professores Coordenadores, 

 
Comunicamos que as folhas de resposta de algumas provas da 19ª 

edição da AAP, 1º Bimestre de 2018, possuem uma incorreção. Nelas, 
está faltando a questão de número 9. 

 

Segue a listagem das provas que apresentam a inconsistência: 
 

- Língua Portuguesa – 1ª Série do Ensino Médio 
- Língua Portuguesa – 2ª Série do Ensino Médio 

- Língua Portuguesa – 3ª Série do Ensino Médio 
- Matemática – 6º Ano do Ensino Fundamental 

- Matemática – 7º Ano do Ensino Fundamental 
- Matemática – 8º Ano do Ensino Fundamental 

- Matemática – 9º Ano do Ensino Fundamental 
- Matemática – 1ª Série do Ensino Médio 

- Matemática – 2ª Série do Ensino Médio 
- Matemática – 3ª Série do Ensino Médio 

  
As folhas de resposta corretas estão anexas a esta rede e também 

serão disponibilizadas na Intranet.  

 
Na utilização da folha de resposta no caderno do aluno com a questão 

faltante, solicitamos que orientem os professores para que no início da 
aplicação, solicitem aos alunos a inclusão de marcação para a questão 

9, entre as questões 8 e 10. Realizar essa ação pode 
evitar equívocos no momento do(a) aluno(a) registrar as respostas 

e consequentemente no lançamento dos resultados na Secretaria 
Escolar Digital (SED), pelo professor. 

 
Todavia, caso o professor deseje utilizar o aplicativo Leitor Resposta 

(disponível para Android na Loja Google Play) para lançar os resultados 
na SED das provas citadas acima, será necessário utilizar a folha de 

resposta disponível na intranet, na biblioteca CIMA, com o título: AAP 
19ª edição – 1º Bimestre de 2018. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=corretoraap.sed.educacao.sp.gov.br.corretordeprova


Informamos também que os prazos de aplicação e digitação de 
resultados das provas foram prorrogados conforme segue: 

 

• Período de aplicação: de 16/04 a 27/04 
• Período de digitação: de 16/04 a 04/05 

 
Atenciosamente, 

Sueli Araujo 
PCNP Matemática 

 
  

De acordo 
 

 
Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 
 


