
Orientações para o professor aplicador - ADC 

 

Com a finalidade de orientar a aplicação da avaliação, nos mesmos moldes da 

aplicação da avaliação nacional, indicamos que o professor aplicador: 

 

✓ Ressalte que a participação dos alunos é muito importante 
e que eles devem responder a todas as questões 
atentamente; 

✓ Informe aos alunos que, embora a aplicação seja 
cronometrada, eles terão tempo suficiente para responder 
a todas as questões; 

✓ Solicite aos alunos que preencham seus dados em local 
indicado no caderno; 

✓ Lembre os alunos que cada questão tem apenas uma 
alternativa correta; 

✓ Oriente que as respostas devem ser transcritas na folha 
resposta com caneta esferográfica azul ou preta; 

✓ Peça aos alunos que prestem muita atenção e sigam todas 
as orientações do professor aplicador. 

 

Os tempos de aplicação da ADC estão dispostos no quadro a seguir: 
 

Aplicação Tempo 

Bloco 1 – Língua Portuguesa 25 minutos 

Bloco 2 - Matemática 25 minutos 

Preenchimento da folha de respostas (blocos 1 e 2) 10 minutos 

Bloco 3 – Língua Portuguesa 25 minutos 

Bloco 4 - Matemática 25 minutos 

Preenchimento da folha de respostas (blocos 3 e 4) 10 minutos 

Total 2 horas 
 
 

Esse tempo, também constante no caderno de prova, será indicado e controlado 
no decorrer da aplicação pelo professor aplicador, respeitando os seguintes 
procedimentos: 
 

 
 

1. Avisar aos alunos que eles terão 25 minutos para responder a cada bloco de 
questões e autorizar o início da prova.  

2. Anotar o horário de início da aplicação na lousa, iniciando pelo Bloco 1. 



3. Marcar o tempo no relógio. Após 20 minutos, avisar aos alunos que terão mais 
5 minutos para concluir o bloco.  

4. Repetir os procedimentos 2 e 3, para o bloco 2. 
5. Anotar o horário de término da aplicação de cada bloco na lousa.  
6. Marcar 10 minutos no relógio para que os alunos transfiram suas respostas do 

caderno de prova para a folha de resposta, nos blocos 1 e 2.  
7. Circular pela sala de aula para verificar se os alunos estão efetuando as 

marcações conforme as orientações dadas. 
8. Pedir aos alunos que aguardem autorização para começar o bloco seguinte, 

que será o Bloco 3. 
9. Repetir os mesmos procedimentos para a aplicação dos dois últimos blocos de 

questões, blocos 3 e 4. 
10. Ao final, recolher todo o material de prova. 
 


