
   

 

Prezados gestores e professores, 

Estamos na fase de correção e digitação dos resultados da Prova Semestral – edição 2019. Foram liberados, no 

SERAp, os Manuais de Correção dos 2º e 3º anos, para os itens de resposta construída (questões abertas). Foi 

constatada nesses manuais, no entanto, a inversão de algumas Letras, conforme indicada nos quadros que seguem.  

2º Ano 

  Questões  
de 26 a 30 

Nível  Letra Caracterização 

1 D Nível mais baixo 

2 C  

3 A 

4 B Nível mais alto 

 

3º Ano 

  Questão 
36 

Nível  Letra Caracterização 

1 D Nível mais baixo 

2 C  

3 A 

4 B Nível mais alto 

 

Embora tenha sido sugerido um encaminhamento para a digitação das respostas das questões acima referidas, 

tivemos registros de algumas Escolas que seguiram os Manuais de Correção, tal como apresentados, e de outras que 

alteraram o registro diretamente no SERAp, com a tentativa de adequação das respostas. Essa duplicidade de ações 

poderia inviabilizar a utilização dos resultados, que todos sabem, são de extrema importância. Dessa maneira 

viemos, por meio deste comunicado, notificá-los sobre o procedimento que julgamos mais plausível para 

prosseguimento da digitação, no que diz respeito à inserção de novos resultados, bem como ao resgate dos dados já 

digitados. 

As Escolas que já digitaram seus resultados não precisarão refazê-lo, uma vez que serão realizadas ações de 

retificação pelo NTA/SME, diretamente no SERAp, que corrigirão automaticamente as irregularidades nas respostas 

acima referidas.   

As Escolas que digitarem seus resultados a partir de agora poderão ficar despreocupadas com a validade dos seus 

resultados.     

Solicitamos o prosseguimento normal de digitação dos resultados e agradecemos a valiosa contribuição de todos. 

Pedimos desculpas pelo ocorrido.  

 

 

SME/COPED/NTA 

29 de Agosto de 2019 

 

Conforme se observa, houve 

inversão das letras. O Nível 3 

deveria corresponder à letra B, 

e o Nível 4, à A (Gabarito) .  

Conforme se observa, houve 

inversão das letras. O Nível 3 

deveria corresponder à letra B, 

e o Nível 4, à A (Gabarito) .  

SME/COPED/NTA 


