Questionário: Questões Múltipla Escolha.
Esse exemplo se caracteriza por:
 Questões de múltipla escolha.
 Alternativas de resposta embaralhadas a cada nova tentativa.
 Feedback e correção para o aluno imediatamente após finalização do questionário.
1.

A partir de seu ambiente de disciplina, clique em Ativar edição.

2.

Clique em Adicionar uma atividade.

A criação do questionário se dá em duas etapas: a) a configuração do questionário e b) a criação das
questões.

A configuração apresentada a seguir destaca os itens principais para a criação de um simples
questionário múltipla escolha. Necessidades especificas devem encaminhadas para o
Laboratório de Aprendizagem e Ensino (labapre@usp.br)

Configuração do questionário
GERAL

Nome
Descrição
Exibir descrição na
página do curso

Nome que será exibido aos alunos
Texto explicativo, observações etc (não obrigatório)
Selecione a caixa de diálogo se desejar que a descrição seja exibida na página
principal do ambiente.

DURAÇÃO
Se o questionário tiver uma duração específica, configurar o item citado a seguir.

Abrir o questionário
Encerrar o questionário
Limite de tempo

Define dia e hora para abrir o questionário. Selecione a caixa de diálogo
Habilitar para liberar a opção.
Define dia e hora no qual o questionário será encerrado. Selecione a caixa
de diálogo Habilitar para liberar a opção.
Delimita o tempo do questionário

NOTAS
O item importante deste item é o Tentativas permitidas.

Importante item da configuração do questionário. Configurar de acordo
com o objetivo da atividade
Selecione a opção desejada

Tentativas permitidas
Métodos de avaliação

LAYOUT

Nova página

Método de navegação

Selecione o número de questões que deseja que apareça na mesma página
durante o teste. A opção Nunca, todas as questões em uma página apresenta
todo o teste seja exibido em uma única página.
Se livre, o aluno pode navegar pelo questionário.
Se sequencial, a ordem das questões será respeitada.

COMPORTAMENTO DA QUESTÃO

Selecione se as alternativas de uma questão devem ser misturadas
aleatoriamente
Como será apresentado o feedback ao aluno. Selecione conforme objetivo,
Como se comportam as mas geralmente o Feedback adiado é o mais indicado, pois permite que o
questões
aluno veja o feedback/respostas após o fim do prazo de entrega do
questionário
Misturar entre as
questões

OPÇÕES DE REVISÃO

Para o caso do exemplo escolhido (feedback para o aluno após o fechamento do questionário),
mantenha a seleção apenas dos itens ilustrados de Depois do fechamento do questionário.

Para finalizar a configuração do questionário, clique em Salvar e voltar ao curso.

Inclusão das questões
1. Acesse o questionário.

2. Clique em Editar questionário.

3. A qualquer momento é possível selecionar a caixa Misturar questões.

4. A Nota máxima do questionário também pode ser configurada nesta tela.

5. Para incluir a questão, clique em Adicionar, seguido de + uma nova questão.

6. Selecione Múltipla escolha e clique no botão Adicionar.

7. Preencha os campos da questão.

GERAL

Nome da questão
Texto da questão
Feedback geral
Uma ou múltiplas
respostas?

Este não é o campo da questão. É um nome para a identificação da questão
no banco de questões
O enunciado.
Observação: Não numere a questão. O sistema fará isso automaticamente
Texto exibido ao final do questionário
Selecione a opção desejada

Misturar as opções?

Se ativado, a ordem das respostas será misturada aleatoriamente para cada
tentativa,
ATENÇÃO: essa opção só funcionará, se o item 'Misturar entre as questões'
das configurações do questionário também estiver selecionada

Numerar as escolhas?

Tipo de numeração

RESPOSTAS

Preencha cada Escolha (Escolha 1, Escolha 2, Escolha3, ...) com o texto de uma opção de resposta.
Não é necessário enumerar ou colocar letras (a, b , c,..), pois isto é feito automaticamente.
Em Nota, selecione a porcentagem correspondente a opção. Se houver apenas uma opção correta,
esta deverá ser marcada com ‘100%’ e as outras com ‘Nenhum’. Se mais de uma opção for correta
a nota deve ser dividida entre elas. Desta forma se forem duas corretas, elas deverão valer 50%
cada uma e as outras ‘Nenhum’; se forem três, 33,33%, e assim por diante.
Preencha Feedback caso deseje dar um feedback específico sobre cada opção de resposta. Você
pode usar este feedback para indicar porque a alternativa não está correta.

8. Clique em Salvar mudanças no final da tela.
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