Questionário

Questões RESPOSTA CURTA
São questões que permitem respostas com poucas palavras ou números.

EXEMPLO DE QUESTÃO
Qual a capital do estado de Alagoas? Responda com apenas uma palavra/ número.

Inclusão das questões de Resposta Curta
1. Acesse o questionário que você criou.

2. No menu do lado esquerdo, clique em Editar questionário.

3. Clique em Adicionar uma pergunta e em seguida clique em Uma nova questão.
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4. Escolha o tipo de questão. Para este exemplo, escolha Resposta curta. Clique em
Adicionar.

5. Preencha os campos da questão.

GERAL
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Nome da questão

Nome para identificação da questão no banco de questões.

Texto da questão

É o enunciado da questão.

Feedback geral

Sensibilidade à caixa

Preencha com informações gerais sobre a questão para ajudar esclarecer
possíveis dúvidas dos alunos.
Defina se o uso de letras maiúsculas e minúsculas serão relevantes para
definir se a resposta é correta ou incorreta. É usado, geralmente, para avaliar
caligrafia.

RESPOSTAS
Algumas considerações sobre as possíveis respostas:








Insira as possíveis respostas corretas com seus respectivos feedbacks. Todas as
respostas possíveis devem ser registradas, pois, caso o aluno responda algo que não
consta em Respostas, ele receberá nota zero.
Como a resposta do aluno deve ser exatamente igual a resposta estabelecida pelo
professor, para ser considerada correta, é recomendado que o professor sinalize que a
resposta do aluno deve conter apenas uma/duas palavras.
Respostas a serem consideradas, mesmo com erros, devem ser inseridas em
Respostas. Todas as possíveis respostas podem ser consideradas corretas ou podem
ter diferentes pontuações. Ex: Maceió (10 pontos) e Maceio (9 pontos).
Caso algum caractere não seja relevante na resposta, ele pode ser substituído por *.
Em "Macei*" como possibilidade de resposta, o aluno poderá responder Maceió,
Maceio, Macei, Maceia, etc.
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6. Clique em Salvar mudanças, no final da tela.

REFERÊNCIAS
Moodle: Ferramenta Questionário- questão tipo resposta curta
https://www.youtube.com/watch?v=M7Gf7muwe-o
Tutorial Moodle- Questionários: Questões do tipo 'Resposta Curta'
https://www.youtube.com/watch?v=J-X-vN6F_oY&list=PL9-BJ9guBp_LgulS9x7_cxNC9k_uKBUhB&
index=6
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