Trabalhando com o Banco de Questões
Dentro do seu questionário, quando você começar a inserir suas questões, na tela de edição a primeira opção é
“Categoria” escolhendo esta categoria você estará inserindo sua pergunta no banco de questões.

Ao clicar no menu de categoria, você terá acesso a salvar sua questão dentro da Categoria “Escolas”, lá já foi criada
uma subdivisão com as matérias, então basta escolher a matéria relativa a questão que você está criando. Caso não
exista uma matéria adequada, basta enviar um e-mail para couto.natalia@itajai.sc.gov.br que irei criar uma nova
matéria. Se for necessário de acordo com a demanda, poderemos acrescentar subdivisão de séries dentro da
categoria.

Após escolher a categoria, não esqueça de identificar a escola e o assunto no “Nome da pergunta”, para que seja
mais fácil encontrá-la dentro do banco de questões.

Após construir toda a sua questão, basta salvar que ela estará disponível no banco de questões para ser utilizada
posteriormente.
Para inserir no seu questionário uma pergunta do banco de questões, você deve clicar em “Mostrar” no menu de
Conteúdo do banco de questões.

Ao abrir o conteúdo, você deve escolher a categoria da questão, então clique no menu de categoria conforme ilustra
a imagem abaixo:

Dentro da categoria, você terá acesso ao banco de questões da categoria “Escolas”, onde todos os outros instrutores
poderão também cadastrar suas próprias questões, então você deve escolher a matéria.

Ao escolher a matéria, irá aparecer uma listagem de perguntas que já foram cadastradas sobre a matéria escolhida,
então você deve clicar em cima da seta dupla ao lado esquerdo da pergunta para adicioná-la ao questionário,
conforme ilustra a imagem abaixo:

A questão será inserida no seu questionário:

Caso você queira verificar o corpo da questão antes de adicioná-la à prova, clique na lupa ao lado direito da questão:

Você também pode editá-la clicando no lápis ao lado direito, mas tome cuidado, pois esta pergunta está inserida no
questionário do instrutor que a criou, então ao alterá-la você estará alterando a pergunta que já está sendo usada
em um questionário.

Sugiro que ao alterar uma questão, renomeie ela em “Nome da pergunta” e no final, ao invés de clicar em “Salvar
mudanças” clique em “Criar cópia”:

Caso alguém alterar a sua questão sem o seu consentimento, é possível verificar qual pessoa fez esta edição, basta
clicar no lápis como se fosse editar a questão, lá no final das configurações irá aparecer um novo campo
“Criado/modificado”. Então você pode entrar em contato com esta pessoa para solicitar que não ocorra novamente:

Caso você já tenha criado várias questões e gostaria de acioná-las ao banco de questões, você deve entrar no
questionário onde elas estão inseridas, selecionar as questões que deseja mover, escolher a categoria de destino
(para onde você quer mover suas perguntas), e então clicar em “Mover para>>”:

