Atividade Questionário
A atividade questionário pode ser usada como uma prova virtual, podendo inserir diversos tipos de questões:
associação, múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro/falso.
Para editar o seu curso, clique em “Ativar edição”

Escolha o tópico aonde você deseja acrescentar a atividade:

Escolha a opção “Questionário”:

Você deve preencher o Nome da tarefa podendo especificar sobre que matéria é a prova, e em Introdução você
deve especificar regras, detalhar o assunto cobrado, entre outras coisas:

Você pode programar um dia para abrir o questionário e outro para fechar, pode também configurar qual o tempo
mínimo que o aluno deve realizar o questionário, o tempo só conta enquanto a página do questionário estiver
aberta:

Nesta opção você pode definir quantas vezes o aluno pode fazer a prova:

Quando são permitidas diversas tentativas de resposta ao questionário, podem ser configurados 4 modos diversos
de cálculo da nota final.


Nota mais alta: A nota final é a nota mais alta obtida nas diversas tentativas.



Média dos resultados: A nota final é a média entre as notas de todas as tentativas.



Primeira nota: Apenas os resultados da primeira tentativa são considerados.



Última nota: Apenas o resultado da última tentativa é considerado..

Na opção de categoria de nota não é possível alterar:

Na tela de edição (veremos mais a frente), você irá montar suas perguntas em uma ordem específica, é possível que
essa ordem se altere para cada aluno, podendo impedir que um tente passar as respostas pro outro se referindo à
questão 1, 2, pois a questão 1 de um aluno será diferente da questão 1 do outro:

Para questionários longos faz sentido dividi-los em várias páginas limitando-se o números de perguntas por página.
Quando se adicionarem perguntas no questionário serão inseridas quebras de página automaticamente de acordo
com o valor escolhido. Contudo posteriormente pode-se também manualmente mover as quebras de página na
edição da página.

Se esta opção estiver ativada, então as partes que compõem as perguntas individualmente serão misturadas
aleatoriamente toda vez que um estudante inicia uma tentativa do questionário, contanto que esta opção esteja
também ativada na configuração das perguntas.

Estudantes podem interagir com as questões de diversas maneiras:


Feedback adiado: O estudante pode responde cada pergunta e então envia o questionário inteiro;



Feedback imediato: O estudante pode enviar cada resposta que ele preencher para recebe o feedback
imediato;



Interativo com múltiplas tentativas: O estudante pode enviar cada resposta que ele preencher, e se a
resposta estiver incorreta ele poderá tentar novamente até acertar;

Estas opções controlam quais informações o usuário pode ver quando eles revisam uma tentativa de resposta do
questionário ou verifica os relatórios do questionário.


Após a tentativa significa dentro de dois minutos após a tentativa ser encerrada pelo usuário clicando
‘Enviar tudo e terminar’.



Mais tarde, enquanto o questionário ainda está aberto significa depois deste momento, e antes da data de
fechamento do questionário.



Depois do questionário ser fechado significa após a data de fechamento do questionário ter passado. Se o
questionário não tiver uma data de fechamento este evento nunca ocorrerá.

Se ativado, o nome do aluno e a sua fotografia será mostrada na tela durante a tentativa, e na revisão, tornando
mais fácil a verificação que o estudante está acessando como ele mesmo em um teste supervisionado.

Este campo permite selecionar o número de algarismos decimais que serão apresentados na classificação de cada
tentativa. Por exemplo, '0' significa que os números mostrados serão inteiros. Esta configuração se aplica apenas à
modalidade de visualização e não altera o cálculo das notas.

Esta configuração especifica a quantidade de dígitos mostrados após o ponto decimal ao exibir as avaliações para as
perguntas individuais.

É possível proteger o questionário por uma senha, este caso é utilizado para quando o questionário não deve ser
realizado por todos os alunos inscritos no curso, por exemplo, 3 alunos foram ruins em um questionário, então o
professor resolveu fazer um questionário de reforço mas apenas para aqueles 3 alunos, então é só criar uma senha,
e dar esta senha para os 3 alunos:

Pode-se restringir o acesso a um questionário a sub-redes particulares numa LAN ou Internet especificando-se uma
lista separada por vírgulas dos endereços IP completos ou parciais.
Isto é especialmente útil para um questionário pré-determinado ("proctored quiz"), onde se desejar certeza que
somente as pessoas de uma certa sala estiverem aptas a acessar o questionário.
Por exemplo: 192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211
Existem três tipos de números que podem ser usados (não se podem utilizar nomes de domínios em texto como
exemplo.com):


Endereços IP completos, tais como 192.168.10.1 designarão um simples computador (ou proxy).



Endereços parciais, tais como 192.168 designarão qualquer um iniciando com estes números.

 Notação CIDR, tais como 231.54.211.0/20 permitirá que se especifiquem sub-redes mais detalhadas.
Os espaços são ignorados.

O estudante tem que esperar este período após a primeira tentativa, antes que possa fazer a segunda tentativa.

Caso o estudante possa efetuar mais de uma tentativa, pode se configurar o tempo de espera nesta opção:

É possível efetuar um feedback para cada nota que o aluno tirou:

A opção Limite das notas que define em qual intervalo de notas o feedback vai aparecer:

Por padrão aparecem 4 intervalos

É possível adicionar novos campos de feedback se quiser intervalos de nota mais específicos:

A “Modalidade grupo” não é interessante para os nossos cursos que são apenas Professor e Estudante.
A opção “Visível” define se o curso estará aparecendo no curso logo após ser criado:

Após preencher os campos necessários, clique em “Salvar e voltar ao curso”:

Para inserir as questões, clique em cima do questionário:

Você pode acessar o painel de edição no menu de configurações ao lado esquerdo, ou se não foi adicionada
nenhuma questão ainda, irá aparecer no centro da tela o botão “Editar questionário”:

Na tela de edição você pode configurar suas perguntas e a página em que ela irá aparecer, podendo ser cada uma
em uma página, ou a quantidade que você decidir. Para adicionar uma pergunta clique em “Adicionar uma
pergunta”:

Vamos dar uma olhada em todos os tipos de pergunta que podemos adicionar. Escolha a pergunta de “Associação”:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou. Clicando em
Embaralhar, a ordem dos pares pergunta-resposta será definida aleatoriamente toda vez que um estudante iniciar
uma tentativa no questionário contendo esta pergunta - contanto que "Misturar entre as questões" na configuração
do Questionário esteja setada como "Sim".

A cada Questão você deve adicionar os itens associados corretamente, pois se colocar as associações trocadas, o
aluno conseguirá acertar a questão. Caso precisar de mais questões clique em “Espaços em branco para 3 mais
escolhas”:

É possível colocar feedbacks específicos:


Para cada resposta correta : aparece para cada questão correta;



For any partially correct response: aparece quando a questão está parcialmente correta, clicando em “Show
the number of correct answers” aparecerá o número de opções que estão corretas;



Para qualquer resposta incorreta: aparece quando o aluno errou alguma opção;

Quando você configura a opção "Como se comportam as questões" com "Interativo com múltiplas tentativas" ou
“Modo adaptativo”(lá no começo do tutorial) então os estudantes podem fazer várias tentativas até acertar a
questão, então esta alternativa define quantos pontos o estudante perde cada vez que erra uma questão.
A penalidade é uma porcentagem proporcional ao total da nota da questão. Então se a questão vale 3 pontos e a
penalidade é 0.3333 (33,33%) então o estudante vai ganhar 3 pontos se acertou a questão na primeira tentativa, 2
pontos se acertou na segunda tentativa, 1 ponto na terceira, e nenhum ponto a partir da quarta.

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

No painel de edição, clique em “Adicionar uma pergunta”

Agora vamos verificar como funciona a questão de Ensaio:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou.

Na opção abaixo é possível delimitar o tamanho da caixa de texto onde o estudante vai escrever a resposta dele. O
tamanho é definido pelo número de linhas:

É possível definir se o estudante pode adicionar anexos à resposta dele

É possível inserir algumas informações para os estudantes:

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

No painel de edição, clique em “Adicionar uma pergunta”

Agora vamos verificar a questão de Múltipla escolha:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou.

Você deve definir se pode possuir mais de uma resposta correta, ou apenas uma:

Se ativado, a ordem das respostas será misturada aleatoriamente para cada tentativa, contanto que 'Misturar entre
as questões' também esteja habilitado na configuração do questionário.

Você pode numerar as escolhas com as seguintes opções:

Para definir qual é a resposta correta, a “Nota” deve ser diferente de Nenhum, é possível definir um Feedback para
cada resposta escolhida:

A imagem abaixo demonstra a resposta verdadeira como sendo “Rouxinol” então a nota é 100%:

Se houver necessidade é possível escolher outras escolhas como respostas:

É possível colocar feedbacks específicos:


Para cada resposta correta : aparece para cada questão correta;



For any partially correct response: aparece quando a questão está parcialmente correta, clicando em “Show
the number of correct answers” aparecerá o número de opções que estão corretas;



Para qualquer resposta incorreta: aparece quando o aluno errou alguma opção;

Quando você configura a opção "Como se comportam as questões" com "Interativo com múltiplas tentativas" ou
“Modo adaptativo”(lá no começo do tutorial) então os estudantes podem fazer várias tentativas até acertar a
questão, então esta alternativa define quantos pontos o estudante perde cada vez que erra uma questão.
A penalidade é uma porcentagem proporcional ao total da nota da questão. Então se a questão vale 3 pontos e a
penalidade é 0.3333 (33,33%) então o estudante vai ganhar 3 pontos se acertou a questão na primeira tentativa, 2
pontos se acertou na segunda tentativa, 1 ponto na terceira, e nenhum ponto a partir da quarta.

Você pode incluir dicas:

Se precisar incluir mais dicas clique em “Adicionar outra dica”:

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

No painel de edição, clique em “Adicionar uma pergunta”

Escolha o tipo de questão Numérico:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou.

Neste tipo de questão, não aparecem opções para o aluno escolher, ele simplesmente vai digitar a resposta, neste
caso você deve especificar na pergunta como vai ser a reposta, por exemplo “Digite apenas o número” senão o aluno
pode digitar “A resposta é 3” e então como só prevemos a resposta “3”, então na correção automática estará
errado.
Neste caso você pode colocar várias respostas corretas para que o aluno encaixe com alguma, por exemplo: “3”,
“três”, “tres”, e todas as possibilidades que você pensar. Pode também prever respostas incorretas e colocar um
feedback específico, por exemplo, para resposta “6”, feedback “este é o resultado de 2x3 e não da raiz de 27”.

Se precisar inserir mais respostas, clique em “Espaços em branco para 3 mais escolhas”:

Você deve escolher as opções de Unidade:

Dependendo da opção que você escolher, a penalidade é aplicada se um nome indefinido de unidade é indicado no
elemento de resposta 'Unidade', ou o nome da unidade é indicado no elemento de resposta 'Número'

A opção abaixo permite definir como a unidade de resposta será mostrada:

Nesta posição você vai definir a posição da unidade:

O multiplicador é o fator pelo qual a resposta numérica correta será multiplicado.
A primeira unidade (Unidade 1) tem um padrão multiplicador de 1, assim, se a resposta numérica correta é 5500 e
você definir W como unidade na Unidade 1, que tem como 1 como multiplicador padrão, a resposta correta é 5500
W.
Se você adicionar a unidade de kW com um multiplicador de 0,001, isto irá resultar em uma resposta correta 5,5 kW.
Isto significa que tanto as respostas 5500W, como 5.5kW serão consideradas corretas.
Note-se que a margem de erro também é aceita, logo um erro permitido de 100W passa a ser um erro de 0.1kW.

Quando você configura a opção "Como se comportam as questões" com "Interativo com múltiplas tentativas" ou
“Modo adaptativo”(lá no começo do tutorial) então os estudantes podem fazer várias tentativas até acertar a
questão, então esta alternativa define quantos pontos o estudante perde cada vez que erra uma questão.
A penalidade é uma porcentagem proporcional ao total da nota da questão. Então se a questão vale 3 pontos e a
penalidade é 0.3333 (33,33%) então o estudante vai ganhar 3 pontos se acertou a questão na primeira tentativa, 2
pontos se acertou na segunda tentativa, 1 ponto na terceira, e nenhum ponto a partir da quarta.

Você pode incluir dicas:

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

No painel de edição, clique em “Adicionar uma pergunta”

Escolha o tipo de Resposta curta:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou.

Deixando a opção “No, case is unimportant” então a respostanão vai diferenciar letras maiúsculas e minúsculas,
mude essa opção se quiser que faça diferença o aluno responder com letra maiúscula ou minúscula:

Neste tipo de questão, não aparecem opções para o aluno escolher, ele simplesmente vai digitar a resposta, neste
caso você deve especificar na pergunta como vai ser a reposta, por exemplo “Digite apenas o primeiro nome do
atual presidente” senão o aluno pode digitar “Dilma Rousseff” e então como só prevemos a resposta “Dilma”, então
na correção automática estará errado.
Neste caso você pode colocar várias respostas corretas para que o aluno encaixe com alguma, por exemplo: “Dilma”,
“Dilma Rousseff”, “Dilma Roussef”, e todas as possibilidades que você pensar. Pode também prever respostas
incorretas e colocar um feedback específico, por exemplo, para resposta “Lula”, feedback “Este foi o presidente
anterior”.

Quando você configura a opção "Como se comportam as questões" com "Interativo com múltiplas tentativas" ou
“Modo adaptativo”(lá no começo do tutorial) então os estudantes podem fazer várias tentativas até acertar a
questão, então esta alternativa define quantos pontos o estudante perde cada vez que erra uma questão.
A penalidade é uma porcentagem proporcional ao total da nota da questão. Então se a questão vale 3 pontos e a
penalidade é 0.3333 (33,33%) então o estudante vai ganhar 3 pontos se acertou a questão na primeira tentativa, 2
pontos se acertou na segunda tentativa, 1 ponto na terceira, e nenhum ponto a partir da quarta.

Você pode incluir dicas:

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

No painel de edição, clique em “Adicionar uma pergunta”

Escolha a opção Verdadeiro/Falso:

Insira um nome para a pergunta e o texto da questão:

Você pode digitar um Feedback geral, que irá aparecer não importando se o aluno acertou ou errou.

Você deve definir se a resposta para a pergunta feita é verdadeira ou falsa:

É possível colocar um feedback para a resposta verdadeira e falsa:

Não é possível mudar a penalidade por questão errada, já que se o aluno errar a primeira tentativa, pela lógica ele
saberá a resposta:

É possível acrescentar Tags a questão:

Após terminar as configurações da questão, clique em Salvar mudanças:

Após adicionar todas as perguntas, você poderá fazer várias alterações na tela de edição:


Alterar a nota máxima da prova, não precisa ser 100, ela pode completar uma nota em conjunto com outra
atividade, cada uma valendo 50;



É possível editar cada pergunta clicando no ícone com uma mãe segurando um lápis;



É possível visualizar cada questão clicando no ícone com uma lupa;



No campo Nota, é possível definir o peso de cada questão alterando o número e clicando em Gravar;



Clicando nas setas para cima e para baixo é possível alterar a posição das questões;



Clicando no X é possível excluir as questões.

Na visão do aluno ele encontrará a seguinte tela, para realizar o questionário ele deve clicar em “Tentar responder o
questionário agora”:

Ele poderá visualizar um painel de navegação conforme vai respondendo, sabendo quantas perguntas já respondeu
e quantas perguntas faltam. Abaixo está a questão de associação que criamos, ele deve escolher as opções e clicar
em Verificar:

Caso o aluno sair da tela do questionário, ele ainda pode voltar e clicar em “Continuar a última tentativa”:

A questão abaixo se trata da questão de Ensaio:

Questão de Múltipla escolha:

Questão Numérica:

Questão de Resposta curta:

Questão de Verdadeiro/Falso:

Ao final de cada página ele terá a opção Próximo:

Chegando na página final, ele poderá ter uma visão geral da prova que realizou, e então clicar em Enviar tudo e
terminar. Só após enviar o professor poderá enxergar a nota e corrigir as questões de dissertação:

Ele deve confirmar na janela pop-up que aparecer:

No painel de navegação ele terá uma visão geral das questões que acertou ou errou:

O aluno terá uma visão de quais questões ele acertou ou errou, incluindo o tempo que ele levou para realizar a
prova:

Ao terminar de revisar o aluno deve clicar em Terminar revisão:

Após os alunos realizarem a prova, o professor terá a opção “Tentativas” para analisar as provas:

Na tela que abrir, é possível configurar o que vai aparecer nesta tela através das “Preferências para esta página” e
“As suas preferências”. Aparecerá a lista dos alunos inscritos no curso, onde o professor pode ver quais questões
foram acertadas e quais questões ainda precisam ser avaliadas (Dissertativas), clicando no quadrado ao lado do
nome e foto do aluno, é possível excluir as tentativas ou fazer uma reavaliação. Clicando em “Revisão de tentativa” é
possível visualizar a prova do aluno e reavaliar detalhadamente suas questões:

O professor pode ver em quanto tempo o aluno realizou a prova, quais itens acertou, pode fazer um comentário,
alterar a nota que foi calculada automática, e verificar o histórico de tentativas:

Na pergunta dissertativa o professor deve avaliar manualmente, ou a questão ficará sem nota:

Em “Comentário” o professor deve inserir comentários e em “Nota” deve colocar a nota, respeitando o valor
máximo da questão, após preencher este campo, deve clicar em “Gravar”:

Após realizar a avaliação o aluno poderá ver a nota que o professor deu, e irá aparecer em “Histórico de respostas”
para o professor:

Nas questões que não envolvem dissertações não é obrigado a fazer alterações:

Após terminar de reavaliar, clique em “Terminar revisão”:
Na página inicial do curso é possível verificar todas as notas do curso clicando em Notas:

E então é possível verificar as notas de todas as atividades realizadas no curso:

