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1 Introdução

Neste texto, descrevemos com razoável ńıvel de detalhes a construção de questionários com o

MOODLE. Esse tipo de atividade tem se mostrado bastante útil em disciplinas de Matemática.

A construção de um questionário envolve várias etapas:

• Inserção do t́ıtulo (link) do questionário na página do curso.

• Criação de categorias (pastas) onde as questões do questionário serão arquivadas.

• Criação de um banco de questões.

• Inserção das questões do banco no questionário.

2 Questionários

Com o modo de edição ativado, usamos o seletor “Acrescentar atividade” da semana (ou tópico)

desejada e escolhemos o item “Questionário”.

Com isso, aparece uma página com vários itens de preenchimento com a configuração do

questionário, conforme mostrado a seguir.
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No item “Nome” colocamos um t́ıtulo no questionário (“Questionário 1”, “Questionário de

Geometria Anaĺıtica”, “Questionário do caṕıtulo 1” etc.).

No item “Introdução” colocamos uma descrição, podendo colocar alguns avisos ou comentários

relacionados com o questionário.

Diversos outros itens podem ser preenchidos como data e hora do ińıcio e do encerramento do

questionário, quantidade de tentativas permitidas, método de avalição, etc.

No final, na parte inferior da página, deve-se pressionar um botão para salvar ou cancelar o

questionário.
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Se o questionário for salvo, a tela anterior retorna com o t́ıtulo do questionário no local seleci-

onado. O t́ıtulo aparece como link colocado ao lado do ı́cone de questionário, que é o .

Se for dado um clique no nome do questionário e já tiver sido inserida alguma pergunta nele,

aparecerá uma tela como a mostrada a seguir:

Mas, se ainda não tiver sido acrescentada pergunta ao questionário, a tela mostrada é parecida

com a mostrada a seguir:

3



3 Categorias

Uma “categoria” no MOODLE é usada para guardar arquivos de modo classificado e organizado.

É aquilo que outros programas chamam de pasta ou diretório.

Para criar uma árvore de categorias, na tela em que aparece o item “Banco de questões”,

selecionar a aba “Categorias”. Com isso, aparecerá uma tela intitulada “Editar categorias”, con-

forme mostrada a seguir. Tem algumas categorias com nome padrão definido pelo MOODLE:

“Padrão para ... (nome resumido do curso)”, “Padrão para Miscelânea” e “Padrão para Sistema”.

Para adicionar subcategorias, no quadro intitulado “Acrescentar categoria”, use o seletor “Pai”

para selecionar um nome de uma categoria já existente. Escolha, por exemplo, “Padrão para
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... (nome resumido do curso)”. Se desejar, coloque uma descrição para a subcategoria criada:

“Conjunto de questões a ser utilizado na parte 1 do questionário 1”, por exemplo. Ao pressionar

no botão “[Acrescentar categoria]” a subcategoria é adicionada usando como categoria pai o nome

previamente escolhido no seletor.

E assim as subcategorias e subsubcategorias podem ser adicionadas. Um valor inteiro colocado

entre parênteses depois do nome da categoria corresponde à quantidade de questões que ela contém.

4 Banco de questões

No tela do “Banco de questões”, selecione a aba “Perguntas”. Com isso, aparece uma tela

como a mostrada a seguir.

Use o seletor de categorias para escolher uma. Depois, use o seletor “Criar nova pergunta” para

selecionar um tipo de questão. Posteriormente, quando as questões estiverem criadas, elas podem

ser movidas para outras categorias. Para isso, é só marcar a questão com um clique, selecionar

uma nova categoria e clicar em “[Mover para ¿¿]”.

5 Criando novas questões

Para criar novas questões, inicialmente, seleciona-se um tipo em “Criar nova pergunta”. Com

isso, aparece uma janela para selecionar o tipo da questão.
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O tipo da questão pode ser um dos seguintes:

• Associação - São apresentadas duas colunas e o usuário deve associar os itens de uma

coluna com a outra.

• Associação aleatória de respostas breves - É como a questão por Associação, no

entanto é criada aleatoriamente a partir de perguntas de resposta curta em uma categoria em

particular.

• Calculado - As questões calculadas são questões numéricas, mas com os números utili-

zados gerados aleatoriamente.

• Dissertação (Ensaio) - Permite uma resposta com frases, parágrafos, fórmulas, tabelas

etc. e deve ser avaliada manualmente.

• Múltipla escolha - Deve ser escolhida uma ou várias alternativas corretas de uma lista

pré-definida.

• Numérica - Permite uma resposta numérica que é avaliada pela comparação com modelos

de respostas com certa tolerância.

• Resposta breve - Permite uma resposta de uma ou de poucas palavras que é avaliada

pela comparação com modelos de respostas.

• Respostas embutidas - Podem ser criadas pela digitação de texto contendo códigos

especiais que criam múltipla escolha, resposta curta e questões numéricas embutidas.

• Verdadeiro/Falso - Uma pergunta simples de múltipla escolha com duas alternativas:

“Verdadeiro” e “Falso”.

• Descrição - Não é realmente uma pergunta. Trata-se apenas de um texto que pode ser

relacionado ao conteúdo de outras questões.
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5.1 Questão do tipo dissertação

Na tela do “Banco de questões”, selecione “Perguntas”. Depois, use o seletor “Criar nova

pergunta” e escolha o tipo “Dissertação”. Com isso, aparece uma tela para editar a questão, como

a mostrada a seguir:

No item “Categoria” deve ser selecionada a pasta onde a questão vai ser arquivada e no item

“Nome da pergunta” deve ser fornecido o nome do arquivo.

Na janela “Texto da pergunta” deve ser escrito o enunciado da questão. Se quiser mostrar

algum “feedback” ao aluno, deve-se preencher as janelas que aparecem abaixo do enunciado da

questão. No final, deve-se pressionar no botão “[Salvar mudanças]”.

Com isso, a questão é inserida no banco de questões na categoria escolhida. Para visualizá-la,

basta clicar no ı́cone de “Visualização prévia” ( , uma lupa).

Questões desse tipo não podem ser automaticamente corrigidas pelo MOODLE. O professor

ou o tutor é que atribui uma nota a esse tipo de questão, depois de enviada pelo aluno.

5.2 Questão do tipo Verdadeiro/Falso

Na tela do “Banco de questões”, selecione a aba “Perguntas”. Depois, use o seletor “Criar

nova pergunta” e escolha o tipo da questão. Clique em “Verdadeiro/Falso”. Com isso, aparece a

tela para editar a questão.

Selecione a categoria onde a questão vai ser guardada, escreva o nome da pergunta (nome do

arquivo a ser criado) e na janela “Texto da pergunta” digite o enunciado da questão. Use um

seletor para escolher se a resposta da questão é “Verdadeiro” ou “Falso” e, na parte inferior da

tela, clique em “[Salvar mudanças]”.

Com isso, a questão é inserida no banco de questões na categoria escolhida. Para visualizá-la,

basta clicar no ı́cone de “Visualização prévia”.
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Exemplo de uma questão do tipo Verdadeiro/Falso

5.3 Questão do tipo múltipla escolha

Usando o seletor “Criar nova pergunta”, escolha o tipo “Múltipla escolha”.

Selecione a categoria, o nome da pergunta (nome do arquivo) e digite o enunciado da questão

em “Texto da pergunta”.

Selecione se é permitida uma única alternativa correta na questão ou se serão várias corretas.

Decida também se vai mudar a ordem das alternativas a cada tentativa e também a maneira de

numerá-las: letras minúsculas, letras maiúsculas, algarismos arábicos, algarismos romanos ou sem

numeração.

Para cada alternativa da questão, deve ser preenchida uma janela “Escolha 1”, “Escolha 2”,

etc. Nessa janela, é escrita o texto da alternativa (podendo conter fórmulas), tendo-se o cuidado

de ajustar a nota da alternativa correta para 100%. Se houver várias alternativas corretas, então

a soma das notas deve ser igual a 100%.

Opcionalmente, pode-se digitar alguma mensagem de “feedback” para o aluno em cada alter-

nativa.

Pode-se também aumentar a quantidade de alternativas de 3 em 3. Para isso, é só clicar em

“Espaços em branco para mais 3 escolhas]”.

No final, clica-se em “[Salvar mudanças]” ou “[Cancelar]”.

Retornando-se ao banco de questões, é só clicar no ı́cone de “Visualização prévia” (lupa) para

ver como a questão vai ser apresentada.

Exemplo de uma questão do tipo múltipla escolha
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5.4 Questão do tipo associação

Questão do tipo associação são as mais parecidas com questão do tipo “enumerar a segunda

coluna de acordo com a primeira”.

Pode ser criada usando-se o seletor “Criar nova pergunta” e escolhendo-se o item “Associação”.

Seleciona-se a categoria para guardar a questão, digita-se o nome da questão e coloca-se um

enunciado em “Texto da pergunta”, algo como “Associe as duas colunas a seguir”, por exemplo.

A partir dáı, preenchemos várias janelas “Pergunta 1”, “Pergunta 2” etc. com um breve

enunciado de questão seguido imediamente da sua resposta. Por exemplo, se preenchermos o

item “Pergunta” com −3 + 5i , podemos preencher o item “Resposta” com “Número complexo”.
Inicialmente, são mostradas apenas 3 janelas para preenchimento desses itens. Mas, podem ser

adicionadas mais 3 posteriormente clicando-se em “[Espaços em branco para mais 3 escolhas]”.

No banco de questões, clicando-se no ı́cone da lupa, podemos ver como a questão vai aparecer

para os alunos.

5.5 Questão do tipo numérico

Questões do tipo numérico têm um enunciado no qual é perguntado sobre o valor numérico de

alguma coisa.

No banco de questões, selecionamos “Numérica” com o seletor “Criar nova pergunta”.

Preenche-se o item com o nome da questão, seguido do enunciado na janela “Texto da per-

gunta”. Caso a questão tenha uma única resposta, preenche-se o item “Resposta 1” colocando-se

a resposta no item “Resposta” e ajustando-se a nota para 100%. Deve-se também ajustar a to-

lerância (erro) a ser usada quando a resposta fornecida pelo aluno for comparada com a resposta

que foi arquivada na questão. Por exemplo, se a resposta correta for 7, 0 e a tolerância da questão

tiver sido ajustada em 0.2, então será considerada correta qualquer resposta do intervalo [6.8, 7.2].

Caso a questão tenha várias respostas, fornece-se cada resposta em uma janela “Resposta” e

ajusta-se o item “Nota” de modo a todos somarem 100%.

No final, deve-se clicar em “[Salvar mudanças]” ou “[Cancelar]”. Para visualizar a questão,

basta clicar na lupa no banco de questões.

5.6 Questão do tipo resposta breve

É semelhante à questão do tipo numérico, com a diferença de permitir uma palavra como sendo

a resposta.

No banco de questões, selecionamos “Resposta breve” usando o seletor “Criar nova pergunta”.

Com isso, aparece uma tela parecida com a que é mostrada a seguir.
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Deve-se ter o cuidado na distinção entre letras maiúsculas e minúsculas nas respostas e com

a acentuação. Nas respostas acentuadas, uma opção pode ser definir várias versões da mesma

palavra, com e sem acentos, todas com notas ajustadas em 100%.

Exemplo de uma questão de resposta breve

5.7 Questões do tipo calculado

Questões do tipo calculado (ou do tipo “cálculo simples”) são questões que têm uma resposta

numérica baseada em valores numéricos que mudam aleatoriamente a cada visualização da questão.

Por exemplo, nas duas imagens no final desta seção, temos exemplo de uma questão do tipo

calculado. Trata-se de uma mesma questão, apesar dos valores 3, 6, 4, 5 aparecerem em uma

imagem e 3, 5 e 6, 1 na outra. Esses valores foram gerados aleatoriamente, dentro de um intervalo

pré-definido na elaboração da questão.

No banco de questões, selecionamos “Calculado” em “Criar nova pergunta”.
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Preenchemos o nome da questão (nome do arquivo) e digitamos o enunciado da questão em

“Texto da pergunta” tendo-se o cuidado de escrever as variáveis que vão assumir valores aleatórios

entre chaves (por exemplo, {x}, {y}, {z} etc.). A essas variáveis o MOODLE denomina de coringas
(wild cards).

Escrevemos em “Fórmula de respostas corretas =” uma fórmula usando {x}, {y}, . . . que é
a resposta da questão. Por exemplo, se a questão pedir a área de um triângulo de base {b} e
altura {h}, então essa fórmula deve ser {b}*{h}/2. Nessa fórmula, podem aparecer as operações
aritméticas básicas +, −, ∗ e /, bem como funções matemáticas pré-definidas do MOODLE como
sqrt({x}), sin({x}), pow({x}, {y}), etc.

Funções Descrição

sin({x}), cos({x}), tan({x}) trigonométricas

asin({x}), acos({x}), atan({x}) trigonométricas inversas

sinh({x}), cosh({x}), tanh({x}) hiperbólicas

asinh({x}), acosh({x}), atanh({x}) hiperbólicas inversas

log({x}), log10({x}) logaritmos natural e decimal

max({x}, {y}, . . . ), min({x}, {y}, . . . ) valores máximo e ḿınimo

round({x}), ceil({x}), floor({x}) arredondamento

pow({x}, {y}) {x} elevado a {y}
exp({x}) exponencial

abs({x}) valor absoluto

sqrt({x}) raiz quadrada

A nota da questão deve ser ajustada em 100% e a tolerância (erro) deve ser definida e pode

ser relativa ou nominal (absoluta).

Depois, deve-se clicar em “[Próxima página]” duas vezes. Com isso, são acrescentados na

tela formulários para preenchermos os intervalos dos valores que as variáveis podem assumir (os

doḿınios). Preenchemos essa faixa de valores, preenchemos a janela “Acrescentar [ ] item(s)”

com um número como 50 (por exemplo) e clicamos em “[Acrescentar]” (atenção: não deixar de

clicar nesse botão).

No final, como sempre, deve-se clicar em “[Salvar mudanças]”.
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Exemplo de questão calculada (que muda a cada visualização)

5.8 Questões do tipo descrição

Questões do tipo descrição não são perguntas. São apenas textos (ilustrados ou não) que

podem aparecer entre as perguntas do questionário. Em geral, é um texto que pode ser usado por

mais de uma questão.

6 Editando questionário

Retornando à página principal do curso, clicamos em cima do nome do questionário que tenha

sido inserido através do seletor “Acrescentar atividade ...”. Com isso, deve aparecer uma tela que

tem o nome do questionário e uma aba intitulada “Editar”.

Clicando em “Editar” obtemos uma tela como a mostrada a seguir.

A partir dáı, selecionamos uma categoria e anexamos as questões dessa categoria ao ques-

tionário. Isso pode ser feito clicando-se no ı́cone “¡¡” de cada questão ou marcando-se um grupo

de questões e clicando-se em “Acrescentar ao questionário”.
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No final, voltamos à página anterior e clicamos em “Pré-visualizar questionário agora” ou em

“Visualização prévia”.

7 Questões aleatórias

Quando uma questão aleatória é adicionada, resulta em uma questão escolhida aleatoriamente

a partir da categoria que estiver sendo inclúıda no questionário. Isso significa que diferentes alunos

poderão receber diferentes conjuntos de perguntas.

Para criar questões aleatórias, basta selecionar a categoria da questão e escolher a quantidade

de questões que vão ser escolhidas aleatoriamente dessa categoria. Para isso, deve-se selecionar a

quantidade em “Acrescentar [ ] questões aleatórias” e, depois, clicar em “[Acrescentar]”.
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