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O questionário é muito útil para avaliar os alunos de forma formativa ou somativa, com
perguntas para as quais existem respostas especificadas.
Para se ativar um questionário, primeiro é preciso ativar a edição clicando no botão Ativar
Edição.

Após clicar no botão Ativar Edição, basta clicar no botão Adicionar uma atividade ou
recurso para abrir o seletor de atividades.

Com o seletor de atividades já aberto, basta clicar na opção onde está localizado o
Questionário. No lado direito aparecerá uma breve descrição da atividade ou recurso
selecionado. Para adicionar o Questionário, basta clicar no botão Adicionar.

Na página para adicionar o Questionário, aparecerão os campos Nome (obrigatório) e
Descrição (opcional), além de uma opção de Exibir descrição na página do curso, que
poderá ser ativada ou não.

Abaixo também haverá algumas opções para o questionário como Nota, Layout,
Comportamento da questão, Opções de revisão, Aparência, Restrições extras nas tentativas,
Feedback geral, Configurações comuns de módulos, Restringir acesso, Conclusão de
atividades no curso, Marcadores e Competências.

Após terem sido inseridas as configurações desejadas, basta clicar no botão Salvar e
mostrar.

Após clicar no botão Salvar e mostrar aparecerá uma página, conforme a imagem abaixo,
onde se pode ver, no lado direito superior da tela, o botão em forma de uma engrenagem e,
mais abaixo ao centro, os botões Editar questionário e Voltar ao curso.

Ao clicar no botão da engrenagem, aparecerão algumas opções como mostrado nas imagens
abaixo.

Se clicarmos no botão Editar questionário, iremos acessar a página da figura abaixo, onde é
possível inserir uma nota máxima para o questionário e, também, selecionar a opção de
Misturar as questões e, logo abaixo, temos a opção Adicionar.

Ao clicar no botão Adicionar aparecerão as opções de adicionar uma nova questão,
adicionar do banco de questões ou adicionar uma questão aleatória.

Caso a opção Adicionar do banco de questões tenha sido selecionada, o usuário será
encaminhado até a página descrita abaixo, onde ele poderá filtrar as perguntas por categorias
e por tags. Há também as opções para mostrar questões de subcategorias e exibir questões
antigas. Para adicionar uma questão, basta clicar no ícone de + localizado no lado esquerdo
da pergunta ou marcar as questões que se deseja adicionar e então clicar no botão Adicionar
perguntas selecionadas para o quis. No lado direito de cada questão, existe uma lupa que
pode ser usada para pré-visualizar a questão.

Caso a opção Adicionar uma nova questão tenha sido selecionada, aparecerá um pequeno
menu para que se escolha o tipo de questão para ser adicionada.

Caso o tipo escolhido tenha sido a opção Múltipla escolha, por exemplo, aparecerão as
opções de selecionar a categoria, nome da questão e o texto da questão, como mostrado
na figura abaixo.

Abaixo dessas opções também haverá a opção de Marcação padrão, Feedback geral, Número
ID (ID number), Uma ou múltiplas respostas (que se pode escolher quantas resposta estão
corretas), além da possibilidade de Misturar as opções e, por fim, o tipo de caractere que se
deseja numerar as questões.

Na parte das Respostas, é possível escrever o conteúdo da opção, a porcentagem que a devida
opção contará para a nota e um Feedback para a questão (opcional).

Na parte inferior das Respostas, aparecerão outros botões com opções para adicionar mais
três escolhas, como demonstrado na figura abaixo, que são: Feedback combinado, Múltiplas
tentativas e Tags. Caso a edição já tenha sido concluída, basta pressionar o botão Salvar
mudanças que a questão será salva e o usuário será encaminhado para a página inicial do
questionário.
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