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TESTES PARA TODOS OS GOSTOS!                                                           Nível B  

Objectivos: 
Configurar testes para diferentes contextos de 
avaliação.
Utilizar testes para avaliação formativa (exercí-
cios) e sumativa (exames).

Pré-requisitos:
Saber criar e editar Testes moodle
Editar perguntas e usar bancos de perguntas.

 
O Moodle permite criar testes com perguntas 
aleatórias, com apenas uma ou várias tentativas, 
definir tempo limite e editar “feedback” especí-
fico consoante as suas respostas.

 

Tarefas do exercício proposto:

1. Adicione um Teste na sua página, através do 
Menu “Adicionar uma actividade”.   

2. Consulte o diagrama, disponível na página 2, 
para escolher as configurações que melhor se        
adequam aos seus objectivos. Clique “Guardar 
alterações e mostrar”.

3. Importe as perguntas disponíveis na 
   categoria “Lab_testesB”, para o seu Teste. (Fig.2)

4. Grave as suas alterações e disponibilize o seu 
Teste na página.

5. Observe os resultados obtidos pelos colegas, 
clicando no separador “Resultados”. (Fig.3)

6. Exporte os resultados para um ficheiro Excel. 
(Fig.3) 
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Preencha, por favor, os seguintes campos:

1. Compreendeu os conteúdos deste guião?

Sim e vou aplicar o que aprendi.

Sim, mas preciso de mais apoio sobre este tema.

Não compreendi. 

2. A informação do guião está:

Bem estruturada.

Razoavelmente estruturada.

Confusa.

3. Comentários:

Nome:

Data

Muito obrigado.

A Equipa do Laboratório de e-Learning FCTUNL

feedback ao guião de apoio

http://elearning.fct.unl.pt                                                                                                                                                                 elearning@fct.unl.pt

Para melhorar a qualidade dos guiões de formação produzidos pelo Laboratório e.Learning, é importante 
conhecer a opinião dos nossos utilizadores.  

Esta página é dedicada exclusivamente para efeitos de avaliação dos guiões de formação. 
Não necessita de imprimi-la. 
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