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Figura 32 –Adicionar pergunta do tipo Ensaio a um teste. 

CRIAR UMA PERGUNTA DE ENSAIO 

������������   Entre no teste em modo de edição clicando na respectiva hiperligação. Na 
Base de dados de perguntas, na caixa Criar nova pergunta, escolha o 
tipo Ensaio. 

11..  Preencha o nome da pergunta. 

������������   O nome da pergunta é usado apenas durante a edição. 

22..  Escreva o texto da pergunta. (a pergunta propriamente dita) 

33..  Atribua uma cotação para a pergunta. 

44..  Grave as alterações. 
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Figura 33 –Adicionar pergunta do tipo Escolha Multipla a um teste. 

CRIAR UMA PERGUNTA DE ESCOLHA MÚLTIPLA 

������������   Entre no teste em modo de edição. Na Base de dados de perguntas, na caixa 
Criar nova pergunta, escolha o tipo Escolha múltipla. 

11..  Preencha o nome da pergunta. 

22..  Escreva o texto da pergunta. 

33..  Atribua uma cotação para a pergunta. 

44..  Escreva a resposta e a nota a atribuir. 

������������   Repita o passo anterior para cada resposta que deseja ter como opção. 

55..  Grave as alterações. 
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Figura 34 –Adicionar pergunta do tipo Resposa curta a um teste. 

CRIAR UMA PERGUNTA DE RESPOSTA CURTA 

������������   Entre no teste em modo de edição. Na Base de dados de perguntas, na caixa 
Criar nova pergunta, escolha o tipo Resposta curta. 

11..  Preencha o nome da pergunta. 

22..  Escreva o texto da pergunta. 

33..  Atribua uma cotação para a pergunta. 

44..  Escreva a resposta e a nota a atribuir. 

������������   Pode repetir o passo anterior com várias alternativas de resposta com cotações 
diferentes. Pelo menos uma delas deve ter 100% na nota. 

55..  Grave as alterações. 
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Figura 35 –Adicionar pergunta do tipo Correspondencia Correcta a um teste. 

CRIAR UMA PERGUNTA DE CORRESPONDÊNCIA CORRECTA 

������������   Entre no teste em modo de edição. Na Base de dados de perguntas, na caixa 
Criar nova pergunta, escolha o tipo Correspondência correcta. 

11..  Preencha o nome da pergunta. 

22..  Escreva o texto do bloco de perguntas. 

33..  Atribua uma cotação para o bloco de perguntas. 

44..  Escreva a pergunta e a resposta correcta. 

������������   Repita o processo pelo menos 3 vezes. 

55..  Grave as alterações. 


