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2200.. CONHECER OS TESTES
ESTES E TIPOS DE PERGUNTAS
Um teste é constituído por vários tipos de perguntas que são armazenadas numa base
de dados, podendo ser reutilizadas na mesma disciplina ou até em outras disciplinas.
Com excepção da pergunta tipo Ensaio, todas as outras são avaliadas
automaticamente facilitando o trabalho de correcção. Na figura seguinte pode ver os
tipos de perguntas que é possível adicionar a um teste Moodle.

Figura 28 -Exemplo de um teste.
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Um teste pode incluir vários tipos de perguntas sendo as mais úteis:

 Descrição
Este elemento, na realidade não é uma pergunta, servindo para poder colocar
texto/imagens numa parte do teste.

 Ensaio
É colocada uma questão para o utilizador responder com um texto/composição. É o
único tipo de pergunta (das predefinidas) que necessita avaliação manual.

 Correspondência correcta
Cria um mínimo de três perguntas e associa, a cada uma delas, uma resposta correcta
que irá ser baralhada. O aluno deverá fazer corresponder a cada pergunta, a resposta
certa.

 Escolha múltipla
As perguntas de escolha múltipla podem ter uma única hipótese correcta, ou várias.

 Resposta curta
É uma pergunta directa que vai ser respondida com texto, normalmente apenas uma ou
duas palavras. Pode definir várias hipóteses correctas de resposta e cotá-las de
maneira diferente.

 Numérica
É idêntica à pergunta de resposta curta, mas o utilizador só pode responder com um
valor numérico. A vantagem em relação à pergunta de resposta curta, é que pode
definir margens de erro para os resultados.

 Verdadeiro/falso
É um tipo de pergunta simples que consiste apenas numa afirmação que o utilizador
classifica como sendo verdadeira ou falsa.

Todos os tipos de pergunta permitem configurar sugestões e feedback para respostas
correctas e erradas. Outra possibilidade útil é a de colocar imagens (através do editor
HTML) juntamente (ou em vez de) com o texto da pergunta.
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