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Para adicionar uma atividade “Questionário” acesse a sala de sua disciplina e clique em 
“Ativar edição”.

Na seção “Unidade” clique em “Adicionar uma atividade ou recurso”.

Selecione a atividade “Questionário”.
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Procedimento para criar uma atividade do tipo 
“Questionário”.



Nesta página, iremos configurar o questionário da seguinte forma:

Na aba Geral:
Em “Nome” inserir o título do questionário; 
Em “Descrição” inserir o enunciado do questionário; 
Certifique-se de que a caixa “Exibir descrição na página do curso” NÃO esteja selecionada.

Na aba “Duração” configuramos o período durante o qual o questionário estará disponível para 
envio.
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Certifique-se de que a caixa “Limite de tempo” esteja marcada.



No campo “Nota” configuramos da seguinte forma:

No campo “Opções de revisão” marque somente os itens de: “Depois do fechamento do 
questionário” 

No campo “Configurações comuns de módulos” em: “Modalidade grupo” selecione 
Grupos separados.
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No campo “Restringir cessso” Indique a data e hora, isso evita acesso até (ou desde) a data e 
hora específicado.

Pronto o questionário foi criado. 

Agora precisamos adicionar as questões.
Para adicionar as questões no questionário clique no botão “Editar questionário”

Clique em “Salvar e mostrar”.
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Clique em “Adicionar” e em “uma nova questão”.

Escolha o tipo de questão e clique em “Adicionar”. No exemplo iremos escolher 
“Mútipla escolha”.
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Agora iremos inserir as questões. 

Na aba Geral:
Nome da questão - inserir o titulo ou numero da questão.
Texto da questão - inserir o texto da questão.

Na aba Respostas:
Em Opção 1: Inserir um item da questão.
Em Nota: insira a porcentagem somente na alternativa correta.
Em Feedback: inserir um feedback na alternativa correta.
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Pronto, a primeira questão do questionário foi adicionada.
Para adicionar mais questões no questionário, faça o mesmo procedimento anteriormente, clicando 
em Adicionar.

Após adicionar todas as questões, insira a “Pontuação” em cada questão correspondente, 
totalizando a “nota máxima” do questionário.

Para inserir a pontuaçao, clique no lápis localizado no lado direito da questão, digite o valor e 
aperte enter.
Faça isso em todas as questões.
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Se na configuração da questão estiver selecionada “Apenas uma resposta”, 
então somente uma alternativa poderá ser 100%.

Preencha todos os campos das respostas da: Opção 2, Opção 3 e Opção 4, de acordo com a 
quantidade de alternativas disponiveis na questão.
Clique em “Salvar mudanças”.


