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Teste

▪ O TESTE é um questionário que tem como objetivo fazer uma

avaliação dos conhecimentos sobre determinado material

incluído em um tópico do curso ou sobre o curso completo

(dependendo de como você estrutura o curso – veja “Montar

Curso”).

▪ Quando é usado como verificação de conhecimento do

material de um tópico pode servir como chave virtual para abrir

o próximo tópico.

▪ Além disso, pode ser usado para a conclusão do curso e

emissão de certificado (se esse foi incluído ao curso).

▪ Para a emissão do certificado com em um curso com mais de

um teste será considerada a média de todos os testes

aplicados ao longo do curso.

▪ Todos os testes criados irão para uma base de “BANCO DE

TESTES”.



Banco de testes:

Aqui terá a lista de todos os TESTES já criados, e

também os campos para edição e exclusão.

Novo:

Clique em “Novo Teste” 

para criar um teste.

Novo Teste



Para criar um 

novo teste, 

clique em 

“Novo teste”

Descrição:

Adicione aqui a descrição do seu teste.

Pontuação Mínima:

Coloque a porcentagem mínima

determinada para aprovação no teste.

Continuar:

Clique no botão para continuar 

a criação do seu teste.

Após clicar em ‘Novo teste’ surgirá a seguinte tela:

Novo Teste



Nova Pergunta:

Clique para adicionar uma nova pergunta ao seu teste. Crie 

quantas perguntas forem necessárias para completar o teste.

Após incluir o nome do teste e o percentual mínimo para aprovação

surgirão as opções para acrescentar ou remover perguntas do teste.

Novo Teste
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1-Descrição:
Adicione aqui o texto de sua pergunta.

2-Adicionar Resposta:
Clique para adicionar as respostas da 

pergunta  (adicione quantas necessárias).

3-Tipos de respostas:
Clique para escolher entre os diversos 

sistemas de respostas disponíveis.

Após incluir o nome e o percentual mínimo para aprovação 

acrescente as perguntas que farão parte do teste:
Novo Teste



Nesta opção, você informará

a única resposta correta

para a pergunta.

Esta opção possibilita você

escolher mais de uma resposta

correta para a pergunta.

Nesta opção, você informará

quais respostas são verdadeiras

e quais são falsas.

Única resposta

Múltipla resposta

Verdadeiro ou falso

Descrição dos tipos de respostas disponíveis:Novo Teste



Salvar (última pergunta já incluída):

Após inserir todas as perguntas e respostas, clique em “Salvar” se ainda 

deseja incluir perguntas clique em ‘Nova pergunta’.

Novo Teste


