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Módulo 2 - Criação de recursos de avaliação  

Elaborar um teste (pesquisa de questões) 

 
Objetivo: Mostrar como construir um teste recorrendo às diferentes opções disponíveis (questões aleatórias 
e pesquisa de questões) e descrevendo as principais funcionalidades e mais-valias da ferramenta.  
 
MAIS-VALIAS:  

• Acesso a milhares de questões disponíveis na Escola Virtual  
• Pesquisa feita com base em filtros (tema, subtema, tópicos, tipo de questão) ou por palavras-chave  
• Possibilidade de criação de testes de forma aleatória  
• Formato para impressão, personalizável, com acesso às soluções e a grelha de classificação  
• Formato interativo, para utilização na plataforma  

 
 
Na Escola Virtual pode criar testes personalizados para atribuir diretamente aos seus alunos em formato 
interativo ou para imprimir.  
 
Neste material, vamos mostrar-lhe como elaborar um teste a partir da pesquisa entre milhares de questões 
disponíveis na Escola Virtual.  
 

Comece por selecionar a disciplina e clicar em “Os meus recursos”. Selecione a opção “Novo teste” e dê um 
nome ao seu teste. Clique em “Continuar”.   

          
 
Surgem as opções “Adicionar Questões” e “Criar Questões”.  Para pesquisar na base de perguntas da Escola 
Virtual selecione a opção “Adicionar questões”.   
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Nos filtros disponíveis, selecione as opções adequadas à sua pesquisa.  
Não é necessário preencher todos os campos. Pode, por exemplo, selecionar apenas a disciplina, o tema e o 
subtema se pretender aceder a resultados mais alargados.   
 

 
 

 
Ao clicar em “Pesquisar”, surge a lista dos resultados de pesquisa, onde pode ver a quantidade de questões 
disponíveis. Navegue na listagem e vá adicionando as questões.  
 

 
 
Indique o número de perguntas que pretende e estas serão automaticamente adicionadas ao seu teste.  
 

 
 

 

O número de 
questões do teste é 
atualizado aqui   

 

Se preferir acrescentar 
aleatoriamente algumas 
questões, clique aqui 
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Se quiser alterar a pesquisa, clique no  e selecione, por exemplo, perguntas sobre outro tema ou 
subtema.   
Também poderá pesquisar questões de outro ano ou disciplina para acrescentar ao teste. 
 

 
 

Para terminar a pesquisa e visualizar o seu teste, clique em    . 
 
 
Repare que pode fazer várias alterações ao seu teste, no âmbito das questões: 

 
 

E no âmbito do teste, através do menu  , pode: 

 
 
 
Aqui encontrará a notificação do seu pedido de exportação do teste.  
 

  
 
 

Pode editar a questão. 

Pode substituir a pergunta por outra sobre o 
mesmo tópico. 

. 

Ou pode remover qualquer uma das questões. 

Reorganizar o teste, alterando a ordem das questões. 

A cotação das questões é distribuída equitativamente 

de acordo com o número de questões.  

Poderá alterá-la clicando aqui. 

Poderá, ainda, Exportar a versão de impressão do 

teste. 

Poderá, ainda, Exportar a versão de impressão do 

teste. Clique para fazer o download. 
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Nesta opção, tem acesso a 3 recursos: o teste, as soluções e uma grelha para correção do teste: 
 

 
 
Poderá ainda visualizar o teste em formato interativo.  
 

 
 
 
Clique em "Guardar recurso" e o Teste será guardado na área “Os meus Recursos” na sua Disciplina.   
 

 
Bom trabalho com a Escola Virtual! 

A partir daqui terá estas 
opções disponíveis:  
- Editar 
- Reproduzir 
- Duplicar 
- Exportar para impressão 
- Partilhar como tarefa 
- Partilhar com professores 
- Apagar 
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