
Objectivos: 
Configurar e utilizar a ferramenta questionário 
do Moodle.
Exportar os resultados para Excel. 

O Moodle permite a construção de questionários  
online, com acesso adaptável às suas necessidades 
e cujos resultados podem ser exportados para um 
ficheiro Excel, onde poderá tratar os resultados.

Tarefas:
1. Adicione um questionário à página, seleccio- 

nando a opção “Questionário” no menu “Adicio-
nar uma actividade”

2. Configure o seu questionário segundo os seus 
critérios de disponibilidade, identificação do in-
querido e tipo. (Fig.1)

3. Seleccione a opção “Criar novo” para criar um 
questionário de raíz ou seleccione um dos mo-
delos disponíveis no Moodle@FCT. (Fig.2)

4. Clique em “Continuar”.

5. Preencha os campos em branco para adicio-
nar mais informação sobre o seu questionário.  
(Fig.3)

6. Clique em “Editar questões”.

7. Adicione três questões ao seu questionário, 
utilizando os botões de ajuda para obter mais 
informações sobre o tipo de questões e o seu 
formato. (Fig.4)

8. Pré-visualize o seu questionário, clicando no 
botão “Reordenar questões/Pré-visualizar”.
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9. Quando finalizar a edição das questões clique em 
“Terminar” e de seguida “Gravar alterações”.

10. Convide os seus colegas a preencher o seu 
questionário. Observe os resultados, clicando em 
“Ver todas as respostas” (Fi.5)

11. Exporte os resultados para Excel, clicando em 
“Exportar em formato text” (Fig.6) e seleccione 
o Excel como programa para abrir o ficheiro 
(Fig.7).

12. No Excel pode realizar o tratamento de dados e 
produzir gráficos com os resultados obtidos.
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Preencha, por favor, os seguintes campos:

1. Compreendeu os conteúdos deste guião?

Sim e vou aplicar o que aprendi.

Sim, mas preciso de mais apoio sobre este tema.

Não compreendi. 

2. A informação do guião está:

Bem estruturada.

Razoavelmente estruturada.

Confusa.

3. Comentários:

Nome:

Data

Muito obrigado.

A Equipa do Laboratório de e-Learning FCTUNL

feedback ao guião de apoio
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Para melhorar a qualidade dos guiões de formação produzidos pelo Laboratório e.Learning, é importante 
conhecer a opinião dos nossos utilizadores.  

Esta página é dedicada exclusivamente para efeitos de avaliação dos guiões de formação. 
Não necessita de imprimi-la. 
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