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TURMA VIRTUAL - QUESTIONÁRIO



Objetivo

QUESTIONÁRIO

Este manual tem como objetivo auxiliar os docentes no uso da 
ferramenta de criação de questionários, presente no SIGAA.

Tópicos

1. Como criar um questionário

1.1 Cadastrar pergunta

1.2 Banco de questões



1. Como criar um questionário

QUESTIONÁRIO

Os questionários visam avaliar os discentes através de 
perguntas que são respondidas e corrigidas na própria turma 
virtual da disciplina. Para dar início ao cadastro, você deve abrir 
a turma virtual da disciplina desejada através do menu 
Ambientes Virtuais > Turmas Virtuais > Turmas Virtuais 
Abertas ou selecionando a disciplina diretamente através da 
tela inicial do Portal do Docente.

Ao acessar a turma virtual, você deve clicar na opção 
ATIVIDADES do menu lateral esquerdo. Assim, o menu 
Questionários ficará visível. Para dar início ao cadastro de um 
novo questionário, você deve clicar na opção Criar novo 
questionário.



QUESTIONÁRIO

1. Título para o questionário.
2. Podem ser inseridas informações gerais acerca do questionário.
3. Cada questionário deve ser vinculado a um tópico de aula.
4. Data e hora para início de resolução do questionário.
5. Data e hora para finalização do questionário.
6. Data e hora limite para visualização do questionário pelos discentes.
7. A ordem das perguntas listadas aos discentes irá variar de discente 
para discente.
8. A ordem das alternativas será alterada assim como as perguntas.
9. Você pode definir quantas vezes o aluno pode tentar responder o 
questionário.
10. Período máximo permitido para o aluno iniciar a resolução do 
questionário e finalizá-lo.
11. Essa opção só ficará disponível caso a opção “9” tenha mais de uma 
tentativa. Então, a partir dessa quantidade você pode definir como será 
a média da nota através dessa opção.

A primeira tela para cadastro do questionário é a exibida logo 
abaixo, onde devem ser definidos os parâmetros de 
configuração do questionário.
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QUESTIONÁRIO

A imagem abaixo é a continuação da tela de configuração do 
questionário.

1. Como criar um questionário

1. Define em que momento os alunos poderão visualizar as respostas do 
questionário.
2. Define quando o aluno pode visualizar o feedback (retorno do 
docente) sobre as perguntas respondidas por ele.
3. Define quando o aluno pode visualizar o feedback (retorno do 
docente) geral de acordo com a pontuação total feita no questionário.
4. Define se o aluno pode visualizar a sua nota antes do prazo final da 
entrega do questionário.
5. Local onde o docente adiciona os feedbacks de acordo com a 
pontuação obtida.

Se tudo estiver certo, basta clicar no botão SALVAR E CONTINUAR no 
final do formulário.

ATENÇÃO: o questionário é um tipo de avaliação e só pode ser cadastrado 
se o tipo de cálculo de média da avaliação for definido nas configurações da 
turma. Se tentar cadastrar o questionário sem definir isso, a mensagem a 
seguir é exibida.

Continuação da tela anterior
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Após definir os parâmetros gerais do questionário e clicar em “salvar e 
continuar” a tela a seguir é exibida para inserção das perguntas que 
farão parte do questionário.

1. Como criar um questionário

1. Através dessa opção você cadastra uma pergunta para inserir no 
questionário.
2. Se você possui um banco de questões, que foram previamente 
cadastradas, essas questões podem ser inseridas nesse botão.
3. Você pode clicar para ordenar as perguntas no questionário.
4. Alterar o conteúdo da pergunta.
5.  Remover a pergunta da lista de perguntas do questionário.



QUESTIONÁRIO

1. Como criar um questionário

6. Através dessa opção você pode salvar o questionário sem aplicá-lo aos 
alunos, sendo possível retornar à esse questionário para 
adicionar/ajustar/remover as perguntas e finalizar posteriormente.
7. Finaliza o cadastro do questionário e aplica de acordo com os 
parâmetros de início e fim cadastrados.
8. Você pode retornar aos parâmetros gerais de configuração do 
questionário.
9. Encaminha à tela onde serão listados os questionários já cadastrados 
pelo docente.

No bloco verde abaixo, é possível adicionar mais de uma opção de 
pergunta para cada tentativa, alternando as perguntas a cada tentativa 
do aluno. Ou seja, em um questionário de 10 questões, você pode deixar 
cadastradas 20 questões e elas serão misturadas à cada tentativa.

No bloco cor-de-rosa são os parâmetros de avaliação que serão inseridos 
na planilha de notas da turma.

Continuação da tela anterior
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1. Como criar um questionário

Ao finalizar o cadastro, você será encaminhado a uma tela onde 
visualizará uma mensagem de “Operação realizada com sucesso!”. Nessa 
tela serão listados todos os questionários cadastrados.

Na tabela exibida, você pode verificar o título, início e fim do 
questionário além de ver quantas pessoas responderam na coluna 
RESPOSTAS e se o questionário está disponível aos alunos na coluna 
FINALIZADO.

No ícone     é possível ver as respostas dos alunos que já finalizaram o 
questionário, no ícone      você pode visualizar as perguntas cadastradas 
no questionário e alterá-las, no ícone    alterar os parâmetros do 
questionário e no       remover o questionário cadastrado.

Você pode ter acesso a essa tela que lista os questionários cadastrados 
selecionando as opções ATIVIDADES > QUESTIONÁRIOS conforme destaque em 
vermelho na imagem acima.
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1.1 Cadastrar pergunta

Agora vamos detalhar o cadastro das perguntas e o uso do banco de 
perguntas. Ao utilizar a opção “Nova pergunta” a seguinte tela é exibida.

1. As perguntas são cadastradas em blocos de categorias. Uma categoria 
de perguntas é uma descrição que deve remeter a um tema específico 
ou a uma área de conhecimento. Ao iniciar o cadastro, você pode 
escolher uma categoria já cadastrada por você ou criar uma nova, 
clicando no link "Criar categoria"ao lado.

2. O tipo de pergunta se refere à forma que ela será disposta: única 
escolha, múltipla escolha, dissertativa, numérica e verdadeiro ou falso.

3. É o enunciado da questão, a pergunta em si.

4. É possível colocar informações adicionais para compor a pergunta, 
assim como adicionar imagens e outras informações que se fizerem 
necessárias para resolução da questão.

Após preencher todos os dados, basta clicar em Salvar pergunta e ela 
será inserida na lista de perguntas do questionário.
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1.1 Cadastrar pergunta

Detalhe de uma pergunta do tipo ÚNICA ESCOLHA 

Ao escolher essa opção as alternativas são adicionadas digitando o texto 
e clicando no ícone       conforme destaque em verde na imagem acima. 
As alternativas que serão listadas, são exibidas em seguida. Para marcar 
qual é a resposta correta, basta clicar na opção conforme marcação 
vermelha acima.

A caixa feedback ao lado de cada alternativa é para exibir uma 
informação ao usuário caso escolha a alternativa em questão.

Nos ícones           é possível mexer na ordem das alternativas e no        
você remove a alternativa da pergunta.
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1.1 Cadastrar pergunta

Em seguida ao cadastro das alternativas, você pode cadastrar um 
feedback em função de um acerto ou erro, ou seja, o discente receberá 
uma mensagem específica em função da sua resposta estar certa ou 
não.

Para finalizar o cadastro da pergunta, basta clicar no botão SALVAR 
PERGUNTA.

Continuação da tela anterior
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1.2 Banco de questões

Clicando na opção Adicionar perguntas do banco a tela a seguir é 
exibida. Você deve clicar na seta em azul para exibir todas as perguntas 
da categoria.

1. Você pode adicionar uma nova categoria ao banco de questões.
2. Você adiciona uma nova pergunta a um tipo de categoria.
3. Você gera uma listagem das perguntas da categoria selecionada.
4. Você altera o nome da categoria.
5. Você remove a categoria da listagem (só permitido remover categoria 
após remover as perguntas associadas a ela) .
6. Você altera uma pergunta.
7. Você remove a pergunta da categoria.

Para selecionar as perguntas para adição ao questionário, você pode 
selecionar todas as perguntas de uma categoria, clicando na caixa de 
seleção ao lado do nome tipo (seta 1), ou selecionar as perguntas 
individualmente (seta 2).

Após seleção das perguntas, basta clicar no botão ADICIONAR AO 
QUESTIONÁRIO.

1

2

Você pode também acessar o banco de questões para ir adicionando 
perguntas para uso em outros questionários. Para isso basta selecionar a 
opção ATIVIDADES > BANCO DE QUESTÕES no menu lateral esquerdo da 
turma virtual.
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