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Prosseguindo  com  o  tutorial  para  a  criação  de  aulas  a  distância  com  Google  Forms,
analisaremos mais alguns recursos para a criação de testes e avaliações que não foram analisados na
volume I devido a didática. Partimos agora para recursos mais avançados.

1 – Testes com múltiplas escolas:
Crie um bloco de edição em sua aula e configure-o como “Multipla Escolha”.

O acessório de múltipla escolha cria  um teste  no qual existe  apenas  uma escolha como
correta. Para que sejam configuradas as possíveis alternativas, basta clicar sobre elas no mouse e
editar o texto diretamente. Para criar mais opções para escolha, basta clicar em “Adionar opção”.
Quando se clica em adicionar “Outro”, seria para o caso de se criar uma alternativa que signifique
uma resposta fora das opções apresentadas.



O resultado é o mostrado abaixo. Aquela opção clicada por alunas e alunos será registrada e
enviada para que seja avaliada por professoras e professores. Nestas opções, a última, “outros” seria
correspondente a “NDA”.



2 – Da mesma forma que o recurso anteriormente apresentado, existe a possibilidade de montar o
teste usando “caixas de seleção”, como mostrado a seguir. O seu funcionamento em nada difere do
item anterior.

3 – Lista Suspensa: funciona da mesma maneira que os recursos apresentados anteriormente, mas as
caixas de seleção desaparecem.



Assim,  os  três  recursos  anteriores  são  parte  de  uma  mesma  configuração  de  montagem  para
realização de testes, pois isso estão agrupados. Funcionam de maneira igual.

4 – Upload de arquivos:
É possível pedir para que alunas e alunos enviem imagens de trabalhos realizados em casa, como
por exemplo, cartazes, esculturas, desenhos…
Para isso existe a opção de subir um arquivo a partir do Google Drive do aluno.



Para usar esta opção o arquivo deve primeiramente ser inserido no google drive do aluno, mediante
o uso de seu e-mail institucional. Depois, o aluno verá no painel do upload o arquivo disponível
para envio ao professor.

Aparecerá, após o acionamento da opção de criação do “upload” este painel, no qual será possível
configurar  as instruções  ao aluno,  acima,  os tipos  permitidos  de arquivos  e  até  o  seu tamanho
máximo para envio e análise posterior do professor.

CONTINUA NA ATUALIZAÇÃO DESTE ARQUIVO...


