
 

 

FAQs / Esclarecimentos EaD – 01 – Formulários Google  

 

Configurações Formulários Google - para elementos de avaliação não formativa, que 

reduzem mas não garantem a não ocorrência de fraude ou plagio em questionários de 

resposta fechada autocorretivos. 

 

 



 

 

Em atividades não formativas, além das definições supra, é boa prática: 

• Agendar questionários 

• Fazer versões 

• Usar secções 

• Fechar questionários a respostas após data / hora de conclusão da atividade 

• Usar versões para grupos de alunos ou direcionar alunos para secções diferentes em 

função de respostas diferentes dentro do questionário 

• Lançar as avaliações para todos os alunos ao mesmo tempo, após fechamento do 

questionário a respostas 

Não assinalar as 2 primeiras caixas.  

A última pode estar assinalada. 

Não disponível para o AERBP. 



Em todos os formulários é possível qualquer pessoa consultar o código fonte. 

Num formulário autocorretivo, de respostas fechadas, deste género 

 

O código fonte inclui informação deste tipo (no caso, mostra-se o código da “Question 1”) 

 

 

Nesse código aparece o enunciado das opções (A, B, 

C). Na questão 1, resposta certa era a B.  

Será necessário perceber de código para saber onde 

e  se, na página de código fonte de um Google Forms, 

as respostas certas estão disponíveis.  

 

Os alunos poderão também achar que as respostas 

certas são as que surgem mais abaixo no código-

fonte: 

[[2002725754,"Question 1",null,2,[[250607329,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 



,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[633509649,"Question 2",null,2,[[387056224,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[1767486007,"Question 3",null,2,[[1576856781,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[801859716,"Question 4",null,2,[[775974482,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[928122368,"Question 5",null,2,[[737228255,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[1961459755,"Question 6",null,2,[[541796814,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[2055504796,"Question 7",null,2,[[997227811,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[372686297,"Question 8",null,2,[[1630873833,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[1571231624,"Question 9",null,2,[[2117521756,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[1140457846,"Question 10",null,2,[[1233442790,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 



,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[68832962,"Question 11",null,2,[[1506353443,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

] 

,[981585472,"Question 12",null,2,[[1780082821,[["A",null,null,null,0] 

,["B",null,null,null,0] 

,["C",null,null,null,0] 

] 

,1,null,null,null,null,null,0] 

] 

 

 

Em maio de 2020, este vídeo demonstrava que, poderão acertar umas, por “sorte”, mas 

não todas. No caso do formulário que eu dou como exemplo, A, B, C, dificulta-lhes a tarefa. 

Para mais detalhes sobre código, poderão recorrer ao helpdesk Suporte Informático AERBP. 

 

 

Alternativas pedagógicas: 

• Tipologia de respostas não fechada 

• Atividades sumativas com consulta (com adequação do tipo de pergunta/resposta) 

• Atividades não sumativas (individuais ou em grupo) com apresentação / defesa de 

um trabalho ou resposta final 

• Questionamento oral direto sobre uma pergunta ou conjunto de perguntas em 

videoconferência em pequeno grupo 

• Questionamento síncrono via Google Classroom ou Jamboard partilhado via 

Classroom ou videoconferência 

• Utilização de outra ferramenta que não Google Forms 

 

 

 

Ana Fonseca 

terça-feira, 9 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/C7moR5xc1EQ

