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PREFÁCIO 

O projeto ExonlineX, iniciado no ano letivo de 2019/2020 no âmbito da iniciativa “Projetos de 

Inovação Pedagógica” do Conselho Pedagógico do IST, tem como objetivo a implementação de 

exames online utilizando a plataforma MOOC Técnico (courses.elearning.tecnico.ulisboa.pt).   

A plataforma existente e atualmente utilizada nos cursos MOOC Técnico permite um número elevado 

de recursos nativos para elaboração de perguntas (desenvolvimento analítico de fórmulas, 

identificação de pontos em gráficos e imagens, criar diagramas, validação de código), existindo assim 

a generalidade dos mecanismos que são utilizados nas avaliações escritas atuais. A plataforma tem 

ainda como valências adicionais permitir que as perguntas sejam individualizadas a partir da 

utilização de parâmetros aleatórios, bem como a respetiva correção automática.  

Durante o segundo período de 2019-2020, no âmbito do estado de exceção introduzido pelo COVID-

19, foi feita uma atualização à plataforma de base que introduz novas funcionalidades, robustez e 

segurança. Assim, desde junho de 2020 a plataforma passou a funcionar num novo domínio 

autónomo  exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt.  

Este manual, feito para os docentes das unidades curriculares, pretende descrever passo-a-passo o 

processo de implementação e lançamento de exames (provas de avaliação) online. Dadas as 

diferenças significativas em relação à plataforma inicial, este manual passa a descrever a versão 2.0 

do exonlineX. A revisão agora feita conta com os contributos de inúmeros docentes eu têm utilizado 

a plataforma desde Março de 2020. Em particular, conta com a introdução de uma nova secção sobre 

perguntas feitas em python, com base nos desenvolvimentos feitos pelo João Henriques. Uma palavra 

especial para o Pedro Rosado Dias pela análise detalhada relativamente aos detalhes de integração 

com o STUDIO. 

Este manual deve ser complementado com o manual original da plataforma OpenEdX, disponível em 
https://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/latest/index.html.  

 

Carlos Santos Silva 

carlos.santos.silva@tecnico.ulisboa.pt 

Alexandra Moutinho 

alexandra.moutinho@tecnico.ulisboa.pt 

Ana Moura Santos 

Ana.moura.santos@tecnico.ulisboa.pt  

João Henriques 

joaochenriques@tecnico.ulisboa.pt  

Pedro Rosado Dias 

pedro.rosado.dias@tecnico.ulisboa.pt  

https://ulisboa-my.sharepoint.com/personal/ist23960_tecnico_ulisboa_pt/Documents/Carlos%20Silva/WorkArea/Projects/ongoing/PIP2019/ExamesOnline/Manual_Docente/courses.elearning.tecnico.ulisboa.p
https://ulisboa-my.sharepoint.com/personal/ist23960_tecnico_ulisboa_pt/Documents/Carlos%20Silva/WorkArea/Projects/ongoing/PIP2019/ExamesOnline/Manual_Docente/exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt
https://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/latest/index.html
mailto:carlos.santos.silva@tecnico.ulisboa.pt
mailto:alexandra.moutinho@tecnico.ulisboa.pt
mailto:Ana.moura.santos@tecnico.ulisboa.pt
mailto:joaochenriques@tecnico.ulisboa.pt
mailto:pedro.rosado.dias@tecnico.ulisboa.pt


 

iii 

ÍNDICE 

I. A plataforma ........................................................................................................................................ 1 

1 A plataforma MOOC Técnico ............................................................................................................. 2 

1.1 Registar / Entrar na plataforma .................................................................................................... 2 

1.2 Definições da conta ...................................................................................................................... 5 

1.3 Curso ExonlineX ........................................................................................................................... 6 

1.4 Tipos de utilizadores da plataforma ............................................................................................. 8 

1.5 Estrutura de um curso/módulo ..................................................................................................... 8 

1.6 Ambiente de desenvolvimento: STUDIO ...................................................................................... 9 

II. O Exame ............................................................................................................................................ 11 

2 Desenvolvimento de um exame ...................................................................................................... 12 

2.1 Criação de semestre de avaliação ............................................................................................. 12 

2.2 Definições das secções .............................................................................................................. 12 

2.3 Criação de problema/exercício ................................................................................................... 13 

2.4 Criação de alíneas ...................................................................................................................... 14 

2.5 Configuração dos pesos da avaliação ....................................................................................... 16 

2.6 Definição da data de avaliação .................................................................................................. 19 

2.7 Publicação da questão de exame .............................................................................................. 19 

2.8 Inscrição dos alunos na avaliação ............................................................................................. 21 

2.9 Extensão do tempo a alunos específicos ................................................................................... 26 

3 Extração de Resultados ................................................................................................................... 27 

3.1 Ficheiro geral com as notas por avaliação ................................................................................. 27 

3.2 Ficheiro geral com as notas por pergunta .................................................................................. 28 

3.3 Ficheiro geral com as notas por pergunta .................................................................................. 28 

3.4 Ficheiro com as respostas específicas a um problema ............................................................. 28 

III. AS PERGUNTAS ........................................................................................................................... 29 

4 Perguntas Base ................................................................................................................................ 30 

4.1 Problema vazio ........................................................................................................................... 30 

4.2 Selecionar todas as opções corretas (Checkboxes) .................................................................. 32 

4.3 Menu de escolha (Dropdown) .................................................................................................... 34 

4.4 Escolha Múltipla (Multiple Choice) ............................................................................................. 35 

4.5 Entrada Numérica (Numerical Input) .......................................................................................... 38 

4.6 Entrada de Texto (Text Input) ..................................................................................................... 40 

4.7 Alterar as definições do problema .............................................................................................. 41 

4.8 Utilização de dicas/sugestões (hints) e feedback ...................................................................... 44 

4.9 Adicionar fórmulas, figuras, ou tabelas ao texto dos problemas ................................................ 45 

4.10 Perguntas encadeadas dentro do mesmo bloco ........................................................................ 48 

5 PROBLEMAS AVANÇADOS ............................................................................................................ 51 

5.1 Estrutura HTML das perguntas (Advanced Editor) .................................................................... 52 



 

iv 

5.2 Perguntas desenvolvidas em Python ......................................................................................... 53 

5.3 Expressão Matemática (Math Expression Input) ........................................................................ 57 

5.4 Pergunta de resposta aberta (“Open Response Assessment”) ................................................. 61 

5.5 Perguntas com submissão de ficheiros ...................................................................................... 69 

5.6 Perguntas temporizadas ............................................................................................................. 73 

5.7 Perguntas com precedência ....................................................................................................... 76 

6 Bancos de Perguntas ....................................................................................................................... 80 

6.1 Criar um banco de perguntas (library) ........................................................................................ 80 

6.2 Criar exame com base em banco de perguntas ........................................................................ 81 

6.3 Partilhar a biblioteca com outro docente .................................................................................... 85 

6.4 Duplicar bibliotecas .................................................................................................................... 86 

7 Perguntas avançadas de Python .................................................................................................... 89 

7.1 Geração de combinações de dados aleatórios .......................................................................... 89 

7.2 Rotinas auxiliares do script em Python ...................................................................................... 93 

7.3 Escolha aleatória de perguntas usando Python ......................................................................... 95 

7.4 Respostas com ordem aleatória usando figuras ........................................................................ 99 



ExonlineX – Manual do Docente 

1 

I. A plataforma  
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1 A PLATAFORMA MOOC TÉCNICO  

A plataforma exonlineX Técnico (exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt) é a plataforma de 

desenvolvimento de avaliações online, desenvolvida sobre a plataforma do IST de cursos no formato 

Massive Open Online Courses (MOOC) https://courses.elearning.tecnico.ulisboa.pt/. Esta plataforma 

foi criada a partir da plataforma Open edX, a versão aberta da plataforma do edX1. 

Os cursos na plataforma ExonlineX centram-se apenas na componente de avaliação. 

A plataforma tem a possibilidade, durante o registo, de escolher a língua de base utilizada. Neste 

manual optou-se pela descrição da plataforma na língua portuguesa. 

1.1 Registar / Entrar na plataforma 

1. Aceda ao website exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt (ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Página com cursos disponíveis na plataforma MOOC Técnico 

2. Escolha a língua de acesso (Português ou English2). 

3. Caso não esteja registado ainda, faça “Register”. Caso já esteja registado, salte para o passo 

7. 

4. Na página de registo (Figura 2), escolha “Create an account using Tecnico ID” 

 
 
1 https://www.edx.org/ 
2 Neste manual optou-se por seguir a terminologia da plataforma em Inglês 

https://mooc.tecnico.ulisboa.pt/
https://courses.elearning.tecnico.ulisboa.pt/
https://ulisboa-my.sharepoint.com/personal/ist23960_tecnico_ulisboa_pt/Documents/Carlos%20Silva/WorkArea/Projects/ongoing/PIP2019/ExamesOnline/Manual_Docente/exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt
https://www.edx.org/
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Figura 2 - Página de registo na plataforma 

5. Entre com as credenciais do IST (Figura 3) 

 

Figura 3 – Página de entrada com as credenciais do IST 

6. Na janela seguinte (Figura 4), selecione “Lembrar a minha escolha” e depois “Aceitar”, de 

forma a ligar o seu perfil do IST à plataforma. 
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Figura 4 - Página de ligação do perfil do IST à plataforma. 

7. Faça agora o pedido para criação do curso relativo à avaliação online da sua UC, e para obter 

permissões de administrador/staff envie um pedido à DSI (exonline@tecnico.ulisboa.pt). 

 

8. Depois de registado e após a criação do curso correspondente à avaliação da sua UC, aceda à 

plataforma em exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt e escolha “Sign In”. 

 

9. Escolha a opção sign in with “Tecnico ID”. 

 

Figura 5 - Página de Início de Sessão da plataforma. 

10. Entre com as credenciais do IST.  

 

mailto:exonline@tecnico.ulisboa.pt
https://ulisboa-my.sharepoint.com/personal/ist23960_tecnico_ulisboa_pt/Documents/Carlos%20Silva/WorkArea/Projects/ongoing/PIP2019/ExamesOnline/Manual_Docente/exams.elearning.tecnico.ulisboa.pt
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11. Finalmente, terá acesso ao separador “Courses”, onde será possível visualizar os exames da 

UC onde está envolvido, incluindo o ExonlineX3, que serve de exemplo neste manual (Figura 

6). 

 

 

Figura 6 - Página e entrada na plataforma, após o registo ou entrada. 

1.2 Definições da conta 

No canto superior direito é possível aceder ao perfil do utilizador através do menu de dropdpwn, 

conforme é mostrado na   

 

Figura 7 - Menu de acesso ao perfil do utilizador. 

É importante nesta fase ir à “Account” e introduzir algumas alterações, nomeadamente a linguagem 

em que gostaria de visualizar a plataforma (Português ou Inglês) e sobretudo o fuso horário (time 

zone), onde deve ser escolhida a opção Europe/Lisbon WEST, tal como representado na Figura 8. 

 
 
3 ExonlineX é o curso de exemplo neste manual. O código dos cursos de avaliação será ExonlineX CC YY/YY 
onde CC será substituído pela sigla da UC e YY/YY pelo ano letivo. O exemplo da Figura 6 corresponde ao curso 
de Controlo de Sistemas (CS) de 2019/2020. 
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Figura 8 - Figura de alteração de parâmetros da Conta do utilizador 

1.3 Curso ExonlineX 

Para entrar no ExonlineX, carregue no botão “View Course”.  

Ao aceder ao curso ExonlineX, tem acesso a 4 separadores: 

• Course (Figura 9) 

• Discussion (não ativo) 

• PROGRESS (ativo mas não relevante para o docente) 

• MANUAL (Figura 10) 

• INSTRUCTOR (Figura 11) 
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Figura 9 - Separador “Curso” do curso ExonlineX 

Todos os cursos ExonlineX têm uma secção inicial denominada “Exemplos” onde foram previamente 

criados diversos exemplos dos diferentes tipos de perguntas que podem ser feitas, por forma a servir 

de guia à implementação.  

O separador “MANUAL” dá acesso ao presente manual (Figura 10). 

 

Figura 10 - Separador "MANUAL" do curso ExonlineX 

O separador “INSTRUCTOR” (Figura 11) só está disponível para os docentes, e é o separador central 

para o desenvolvimento do exame e da extração de informação relativamente à avaliação. 
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Figura 11 - Separador "INSTRUCTOR" no curso ExonlineX implementado para a UC de Controlo de Sistemas (CS) de 2019/2020. 

 

1.4 Tipos de utilizadores da plataforma 

Existem três tipos de perfis de utilizador na plataforma: 

• Administrator (gestor da plataforma) 

• Staff (docente) 

• Learner (aluno) 

Os docentes têm como função definir os conteúdos dos cursos, ou seja, neste caso, a criação das 

avaliações, bem como a extração dos resultados de avaliação. Os docentes têm de estar registados na 

plataforma e terem as permissões de Staff do curso ExonlineX (ver secção 1.1). 

Os alunos têm de estar registados na plataforma através do seu Técnico ID, de forma a que os 

docentes os identifiquem como alunos de um determinado curso na plataforma. Os alunos quando 

entram no curso não têm acesso ao separador “INSTRUCTOR”4. O processo de Registo/Entrada na 

plataforma para os alunos é igual ao dos docentes, pelo que a Secção 1.1 pode ser disponibilizada 

para orientação dos alunos. 

 

1.5 Estrutura de um curso/módulo 

Um curso/módulo corresponde à UC. Na plataforma está dividido na seguinte estrutura: 

• COURSE (Exonline da UC) 

• SECTION (Nome da avaliação, e.g. 1º exame, 1º teste) 

• SUBSECTION (Conjunto de Perguntas ou perguntas) 

• UNIT (Pergunta ou alínea da avaliação) 

 
 
4 Em qualquer instante, o docente pode observar a plataforma na perspetiva do aluno, ao escolher o modo 
“Estudante” na barra azul em cima na Figura 9. 
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A diferença entre juntar perguntas na mesma SUBSECTION ou na mesma UNIT são as seguintes: 

• Ao nível da subsecção existe a possibilidade de controlar o horário de lançamento da 

pergunta. Desta forma é possível fazer exames com perguntas lançadas de forma sequencial 

em instantes temporais diferentes; 

•  Se as perguntas forem definidas dentro da mesma UNIT estarão todas visíveis na mesma 

página/separador, se forem feitas ao nível da SUBSECTION, a visibilidade das perguntas é 

feita navegando entre páginas/separadores. 

1.6 Ambiente de desenvolvimento: STUDIO 

O ambiente de desenvolvimento da plataforma é o STUDIO. Para aceder ao “STUDIO”, é necessário 

selecionar o botão “View Course in Studio” no separador “INSTRUCTOR” (Figura 11) ou no 

separador “CURSO” dentro de uma unidade.   

O editor tem 3 separadores, listados no topo: 

• CONTEÚDO – separador onde se implementa a avaliação online 

• CONFIGURAÇÕES – separador onde se definem parâmetros da avaliação 

• FERRAMENTAS – separador com ferramentas adicionais. 

O editor abre por omissão no separador CONTENT, onde é possível observar as diferentes secções 

do curso (em alternativa pode selecionar a opção “Course Outline” no separador “CONTENT”) como 

se vê na Figura 12.  

 

Figura 12 - Estrutura do Curso ExonlineX 

Aí podemos ver que no início está apenas criada apenas as secções: 

• Introdução ao ExonlineX (onde são disponibilizados vídeos explicativos) 

• Exemplos (onde são disponibilizados exemplos de diferentes perguntas de avaliação que 

podem ser elaboradas) 
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Neste modo de visualização, cada secção tem uma cor diferente, dependendo do seu estado: 

• Preto: a secção está disponível apenas para docentes (Exemplos); 

• Azul: a secção está publicada e é visível para os alunos; 

• Amarelo: a secção está a ser editada e ainda não foi publicada ou a versão atual é diferente 

da publicada; 

• Verde: a secção só vai ser visível aos alunos numa data posterior à atual. 

Em geral, no final da implementação de uma avaliação, a cor da secção deverá ser azul (se está 

imediatamente disponível para os alunos) ou verde (será disponibilizada em data posterior). 
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II. O EXAME 
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2 DESENVOLVIMENTO DE UM EXAME 

2.1 Criação de semestre de avaliação 

No Editor do Studio (ver Figura 12), deve abrir-se uma secção com o nome da  avaliação, e.g. 1º Exame 

ou 1º Teste.  

Para isso, vá até ao final da página e selecione o botão “New Secção” (Figura 11) ou em alternativa 

carregue no botão  no canto superior direito da página (ver Figura 12). 

 

Figura 13 - Botão para criação de uma secção 

Em seguida, preencha o nome da Secção, seguindo o formato sugerido na Figura 14. 

 

Figura 14 – Janela de edição de uma secção, onde já se vê a possibilidade de criar uma subsecção 

 

2.2 Definições das secções 

No botão das Definições , pode definir a data de lançamento das avaliações de cada ano letivo. 

Por omissão será usada a data com que foi criado o curso originalmente. No caso de UCs com 

avaliação contínua, deverá ser o início do semestre, ou em alternativa a data de início da época de 

exames. 

 

Figura 15 - Definição da data de início da avaliação da UC (anterior a todas as datas específicas de avaliação) 

Relativamente à data, tenha em atenção o seguinte: 

• A data está em formato Mês/Dia/Ano, ou seja na figura Figura 15 temos mês 6 (Junho), dia 

5); 
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• A hora no STUDIO é a sempre UTC (Coordinated Universal Time), o fuso horário é o de Lisboa 

(Western European Summer Time), que coincide com o fuso UTC (Coordinated Universal 

Time) na hora de inverno e tem uma hora a mais na hora de verão. 

No separador “visibility” existe a opção “Hide from Students” que permite que durante a elaboração 

do exame e definição dos parâmetros, como data e hora, o exame não esteja visível aos estudantes 

por engano. 

 

Figura 16 - Separador "Visibility" das Definições da Secção. 

No final deverá selecionar o botão “Save”. 

No canto superior direito da secção, existe mais alguns botões: 

•  que permite duplicar a secção. Este botão é muito útil, pois permite replicar a estrutura 

de uma avaliação para outra, por exemplo criar o 2º exame a partir do 1º; 

• que permite apagar a secção; 

• este botão serve para mudar a secção de lugar. Carregando com o rato do lado 

esquerdo e arrastando para a posição desejada, a secção será movida da posição atual para a 

nova; 

• depois de serem criadas unidades (ver secção 2.4), este botão indica que foram feitas 

alterações que ainda não estão publicadas, ou seja visíveis na plataforma. É necessário 

carregar neste botão para ter a certeza que as alterações feitas são visíveis aos estudantes. 

Todos estes botões estão também disponíveis ao nível da subsecção (ver secção 2.3) e unidade (ver 

secção 2.4),. 

2.3 Criação de problema/exercício 

Para criar uma atividade de avaliação (exercício ou problema) dentro da secção de avaliação deverá 

selecionar a opção “New Subsecção” na Figura 14. 

Em seguida, indique o nome da avaliação (1º teste, 1º Exame) 



ExonlineX – Manual do Docente 

14 

 

Figura 17 - Janela após a criação de subsecção 

Nos exames ou testes, sugerimos que a primeira secção seja uma secção de instruções, que pode estar 

disponível antes do exame, de forma a explicar as regras da avaliação. 

2.4 Criação de alíneas 

Cada pergunta diferente num exame corresponde a uma nova “Unit”. Para isso selecione o botão 

“New Unit” dentro do exame (ver Figura 18).  

Aparecerá a janela da Figura 18. 

 

Figura 18 - Janela de criação de texto ou pergunta 

Poderá começar por introduzir um texto de enquadramento à pergunta. Neste caso deverá selecionar 

a opção “</>HTML” e depois “Text”. Na janela criada (Figura 19), clique em “Edit” e introduza o texto 

desejado, clicando em “Save” no fim (Figura 20). 

 

Figura 19 - Novo campo de texto 
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Figura 20 - Janela de introdução de texto 

Para introduzir uma questão deverá selecionar a opção “Problem” na Figura 18. 

Surge então um conjunto de opções, divididas em 2 separadores: 

• Common Problem Types – inclui as opções mais comuns de perguntas, como Multiple Choice 

(escolha múltipla) ou Numerical Input (entrada numérica) (ver Capítulo 4). 

• Advanced – inclui as opções mais avançadas, que pode incluir perguntas avaliadas por rotinas 

em Python, perguntas de Drag and Drop ou Math Expression Input (entrada de expressão 

matemática) (ver Capítulo 5). 

  

Figura 21 - Janelas de escolha do tipo de problema a introduzir no exame 

Ao selecionar uma opção, como por exemplo “Checkboxes”, surge automaticamente uma pergunta 

formatada que serve de exemplo (Figura 22).  
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Figura 22 - Janela da pergunta após a escolha do tipo de problema “Checkboxes” 

Desta forma poderá adaptar o exemplo à sua pergunta em concreto. Para mais detalhes sobre a 

elaboração de perguntas, veja a Parte III do manual. 

Caso queira adicionar uma alínea dentro da mesma questão, poderá adicionar um novo componente. 

Esta opção permite ainda que os exames incluam a visualização de um vídeo ou o acesso a uma página 

de internet como parte integrante da pergunta (o que não é possível num exame tradicional). 

2.5 Configuração dos pesos da avaliação 

Para configurar e distribuir pesos do exame, e/ou dos pesos dos testes (mini-testes) na nota final, 

recorra ao separador “Settings” no STUDIO e selecione a opção “Grading”. 

Abre-se então a janela “Grading” (ver  Figura 23) 
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Figura 23 - Janela "Grading" que permite definir e distribuir as cotações dos problemas 

Esta janela tem várias zonas: 

• Overall Grade Range – aqui define-se a nota mínima da avaliação (tipicamente 9.5/20 ou seja 

45/100). Para alterar ir à zona de separação entre Fail e Pass e mover a divisória com o rato. 

• Grading Rules & Policies – permite dar tolerância em relação à data/hora de entrega definidas 

(no exemplo, está escolhido 10 minutos) 

• Assignment Types – nesta zona define-se o peso de cada avaliação, e o número de avaliações 

disponíveis: 

o Assignment Type – Por omissão é Final Exam (com abreviatura Final), mas pode ser 

um teste, um mini-teste, um trabalho de casa. 

o Weight of Total Grade – Peso da componente de avaliação a ser especificada na 

avaliação total. No caso de o método de avaliação ser só por exame é 100, se for por 

dois testes é 50. 

o Total Number – No caso de haver duas datas de exame deve ser 2 (ou dois primeiros 

testes ou dois segundos testes) 

o Number of Droppable – no caso de haver duas datas de exame só uma deverá contar 

(a melhor das duas), pelo que uma delas (a de nota mais baixa) deverá ser ignorada 

na nota final. Neste caso o valor a introduzir é 1. 
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Para criar mais do que uma avaliação, clicar em “+New Assignment Type” (Figura 23) e configurar 

de acordo. 

Na Figura 24, pode ver-se um exemplo de configuração da parametrização da avaliação para uma UC 

com dois testes (1º teste, 2º teste e repescagem de testes em época normal).  

 

Figura 24 - Exemplo de configuração para o caso de haver dois testes 

Depois de configurar, surgirá uma janela no fundo do ecrã a avisar que houve alterações (Figura 25). 

Não se esqueça de gravar, caso contrário todas as alterações serão perdidas. 

 

Figura 25 - Gravar alterações à parametrização da avaliação. 
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2.6 Definição da data de avaliação 

A data da avaliação é feita quer ao nível da Section (data de início), mas também ao nível da 

Subsection (início e fim), como se indica na Figura 26.  

 

 

Figura 26 - Definições ao nível da "Subsection" 

No separador “Basic”, pode-se definir a data de início e fim da pergunta, o que permite lançar 

questões de forma sequencial, em períodos de tempo diferentes. Além disso, é aqui que se define a 

forma de classificação (ver secção 2.5).  

No separador “Visibility” existem uma série de opções relativamente à visibilidade da pergunta: 

• “see the intere subsection” – os alunos poderão visualizar todos os componentes da 

subsecção 

• “hide contente after due date” – permite que de forma automática os conteúdos deixem de 

estar visíveis após a conclusão. Esta opção pode ser interessante no caso do exame ser 

baseado em perguntas aleatórias para cada aluno a partir de bancos de perguntas (ver secção 

6 ), de forma a que não seja possível aos alunos compilar as perguntas de forma autónoma 

fora da plataforma. 

• “Always show assessment results” – que permite mostrar as respostas dos exercícios durante 

a execução do exame, logo após a submissão. 

• “never show assessment results” – que permite que nunca seja mostrada a resposta aos 

exercícios, mesmo após a conclusão do exame. 

• “show assessment results when section is past due”, que permite mostrar a resposta assim 

que a avaliação é concluída. 

2.7 Publicação da questão de exame 

No final, terá de fazer “Publish” das perguntas, tal como indicado na Figura 27. 
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Figura 27 - Janela de publicação da pergunta 

Antes de publicar, a pergunta estará assinalada a amarelo (ver Secção 1.6). Depois de selecionar o 

botão “Publish”, a pergunta passará a verde (Figura 28), significando que ficará visível para os alunos 

em data posterior (a data definida para o início da avaliação). Se ficar a azul significa que a data 

definida para a avaliação é uma data passada, e os alunos têm imediatamente acesso ao 

conteúdo/alterações publicadas. 

 

Figura 28 - Janela da avaliação após a criação e publicação de uma avaliação específica. 

Sempre que for feita uma alteração à pergunta, é necessário selecionar o botão “Publish”, caso 

contrário os alunos não verão a versão mais atual da pergunta ou avaliação. 

Após definida a estrutura da avaliação, é necessário dar acesso à mesma apenas aos alunos inscritos 

na respetiva UC. Para isso, devem ser realizados os passos descritos na secção seguinte. 
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2.8 Inscrição dos alunos na avaliação 

NOTA: Este passo só deve ser dado no módulo específico da avaliação (e.g. ExonlineX CS 

19/20) e não no módulo de teste Exonline, disponível a vários docentes, de forma a evitar que 

os alunos tenham acesso a informação referente à avaliação de outras UCs.  

É essencial garantir que todos os alunos estejam previamente registados na plataforma utilizando o 

IST ID. Caso contrário, é necessário voltar a adicionar os alunos, depois destes se terem inscrito. 

Se os alunos não se registarem com o IST ID, tal inviabiliza que a obtenção da sua classificação seja 

feita diretamente através do IST ID. 

2.8.1 Obtenção dos emails/usernames dos alunos inscritos à UC 

No Fenix, deverá aceder ao separador Alunos, dentro da página do docente da UC, e selecionar o 

botão “Gerar Folha de Cálculo”. 

Ao abrir a folha de cálculo, selecionar a coluna dos “usernames” e fazer “Copiar” para o Clipboard. 

2.8.2 Inscrição dos alunos na avaliação da UC 

Na plataforma (no visualizador do curso e não no seu modo editor do Studio), ir ao Separador 

“INSTRUCTOR” 5, e selecionar o separador “MEMBERSHIP” (Figura 29). 

 

Figura 29 - Separador "MEMBERSHIP" dentro do separador "INSTRUCTOR". 

Dentro da janela “Batch Enrollment”, fazer “Paste” do Clipboard de todos os emails ou usernames dos 

alunos. Atenção que alunos só podem estar registados na plataforma utilizando o Tecnico ID.  

Deve deixar a opção “Auto Enroll” selecionada, de forma a que os alunos que ainda não estão 

registados na plataforma fiquem preventivamente inscritos no exame. A opção “Notify users by 

email” enviará um email para o endereço dos alunos associado ao Tecnico ID. 

 
 
5 Para voltar à plataforma e sair do STUDIO, basta carregar em “View Live Version” no canto superior direito 
da janela do Studio, como se pode ver na Figura 22. 
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No final, selecionar o botão “Enroll”. No final, deverá aparecer a mensagem “Successfully enrolled 

and sent email to the following users:”. 

2.8.3 Criação de grupos de alunos (cohorts) 

A plataforma permite criar grupos de alunos (cohorts) e atribuir avaliações específicas a cada grupo 

de alunos. A criação de grupos pode ser necessária nas seguintes situações: 

• Alunos com Necessidades Educativas Especiais cujo exame deve ter uma duração superior; 

• Alunos estrangeiros cujo exame deve estar na língua inglesa 

• Alunos que só fazem teste de repescagem /exame completo 

• Turnos de alunos que iniciam o exame a horas diferentes6 

Esta procedimento tem dois passos: criar o grupo e atribuir as perguntas específicas a cada grupo. 

2.8.3.1 Inscrição dos alunos nos grupos 

Este passo tem de ser dado depois de inscrever todos os alunos na plataforma (ver secção 

2.8.2). 

Para criar um grupo é necessário ir ao separador “Instructor” na plataforma e escolher o separador 

“cohorts” (ver Figura 30). Aí é necessário verificar que a opção “Enable cohorts” está selecionada.  

 

Figura 30 - Separador "cohorts" para a criação de grupos de alunos 

Em seguida, deve carregar no botão “Add Cohort” do lado direito e preencher a janela que surge (ver 

Figura 31) e introduzir um nome (e.g. Alunos com Necessidades Educativas Especiais) 

 
 
66 Para evitar excesso de tráfego na plataforma 
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Figura 31 - Janela de adicionar uma "cohort" 

Para adicionar os alunos a esta cohort, deve-se indicar o username (tal como foi feito para o registo 

de alunos) e carregar no botão “Add student”. Por cada aluno adicionado, surge uma mensagem e o 

número de alunos dentro da cohort (no topo do separador é actualizado), tal como indicado na Figura 

32. 

 

Figura 32 – Adicionar aluno à cohort 
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Finalmente, deve ser criado um outro grupo (e.g. Restantes alunos) onde são incluídos os emails dos 

outros alunos. 

2.8.3.2 Atribuição de perguntas a grupos de alunos 

Para atribuir perguntas a grupos de alunos, é necessário ir às avaliações no STUDIO e indicar que 

avaliações estão disponíveis para cada grupo (cohort). 

Já no STUDIO (ver secção 1.6),  necessário ir ao menu “Settings” (no topo) e escolher a opção “Group 

Configuration” e depois carregar no botão “Add your first contente group” (Figura 33). 

 

Figura 33 - Janela de configuração de grupos 

Em seguida, deve ser dado um nome ao grupo (e.g. Alunos com Necessidades Educativas Especiais) 

e carregar no botão “Create” (Figura 34). 

 

Figura 34 - Atribuição de nome ao grupo 

O grupo é então criado, mas tal como indicado na Figura 35, ainda não está a ser usado.  

 

Figura 35 - Janela indicado que o grupo foi criado 
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Finalmente, é necessário escolher as questões que devem ser atribuídas a m grupo específico. No 

caso de alunos com necessidades educativas especiais, podem ser as mesmas perguntas, mas com 

um tempo de realização de exame mais dilatado, ou no caso de alunos estrangeiros, uma tradução 

para inglês das perguntas. 

A atribuição das perguntas aos grupos é feita o nível da “Unit”, carregando no botão com o símbolo 

, ao lado do botão do Editor (“Edit”), tal como indicado na Figura 36. 

 

Figura 36 - Pergunta que vai ser específica para o grupo 

Ao carregar no botão com o símbolo , surge a janela representada na Figura 37, onde é possível 

escolher se é para todos os alunos (“Access is not restricted”) ou para grupos específicos (“Content 

Group Configuration”), como o de “Alunos com necessidades educativas especiais”. 

 

Figura 37 - Atribuição da pergunta ao grupo. 
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Finalmente, para efeitos de verificação, podemos voltar ao menu de configuração de grupos 

(separador “Settings” do STUDIO, na opção “Group Configuration) e verificar que ao contrário da 

Figura 35, o grupo já tem uma atribuída uma pergunta específica (Figura 38). 

 

Figura 38 - Verificação que a pergunta está atribuida a um grupo específico. 

É possível ainda já na plataforma, escolher a opção “View this course as” e selecionar no menu 

“Learner in Alunos com necessidades educativas especiais”, de forma a verificar que a pergunta 

escolhida só é de facto visível a este grupo. 

 

Figura 39 - Verificação que a pergunta só é visivel a um grupo específico 

2.9 Extensão do tempo a alunos específicos 

A nova plataforma permite ainda a atribuição de extensão de tempo a alunos específicos (por 

exemplo os alunos com necessidades especiais). Para isso, pode ir ao separador “Extensions” dentro 

do Separador “Instructor”  e escolher a subsecção a que o aluno tem direito a extensão e a nova hora 

de conclusão, tal como indicado na Figura 40. 

 

Figura 40 - Separador "Extension" do painel "Instructor" 
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3 EXTRAÇÃO DE RESULTADOS 

No separador “INSTRUCTOR”, existe uma série de informação que pode ser retirada da plataforma 

através do separador “DATA DOWNLOAD”, como se pode ver na Figura 41.  

 

Figura 41 - Vista do separador “DATA DOWNLOAD” dentro do separador "INSTRUCTOR" 

Dentro da zona “Reports”, mesm antes da zona de “Reports Available for Download” (Figura 42), 

poderá selecionar um de três  botões: 

• Generate Grade Report – gera um ficheiro CSV com a informação geral da avaliação7; 

• Generate Problem Grade Report” – gera um ficheiro CSV com a informação detalhada por 

pergunta; 

• Generate ORA report – gera um ficheiro CSV com a informação detalhada das respostas de 

resposta aberta. Para visualizar este tipo de respostas, existe um separador novo “Open 

Responses” (Figura 41)  específico para a análise a estas perguntas, tal como descrito em 

detalhe nas secções 5.4 e 5.5.  

 

Figura 42 - Vista da janela “Reports Available for Download” do separador "DATA DOWNLOAD" 

3.1 Ficheiro geral com as notas por avaliação 

O ficheiro gerado ao carregar o botão “Generate Grade REport ”terá a estrutura apresentada na 

Figura 43. A coluna “Grade” corresponde à nota final, tal como definida na configuração descrita na 

 
 
7 Dependendo do tráfego na plataforma, poderá demorar alguns minutos até ficar disponível. 
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secção 2.6. Neste caso houve dois exames (Exame e Final Exam) e a nota corresponderia à melhor de 

ambos, sempre em percentagem. 

 

Figura 43 - Estrutura do ficheiro CSV do resultado da avaliação. 

A partir daqui, será possível através do comando “lookup table” no Excel juntar os resultados deste 

ficheiro com o ficheiro de avaliação gerado no Fenix, usando a coluna Username como chave. 

3.2 Ficheiro geral com as notas por pergunta 

O ficheiro gerado ao carregar o botão “Generate Problem Grade Report ”terá a estrutura apresentada 

na Figura 44. Neste caso , para além da coluna “Grade” que corresponde à nota final, é possível ver a 

pontuação obtida por cada aluno em cada pergunta. 

No exemplo da Figura 44 , vemos duas colunas “1º Teste 1:1º Problema -Checkboxes” com sufixos 

diferentes: 

• (Earned) -  pontuação obtida pelo aluno 

• (Possible) – pontuação máxima 

 

Figura 44 - Estrutura do ficheiro CSV do resultado da avaliação por problemas 

Caso existam dois testes com 10 perguntas cada, o ficheiro terá 40 colunas, correspondentes às 10 

perguntas de ambos os testes (20) divididas entre (eaned) e (possible) num total de 40 colunas. A 

coluna “grade” corresponde à soma das colunas (earned). 

Caso exista um banco de perguntas com 100 perguntas, o ficheiro mostrará 200 colunas, sendo 

atribuído o código NA às colunas referentes a problemas não atribuídos aos alunos.  

3.3 Ficheiro geral com as notas por pergunta 

O ficheiro gerado ao carregar o botão “Generate ORA Data Report ” é um ficheiro CSV em formato 

json. É possível fazer a interpretação (parsing) deste ficheiro, mas para visualizar as repostas dos 

alunos, aconselha-se a utilização do separador “Open Responses”, específico para a análise a estas 

perguntas, tal como descrito em detalhe nas secções 5.4 e 5.5. 

3.4 Ficheiro com as respostas específicas a um problema 

É possível ver exatamente as respostas dos alunos a um problema em particular. Para isso, dentro da 

secção “Reports”, ir ao botão “Select section or problema”. Aí, é possível escolher a unidade, subsecção 

ou secção das quais se quer observar as respostas dos alunos. O ficheiro CSV gerado vem em formato 

json, pelo que é necessário fazer a interpretação (parsing)@m do ficheiro para se obter as respostas 

exatas às perguntas. 

 

Figura 45 - Vista da janela “Select section or problem” do separador "DATA DOWNLOAD" 

Student ID Email Username Grade Final Exam Exame

Student ID Email Username Enrollment Status Grade 1Âº teste 1: 1ÂºProblema - Checkboxes (Earned) 1Âº teste 1: 1ÂºProblema - Checkboxes (Possible)
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III. AS PERGUNTAS 
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4 PERGUNTAS BASE 

Neste capítulo, é explicado como elaborar perguntas de avaliação na plataforma, tirando partido das 

funcionalidades mais simples do editor. Estes exemplos estão disponíveis na secção Exemplos (ver 

Figura 46). 

 

Figura 46 - Vista da secção Exemplos no STUDIO 

 

Como se pode observar na Figura 21, ao escolher um tipo de problema para a pergunta do exame, 

surge uma janela com dois separadores: “Common Problem Types” ou “Advanced”. 

Dentro de cada um destes separadores, existe uma série de opções que incluem exemplos pré-

definidos. Neste capítulo vamos exemplificar como se podem elaborar perguntas a partir dos 

exemplos disponíveis no separador “Common Problem Types”, indicadas na Figura 47. 

 

Figura 47 – Vista detalhada do separador “Common Problem Types” 

4.1 Problema vazio 

A primeira opção é o problema vazio (ver Figura 48 e Figura 49). 
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Figura 48 - Exemplo de Problema Vazio 

 

Figura 49 - Editor de problemas 

Este editor é um editor básico de HTML no formato WYSIWYG8 . É possível introduzir 7 tipos de 

blocos: 

•  (Heading) - Introduzir um título 

•  (Multiple Choice) – Introduzir uma questão de escolha múltipla (ver secções 4.4 e 4.3) 

•  (CheckBoxes) - Introduzir uma questão de seleção de opções corretas (ver secção 4.3) 

•  (Text Input) – Introduzir questão com resposta de texto (ver secção 4.6) 

•  (Numerical Input) – Introduzir uma questão com resposta/entrada numérica (ver 

secção 4.5) 

•  (Dropdown menu) – Introduzir uma questão com resposta disponível num menu (ver 
secção 4.3) 

 
 
8 What You See Is What You Get. 
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•  (Explanation) – Introduzir uma explicação relativamente à pergunta 

A partir destas opções é possível criar de raiz qualquer tipo de perguntas base que são descritas nas 

próximas secções. 

Este menu permite passar para um editor em que se pode visualizar o código em HTML, selecionando 

o botão “Advanced Editor”. A partir do momento em que se opta pela vista avançada, o editor 

WYSIWYG deixa de estar disponível, logo só se pode trabalhar nessa questão diretamente em 

HTML. 

O botão “Settings” permite configurar as definições da pergunta, como é explicado com maior detalhe 

na secção 4.7. 

4.2 Selecionar todas as opções corretas (Checkboxes) 

Este tipo de problema permite ter uma ou mais opções corretas. 

Ao selecionar a opção “Checkboxes”, dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 47), 

surge a janela representada na Figura 50. 

 

Figura 50 - Janela do exemplo "Checkboxes" 

Clicando no botão EDIT para aceder ao modo editor, a estrutura da questão é: 

• um texto introdutório (que pode ser alterado diretamente no editor) 

• >> texto da questão delimitado <<  
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• o conjunto de caixas de escolha (checkboxes) que serão visualizadas na pergunta, com a 

seguinte notação: 

o [  ] – checkbox que está errada e não deve ser selecionada 

o [x] - checkbox que está correta e deve ser selecionada 

• Um texto complementar (texto normal) 

• [explanation] Uma secção de explicação, que será mostrada após a submissão da resposta, de 

forma a que o aluno possa ver a solução correta, caso não tenha respondido de forma correta 

à pergunta. [explanation]Não é obrigatório incluir este bloco. 

Na Figura 51 é apresentado um exemplo muito simples de como é possível alterar a pergunta 

diretamente no editor. 

 

Figura 51 - Texto alterado da questão "Checkboxes" 

O resultado final será visível (ver Figura 52) depois de selecionado o botão “Save” na janela de edição.  

 

Figura 52 - Questão "Checkboxes" alterada 



ExonlineX – Manual do Docente 

34 

4.3 Menu de escolha (Dropdown) 

Este tipo de problema permite selecionar apenas uma opção correta. 

Ao selecionar a opção “Dropdown”, dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 47), 

surge a janela representada na Figura 53. 

 

Figura 53 - Vista do exemplo "Dropdown". 

Ao entrar no editor, podemos observar a janela da Figura 54: 

 

Figura 54 - Vista no editor do problema "Dropdown" 

A estrutura da questão é: 

• um texto introdutório (que pode ser alterado diretamente no editor) 

• >> << - questão específica 

• o conjunto de opções do menu, com a seguinte notação: 

o [   ] – delimitação do menu (parêntesis retos exteriores) 

o [ , ] – delimitação das opções do menu, separadas por vírgula (parêntesis retos 

interiores) 

o (  ) – delimitação da opção correta 

• Uma secção de explicação. Não é obrigatório incluir este bloco. 
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Na Figura 55 é apresentada uma alteração à questão 

 

Figura 55 - Exemplo alterado da questão do tipo "Dropdown" 

 

Figura 56 - Vista final da questão do tipo “Dropdown” 

4.4 Escolha Múltipla (Multiple Choice) 

Este tipo de problema permite selecionar apenas uma opção correta. 

Ao selecionar a opção “Mutiple Choice”, dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 

47), surge a janela representada na Figura 57. 
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Figura 57 - Vista do exemplo "Multiple Choice". 

Ao entrar no editor, podemos observar a janela da Figura 58. 

 

Figura 58 - Vista no editor do problema "Multiple Choice" 

A estrutura da questão é: 

• um texto introdutório (que pode ser alterado diretamente no editor) 

• >> << - questão específica 

• o conjunto de opções, com a seguinte notação: 

o ( ) – opção incorreta 

o  (x) – opção incorreta  

o {{ }} – explicação específica no caso de ser feita esta escolha (ver secção 4.8.1) 

• uma secção de explicação. Não é obrigatório incluir este bloco. 
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NOTA: Nunca escolha de forma sistemática a pergunta certa na mesma posição (por exemplo 

a primeira ou a última).  

Na Figura 59 é apresentada uma alteração à questão. 

 

Figura 59 - Exemplo alterado da questão do tipo "Muliple Choice" 

4.4.1 Aleatoriedade na ordem das opções 

É possível definir aleatoriamente a ordem em que aparecem as opções. Para isso basta adicionar o 

símbolo “!” dentro da primeira opção, tal como representado na Figura 60. 

 

Figura 60 - Exemplo alterado da questão do tipo "Muliple Choice" com aleatoriedade na ordem das opções 

É possível ainda fixar a posição das opções. Para isso basta adicionar o símbolo “@” dentro da opção 

cuja posição queremos fixar. 
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No caso do editor avançado (ver Secção 5.1), basta adicionar o parâmetro  shuffle="true" ao bloco de 

escolha múltipla: 

<choicegroup type="MultipleChoice" shuffle="true"> 

 

 

Para fixar uma das opções, basta adicionar o parâmetro  fixed="true" à opção que queremos fixar: 

<choice correct="false" fixed="true">Opção com posição fixa</choice> 

 

NOTA: Nunca escolha de forma sistemática a pergunta certa na mesma posição mesmo que se 

use a posição aleatória (por exemplo a primeira ou a última). O código de HTML da pergunta 

vista pelos alunos indica a ordem da pergunta relativamente à codificação original (ou seja, se a 

resposta certa for sempre a primeira, mesmo que essa pergunta seja a terceira opção, é possível 

visualizar que é a primeira na codificação original). 

 

 

4.4.2 Atribuição de classificação parcial 

Neste tipo de perguntas é possível atribuir uma classificação parcial a algumas das opções. Só é 

possível fazer isto recorrendo ao editor avançado (ver Secção 5.1). Para isso: 

1.  Defina esse parâmetro dentro do bloco “multiple choice” 

<multiplechoiceresponse partial_credit="points"> 

 

2. Às respostas que tiverem parcialmente correctas “multiple choice” 

 

  <choicegroup label="Qual a opção correcta?" type="MultipleChoice"> 

    <choice correct="partial" point_value="0.25">Incompleta</choice> 

    <choice correct="false">Falsa</choice> 

    <choice correct="true">Correcta</choice> 

    <choice correct="false">Incorrecta</choice> 

  </choicegroup> 

</multiplechoiceresponse> 

 

Não é possível atribuir cotações negativas. Assim, caso queira descontar, terá de fazer uma 

translação da correção, atribuindo uma classificação superior à pretendida) e ajustar à 

posteriori a cotação. 

A título de exemplo, imaginando que a resposta certa dá um ponto e a resposta negativa dá -0.25, a 

cotação da pergunta poderá ser 1.25 e 0 para as respostas erradas (translação de 0.25) e após a 

conclusão do exame, fora da plataforma, reajustar a cotação da pergunta, subtraindo 0.25 pontos, o 

que dará 1 valor para a resposta certa e -0.25 para as respostas erradas.  

4.5 Entrada Numérica (Numerical Input) 

Este tipo de problema permite colocar perguntas cuja resposta depende de um cálculo. 

Ao selecionar a opção “Numerical Input”, dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 

47), surge a janela representada na Figura 61. 
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Figura 61 - Vista do exemplo "Numerical Input" . 

Ao entrar no editor, podemos observar a janela da Figura 62. 

 

Figura 62 - Vista no editor do problema tipo "Numerical Input" 

A estrutura da pergunta é: 

• um texto introdutório (que pode ser alterado diretamente no editor) 

• >> << - questão específica 

• a entrada numérica: 

o = símbolo que abre a caixa de entrada de dado numérico 

o 100 – expressão numérica que é esperada 

o +-  tolerância de 0.5 

o or = valor alternativo  

• uma secção de explicação. Não é obrigatório incluir este bloco. 

Na Figura 63 é apresentada uma alteração à pergunta. 
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Figura 63 - Exemplo alterado da questão do tipo "Numerical Input" 

Nesta alteração é indicada uma tolerância de 5% à pergunta, o que é aconselhado sempre que o 

resultado não seja um número inteiro. 

4.6 Entrada de Texto (Text Input) 

Este tipo de pergunta permite colocar perguntas cuja resposta é textual. 

Ao selecionar a opção “Text Input”, dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 47), 

surge a janela representada na Figura 64. 

 

Figura 64 - Vista do exemplo "Text Input". 

Ao entrar no editor, podemos observar a janela da Figura 65. 
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Figura 65 - Vista no editor do problema "Text Input" 

A estrutura da questão é: 

• um texto introdutório (que pode ser alterado diretamente no editor) 

• >> << - questão específica 

• a entrada de texto: 

o = símbolo que abre a caixa de entrada de texto 

o Resposta esperada 

o or= resposta alternativa 

• Uma secção de explicação. Não é obrigatório incluir este bloco. 

Na Figura 66 é apresentada uma alteração a este problema. 

 

Figura 66 - Exemplo alterado da questão do tipo "Text Input" 

Esta questão é indiferente à utilização de letras maiúsculas ou minúsculas (não é case-sensitive), mas 

não é robusta a erros ortográficos, nem acentos, muito menos a pequenas alterações na designação. 

Se escolher responder no exemplo da Figura 49, “Técnico” ou “Tecnico Lisboa” a resposta é 

considerada “errada”. Tenha cuidado para que não haja muita indefinição na resposta avaliada. 

4.7 Alterar as definições do problema  

No modo Editor (ver Figura 66) é possível selecionar o botão “Settings” e alterar as definições dos 

problemas (Figura 67). 
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Figura 67 - Opções de configuração do problema no menu “Settings” 

4.7.1 Nome do problema 

A primeira opção das definições (“Settings”) é o nome do tipo de Problema. Para alterar, basta 

escrever o novo nome diretamente. O resultado pode ser visto na Figura 68. 

O nome pode ser alterado directamente no topo do menu, carregando no símbolo . 

 

Figura 68 - Vista do problema depois de alteradas as definições (é apenas visível a alteração do nome) 

4.7.2 Nº de tentativas 

É possível definir um limite ao número de tentativas que os alunos podem ter para submeter uma 

resposta. Sugere-se pelo menos duas (Figura 69). 
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Figura 69 - Definição do nº máximo de tentativas de resposta 

 

4.7.3 Cotação do problema 

Na definição “Problem Weight” é possível definir a cotação da pergunta (Figura 70). Sugere-se que a 

cotação seja em pontos percentuais. 

 

Figura 70 - Definição relativa à cotação da pergunta 

4.7.4 Aleatoriedade com perguntas geradas em python (ver secção 5.2.1) 

Na definição Randomization é possível definir o momento em que é feita a aleatoriedade das 

perguntas geradas com ficheiros de python (Figura 71). 

 

Figura 71 - Definição relativa à aleatoriedade de perguntas geradas em python. 

Existem várias opções: 

• Never – nunca é feita a aleatoriedade 

• Per student – os parâmetros são gerados aleatoriamente por cada aluno 

• On reset – sempre que é carregado no botão de reset 

4.7.5 Visualização da resposta certa 

É possível definir diferentes opções relativamente ao momento em que a reposta certa fica disponível 

ao aluno. Na Figura 72 é apresentada a opção por defeito (Never). 

 

Figura 72 - Definição da visualização da resposta certa 

Existem diversas opções, mas para avaliações sumativas sugerem-se as seguintes opções: 

• Finished – assim que submeter a resposta; 

• Past Due – só mostrar depois de concluído o prazo de submissão do exame. Desta forma é 

possível aos alunos observarem já depois do exame quais as respostas corretas e incorretas.  

Na opção seguinte é possível definir o número de tentativas de resposta, antes de ser mostrado o 

botão de visualização da resposta certa (Figura 73) 
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Figura 73 - Definição do número de tentativas antes de mostrar a resposta certa. 

 

4.7.6 Botão de “reset” 

Esta opção (Figura 74) permite que os alunos apaguem os valores preenchidos. Não afeta o número 

de submissões, e pode ser útil em situações em que não é possível anular uma opção escolhida. 

 

Figura 74 - Definição de botão de "reset" 

4.7.7 Tempo mínimo entre submissões 

Esta opção (Figura 75) permite estabelecer um tempo mínimo entre submissões, no caso de o 

número de submissões ser superior a 1. 

 

Figura 75 - Definição de tempo mínimo entre submissões 

4.8 Utilização de dicas/sugestões (hints) e feedback 

Dentro do separador “Common Problem Types” (ver Figura 47), existem ainda opções equivalentes 

às opções anteriores, mas com a opção de adicionar dicas (hints) e feedback. 

Apesar destas opções não serem usuais em avaliações sumativas, podem ser úteis para perguntas 

mais difíceis (relacionais) ou para avaliações formativas (auto-avaliações, testes de preparação, etc.). 

4.8.1 Dicas (hints) 

É possível dar dicas mediante a inclusão de texto delimitado por || texto ||. Desta forma surgirá um 

botão adicional  que ao ser selecionado pelo aluno, apresentará o texto indicado. É possível 

apresentar várias dicas. 

4.8.2 Feedback 

É possível ainda dar feedback direto. Para isso basta inserir texto delimitado por {{texto}} a seguir a 

cada opção e o texto indicado será mostrado após a submissão da resposta. 

No caso das perguntas do tipo “checkboxes, é possível definir ainda o que será mostrado caso a opção 

seja selecionada ou não selecionada: {{S: texto quando selecionado}, {U: texto quando não é 

selecionado}} ou {{selectec: texto quando selecionado}, {unselected: texto quando não é 

selecionado}}  

No caso das perguntas de texto, é ainda possível adicionar feedback de respostas incorretas, mas 

esperadas, com a utilização de not= 



ExonlineX – Manual do Docente 

45 

4.9 Adicionar fórmulas, figuras, ou tabelas ao texto dos problemas 

É possível adicionar ao corpo do texto das perguntas fórmulas, figuras ou até tabelas. 

4.9.1 Adicionar fórmulas 

Para adicionar fórmulas diretamente, basta usar a seguinte notação: 

• \[…\]  ou [mathjax]{formula em latex}[/mathjax]  para fórmula em novo parágrafo. 

• \(…\) para fórmulas na mesma linha do texto  

Veja-se o exemplo seguinte (Figura 76 e Figura 77), onde é introduzida a fórmula resolvente no texto 

da questão. 

 

 

Figura 76 - Exemplo de pergunta com fórmulas 

 

Figura 77 – Exemplo de questão com fórmula 
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4.9.2 Adicionar figuras 

Para adicionar figuras, é necessário fazer dois passos: fazer o upload da imagem para o STUDIO e 

depois incluir o link gerado para a figura no texto. 

4.9.2.1 Upload da imagem 

No STUDIO, no menu “Content”, escolha a opção “Files & Uploads”. Aparecerá então a janela mostrada 

na Figura 78. 

 

Figura 78 - Vista da janela Files & Uploads do STUDIO 

 

Nessa janela, no canto superior esquerdo, selecione “Browse your computer” e um novo ficheiro será 

adicionado à biblioteca. 

Em seguida, copie na coluna copy URL o endereço associado à imagem no STUDIO9. Por exemplo, o 

URL da imagem do icon é “/static/icon-exonline.png”. 

É possível fazer upload de diversos tipos de ficheiros (imagens, audio, vídeo, documentos entre 

outros). 

4.9.2.2 Inserir imagem no texto da pergunta 

Para inserir a figura, é necessário introduzir o código em HTML para inserir figuras.  

Em geral, este código tem a forma: 

<img src="/static/<nome_da_imagem>.png" alt="A <nome_da_imagem>"/> 

As Figura 79 e Figura 80 mostra um exemplo com imagem. Em todas as perguntas base apresentadas 

na secção 4, como escolha múltipla, é possível que cada opção seja complementada com uma figura. 

 
 
9 Também está disponível o url para ser acedido externamente, via web. 
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Figura 79 – Edição da pergunta com imagem 

 

Figura 80 – Exemplo de questão com imagem 

4.9.3 Adicionar tabelas 

É possível adicionar tabelas ao texto do problema utilizando também o HTML. 

Em geral o código tem a seguinte forma: 

<table>   

  <tr>    <th>Coluna 1 na Linha 1</th>    <td> Coluna 2 na Linha 1</td>  </tr> 

  <tr>   <th> Coluna 2 na Linha 1</th> <td> Coluna 2 na Linha 2</td>   </tr> 

</table> 

onde: 

<tr> </tr> são os delimitadores de linha 

<td> </td> são os delimitadores de coluna 

A Figura 81 mostra o exemplo de uma questão com uma tabela. 
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Figura 81 - Exemplo de problema com tabela 

4.10 Perguntas encadeadas dentro do mesmo bloco 

Dentro de uma “Unit”, é possível desdobrar as perguntas em blocos diferentes  -ter por exemplo duas 

escolhas múltiplas ou uma pergunta de escolha múltipla e uma entrada numérica – ou ter um único 

bloco com a pergunta de várias escolhas múltiplas ou escolhas múltiplas uma entrada numérica. 

4.10.1 Pergunta encadeada com múltiplos blocos 

Neste caso, o aluno tem de submeter as respostas a cada bloco individualmente (ver Figura 82). Este 

tipo de perguntas tem as seguintes vantagens e desvantagens: 

• Vantagens: 

o Esta opção permite que as cotações de cada alínea sejam diferentes.  
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• Desvantagem: 

o No caso de haver parâmetros aleatórios (ver secção 5.2.1), não é possível passar os 

parâmetros de um bloco para outro, a não ser que seja utilizada uma “seed” fixa (para 

detalhes sobre criação de seeds, ver secção 7.1). 

 

Figura 82 - Pergunta encadeada com múltiplos blocos 

4.10.2 Pergunta encadeada num único bloco 

Neste caso, o aluno faz uma submissão única das respostas dentro do bloco (Figura 83). A formulação 

das perguntas desta forma tem as seguintes vantagens e desvantagens: 

• Vantagem:  

o Permite criar uma série de questões para o mesmo conjunto de parâmetros aleatórios 

• Desvantagens 

o A cotação de cada bloco é distribuída uniformemente pelos subconjuntos de 

perguntas. No caso da Figura 83, como existem dois subconjuntos, a cotação será 

distribuída em 50% para cada. 

o Os alunos não podem responder apenas a uma dos blocos (no caso de haver pelo 

menos uma pergunta de escolha múltipla ou seleção), ou seja o botão de submit não 

está disponível até que sejam respondidos todos os sub-conjuntos.  

Desta forma deve ser criada uma opção “Não sei/não respondo” para que os 

alunos possam saltar a resposta a um destes subconjuntos 
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Figura 83 - Pergunta encadeada com um único bloco. À esquerda o botão “Submit” ainda não está disponível porque falta responder 
a uma das questões. À direita já está disponível o botão “Submit” porque já foram respondidas ambas as questões. 
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5 PROBLEMAS AVANÇADOS 

Neste capítulo vamos exemplificar como se podem elaborar perguntas a partir dos exemplos 

disponíveis no separador “Advanced”, indicadas na Figura 84. 

 

Figura 84 - Separador "Advanced" 

Estas opções são: 

• Blank Advanced Problem – problema vazio no editor avançado, para criar problema de raiz; 

• Circuit Schematic Builder – problema que permite criar circuitos elétricos simples 

• Custom Javascript Display and Grading – problema que permite incluir aplicações feitas em 

javascript para avaliação 

• Custom Python-Evaluated input – problema que permite integrar código em python para 

avaliar a pergunta (ver Secção 5.2.1) 

• Drag and Drop – problema que permite arrastar objetos de um local para outro. Permite, por 

exemplo, ter um formulário/pedaços de código e arrastar fórmulas para o local correto, 

simulando a construção de um algoritmo de resolução. 

• Image Mapped Input – problema que permite localizar pontos específicos numa figura. 

• Math Expression Input – problema que permite introduzir como resposta uma expressão 

matemática (ver Secção 5.2.2) 

• Open Response Assessment – problema que permite que a resposta seja avaliada pelos 

outros estudantes do curso. O professor tem sempre a possibilidade de sobrepor a sua 

avaliação à dos colegas. Não apropriado para avaliações tipo exame. 

• Problem Written in Latex – problema que permite a codificação do seu texto em Latex 
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• Problem with Adaptive Hint – problema com ajudas, não apropriado para avaliações 

sumativas. 

• Problem with Adaptive Hint in Latex – problema com ajudas, não apropriado para avaliações 

sumativas, escrito em Latex 

• Staff graded Points – permite adicionar uma nota aos alunos por avaliações feitas fora da 

plataforma (por exemplo laboratórios). 

Nesta versão do manual, apenas os problemas indicados a negritos são explorados. 

Para elaborar estas perguntas, é necessário tirar partido das funcionalidades do editor avançado 

(Advanced Editor). Estes exemplos estão disponíveis na secção Exemplos. Assim, na primeira secção 

é abordada, de forma sumária, a estrutura de uma pergunta em HTML (tirando partido do editor 

avançado). 

5.1 Estrutura HTML das perguntas (Advanced Editor) 

O código base de uma pergunta segue a estrutura de HTML, ou seja, cada bloco é iniciado e fechado 

com a seguinte sintaxe: 

• <bloco>: início do bloco 

• </bloco>: fim do bloco 

Os blocos podem ser encadeados ou não. O início e o fim dos blocos são indicados no editor a verde. 

Dentro de cada bloco, podem existir parâmetros. Os parâmetros são definidos ao iniciar o bloco, da 

seguinte forma: 

• <nome_bloco nome_parâmetro=”valor_parâmetro”> 

O nome dos parâmetros é indicado a azul e o valor dos parâmetros a encarnado, sendo este 
delimitado por aspas. 

O texto da pergunta surge sempre a preto. 

Uma pergunta de entrada numérica tem os blocos indicados na Figura 85. De seguida descrevem-se 

diferentes blocos possíveis de utilizar. 
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Figura 85 - Código de uma questão de entrada numérica 

5.1.1   Problema 

<problem>…</problem> - Bloco que delimita a questão. 

5.1.2 Parágrafo 

<p>…</p> - Bloco de parágrafo, em geral para introduzir o texto da pergunta, realçar as perguntas 

específicas e as respetivas alíneas. 

5.1.3 Tipo de problema  

Neste caso, temos o bloco correspondente a uma questão de entrada numérica como resposta, logo 

o bloco é denominado por <numericalresponse>…</numericalresponse>.  

No caso de outros tipos de perguntas, temos os seguintes blocos: 

• <choiceresponse>…</choiceresponse> (checkboxes) 

• <optionresponse>…</optionresponse> (dropdown) 

• <multiplechoiceresponse>…</multiplechoiceresponse> (multiple choice) 

• <stringresponse>…</stringresponse > (cadeia de carateres ou string) 

5.1.4 Solução 

<solution>…</solution> - Dependendo das definições escolhidas para a questão (ver secção 4.7.4), 

pode adicionar um botão “Show Answer” que permite que os alunos vejam qual a solução para a 

pergunta depois de concluído o prazo da avaliação. 

Basta escrever um texto, sendo que no caso indicado na Figura 85 é feito com os respetivos 

parágrafos (<p>). 

5.2 Perguntas desenvolvidas em Python 
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5.2.1 Pergunta simples de entrada numérica com parâmetros aleatórios 

Este tipo de problema permite colocar gerar parâmetros aleatórios e avaliar expressões 

matemáticas simples com base nesses parâmetros. 

Para desenvolver este tipo de problemas, selecione a opção “Custom Python Evaluated Input”, dentro 

do separador “Advanced Problem Types” (ver Figura 84). 

Um problema de entrada numérica com parâmetros aleatórios tem os blocos indicados na Figura 86. 

 

Figura 86 - Código de uma questão de entrada numérica com parâmetros aleatórios 

Tem um bloco adicional, <script>, algumas diferenças no bloco <numericalresponse>, e outro bloco 

adicional <demandhint>. 

5.2.1.1 Script 

O editor avançado permite que se inclua código em Python para gerar parâmetros aleatoriamente ou 

definir funções de cálculo que permitam validar entradas numéricas ou acrescentar outras 

funcionalidades. 

Neste exemplo, o bloco de programação em Python gera as variáveis aleatórias x1 e x2 e as respostas 

y1 e y2.  

Se o bloco <script> aparecer indentado, originará um erro. 

5.2.1.2 NumericalResponse 

Neste caso, temos o bloco de entrada numérica com uma resposta que tem as seguintes diferenças: 

5.2.1.2.1 answer 

• answer:  neste caso, a resposta é igual a $y1 ou $y2, consoante a questão.  
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O caracter $ antes da variável indica que a variável foi previamente definida (no bloco <script>) 

5.2.1.2.2 textline 

Indica o tamanho da caixa de resposta. O parâmetro é: 

• size=”10” 

5.2.1.3 demandhint 

Bloco que permite adicionar dicas/sugestões relativamente às respostas. Requer um sub-bloco: 

• Hint – texto que descreve a sugestão. 

É possível definir várias dicas, que serão mostradas de forma consecutiva. 

5.2.2 Expressão validada por função em Python  

Este tipo de problema permite colocar perguntas cuja resposta é calculada através de uma 

função em Python, permitindo validar perguntas com cálculos mais complexos ou utilizar 

ficheiros em Python previamente programados para a validação. 

Para desenvolver este tipo de problemas, selecione a opção “Custom Python Evaluated Input”, dentro 

do separador “Advanced Problem Types” (ver Figura 84). 

Na Figura 87, observe um exemplo de entrada numérica cujo cálculo é feito através de uma função 

em Python. 

 

Figura 87 - Pergunta validada com cálculo em python. 

O código da pergunta pode ser visto na Figura 88. 
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Figura 88 - Código da pergunta com cálculo em Python. 

Nesta pergunta existe um bloco de “script” em python e um novo bloco denominado por 

“customresponse”, que passamos a detalhar. 

5.2.2.1 Script 

No bloco de script, temos para além da geração aleatória dos limites inferior e superior de integração, 

temos a definição de uma função “integral” que faz o cálculo do integral. 

Esta função tem dois parâmetros: 

• expect – parâmetro que define a resposta que é esperada (e que não é definido, aqui) 

• ans – parâmetro que indica a resposta dada pelo utilizador. Esta resposta é uma string, pelo 

que tem de ser transformada em número (float) 

Assim, a função “Integra” compara o valor da resposta com o valor da integração. A função de 

integração poderia ser também programada em Python. 

5.2.2.2 Customresponse  

No bloco “customresponse” inclui como parâmetro “cfn” (the call fuction) e indica que a resposta 

deve ser devolvida à função definida previamente – neste caso a função “integral”. Poderíamos dar 

como parâmetro a variável “expect”, uma das variáveis da função integral (valor esperado da 

resposta). 

5.2.3 Definição da aleatoriedade da questão 

No menu de “SETTINGS” dentro do editor, é necessário definir a forma como é feita a aleatoriedade 

dos parâmetros. Para isso, é necessário ir ao campo “Randomization” (ver Figura 89) e escolher uma 

das opções: 

• Never –a aleatoriedade nunca é implementa (para problemas onde não há aleatoriedade) 

• Per student – gera um conjunto de valores aleatórios para cada estudante 

• On Reset – os estudantes vêm um conjunto de valores diferente de cada vez que fazem “reset” 
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• Always – os estudantes vêm um conjunto de valores diferentes de cada vez que fazem 

“submit” 

Para avaliações standard, em geral, aconselha-se a escolha da opção “Per Student”. 

 

Figura 89 - Campo "Randomization" no separador "SETTINGS" do editor 

5.3 Expressão Matemática (Math Expression Input) 

Este tipo de pergunta permite colocar perguntas cuja resposta é uma expressão matemática. 

Ao selecionar a opção “Math Expression Input”, dentro do separador “Advanced Problem Types” (ver  

Figura 84), surge a janela representada na Figura 90. 

 

Figura 90 - Vista do exemplo "Text Input" menu. 

Ao entrar no editor, podemos observar a janela da Figura 91. 
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Figura 91 - Vista no editor do problema "Text Input" 

Este problema tem duas diferenças fundamentais. O bloco relativo ao tipo de problema é 

denominado <fomularesponse> e o bloco <script> é escrito no fim da questão em vez de no início, 

demonstrando que a posição deste bloco não é importante. 

A fórmula de validação das expressões matemáticas consiste em dois passos: 

• Representação das expressões que vão sendo introduzidas na resposta em modo de texto 

utilizando o MathJax, de forma a visualizar de forma mais realista a expressão que está a ser 

introduzida 

• Validação da expressão através do cálculo da expressão para um determinado intervalo de 

variáveis, utilizando um script em python. 

5.3.1 Exemplos de expressões 

5.3.1.1 Produto entre R1, R2 e 1/R3 

O código HTML relativo a esta questão é a seguinte: 
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Os parâmetros são: 

• <responseparam>: aqui definem-se os parâmetros da reposta 

o type=”ci” quer dizer “case insensitive”, ou seja, não importa se as variáveis são escritas em 

minúsculas ou maiúsculas10 

o samples – a sintaxe é a seguinte: ”VARIABLES@LOWER_BOUNDS:UPPER_BOUNDS#NUMBER_OF_SAMPLES” 

▪ variáveis a testar: R_1, R_2, R_3 
▪ limites inferiores e superiores:  

• R_1 vai ser testada de 1 a 3 

• R_2 vai ser testada de 2 a 4 

• R_3 vai ser testada de 3 até 5   

▪ Vão ser testadas 10 amostras 

o answer=”$VoVi” – define a variável resposta 

o type=”tolerance”  – define a tolerância aceite no cálculo da resposta 
o <formulaequationinput> – dimensão da janela de introdução da expressão 

Tendo a questão formulada, o <script> descreve simplesmente a variável VoVi, definida 

anteriormente como resposta (answer) no bloco <formularesponse>: 

 

5.3.1.2 Derivada de xn 

O código HTML relativo a esta pergunta é a seguinte: 

 

Os parâmetros são: 

• <responseparam>: aqui definem-se os parâmetros da resposta 

o type=”ci” quer dizer “case insensitive”, ou seja, não importa se as variáveis são 

escritas em minúsculas ou maiúsculas11 

o samples  - a sintaxe é a seguinte: ”VARIABLES@LOWER_BOUNDS:UPPER_BOUNDS#NUMBER_OF_SAMPLES” 

▪ variáveis a testar: x e n 

 
 
10 Para case sensitive, type=”cs” 
11 Para case sensitive, type=”cs” 
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▪ limites inferiores e superiores:  

• x vai ser testado de 1 a 3 

• n vai ser testado de 2 a 4 

▪ Vão ser testadas 10 amostras 

o answer=”$derivative” – define a variável resposta 

o type=”tolerance” – define a tolerância aceite no cálculo da resposta 

o <formulaequationinput> – dimensão da janela de introdução da expressão 

Tendo a questão formulada, o <script> descreve simplesmente a variável derivative, definida como 

resposta (answer) no bloco <formularesponse>: 

 

5.3.2 Regras para a introdução da expressão 

Para responder a perguntas cuja resposta é uma expressão matemática, é fundamental que os alunos 

conheçam a notação do MatJax, como por exemplo: 

• Produto “*”. Por exemplo, x*y corresponde a 𝑥𝑦. 

• Divisão “/”. Por exemplo, x/y corresponde a 𝑥/𝑦. 

• Índice: “_”. Por exemplo, x_2 corresponde a 𝑥2. 

• Potência: “^”. Por exemplo, x^2 corresponde a 𝑥2 e x^(5*t) corresponde a 𝑥5𝑡. 

A Figura 92 apresenta um exemplo de respostas com fórmulas matemáticas corretamente 

preenchidas. 

 

Figura 92 - Pergunta da fórmula matemática corretamente preenchida 
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5.4 Pergunta de resposta aberta (“Open Response Assessment”)  

Este tipo de problema permite colocar perguntas cuja resposta é aberta e que por isso deve 

ser avaliada por outro utilizador. É possível que seja por um colega (peer) ou simplesmente 

pelo docente12.  

Para desenvolver este tipo de problemas, selecione a opção “Custom Python Evaluated Input”, dentro 

do separador “Advanced Problem Types” (ver Figura 47). 

Na Figura 93, observe um exemplo de pergunta com resposta aberta. 

 

Figura 93 - Pergunta de resposta aberta. 

 
 
12 Neste manual, vamos explicar apenas a versão para avaliação por docente, visto que em contexto de exame 
é difícil operacionalizar a revisão pelos colegas. 
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Ao selecionar o editor deste tipo de perguntas, vemos a janela representada na Figura 94. 

 

Figura 94 – Editor da pergunta aberta. 

Este janela tem 3 separadores: 

• Prompt – janela onde se visualiza a pergunta e a resposta 

• Rubric – janela onde se definem os critérios de avaliação 

• Settings – janela onde se definem as definições das perguntas 

5.4.1 Prompt 

Nesta janela (Figura 95) deve ser feita a questão à qual se pretende obter uma pergunta aberta. 

 

Figura 95 - Separador “Prompt” do Editor de perguntas de resposta aberta adaptada 

5.4.2 Rubric 

Nesta janela (Figura 96) devem ser definidos os critérios para avaliar a resposta. Neste caso 

definiram-se dois critérios: “Clareza” e “Síntese”. Na opção “Feedback for this Criterion” pode-se 

optar por dar feedback sobre o que é avaliado. Neste caso a opção escolhida foi “None”, ou seja não 

se dá feedback. 
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Figura 96 - Separador "Rubric" do Editor de perguntas de respostas abertas. 

Ainda nesta janela, é possível auxiliar na avaliação da resposta da pergunta aberta, criando uma 

grelha de avaliação com a opção “Add option”. No exemplo adicionaram-se as opções “inclui resposta 

correcta” com a classificação de 1 ponto e a opção “não inclui a resposta correcta”, que tem a 

classificação de 0 pontos. 

Para o critério “síntese” adicionou-se também as opções “uma frase” com 1 ponto e “mais do que uma 

frase” com 0 pontos. 

5.4.3 Settings 

Nesta janela (Figura 97) deve ser definida a forma de avaliar a resposta aberta.  

 

Figura 97 - Separador "Settings" do Editor de perguntas de resposta aberta. 

5.4.3.1 Data de início e fim (Response start Date and time e Response Due Date and Time) 

Em contexto de exame, é fundamental que estas datas e horas coincidam com a data do exame, de 

forma a que o aluno possa responder à pergunta durante o exame. 

5.4.3.2 Text Response 

Aqui é possível definir se é necessário os alunos introduzirem um texto de resposta, tal como 

indicado na Figura 98, onde está selecionada a opção “Required” (obrigatório). As outras opções são 

“None” (sem resposta) e “Optional” (opcional). 
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Figura 98 - Campo "Text Response", “File Upload”, “Allow Text Responses” e “Top Responses” do Separador "Settings" do Editor de 
perguntas de resposta aberta 

5.4.3.3 File upload 

É possível permitir que o aluno adicione algum ficheiro como uma imagem de uma demonstração, ou 

um esquema ou até a resolução completa do exame, tal como indicado na Figura 98. É possível ainda 

limitar o tipo de upload (só imagem, só pdf ou outro formato específico). 

5.4.3.4 Allow Latex response 

É possível permitir que os alunos utilizem latex para a resposta (por exemplo para adicionar 

expressões matemáticas de forma mais clara), tal como indicado na Figura 98. 

5.4.3.5 Top responses 

É possível que no feedback (caso haja) se mostrem as respostas com as melhores notas, tal como 

indicado na Figura 98. 

5.4.3.6 Learner training 

Esta opção permite que o aluno tenha um passo de treino para avaliar os colegas. Em contexto de 

exame esta opção não deve ser selecionada, tal como indicado na Figura 99. 

5.4.3.7 Peer assessment 

Esta opção permite que os alunos avaliem a resposta dos colegas. Em contexto de exame esta opção 

não deve ser selecionada, tal como indicado na Figura 99. 

5.4.3.8 Self assessment 

Esta opção permite que os alunos auto-avaliem a sua resposta. Em contexto de exame esta opção 

deve ser selecionada, tal como indicado na Figura 99. 

5.4.3.9 Staff assessment 

Esta opção permite que os professores avaliem a resposta dos colegas. Em contexto de exame esta 

opção deve ser selecionada, tal como indicado na Figura 99. 
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Figura 99 - Campo "Step Learner Training", “Step Peer Assessment, “Step Self Assessment” e “Step Staff Assessment” do Separador 
"Settings" do Editor de perguntas de resposta aberta 

5.4.4 Exemplo da pergunta 

A pergunta vista pelos alunos está representada na Figura 100. 

 

Figura 100 - Exemplo de pergunta com resposta aberta. 
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5.4.5 Avaliação da pergunta 

No Separador Courses, é possível avaliar as respostas ao selecionar a opção “Grade Available 

Responses” como indicado na Figura 101. 

 

Figura 101 - Visualização de pergunta com resposta aberta no separador "Courses" 

Em seguida, abre-se a janela mostrada na Figura 102. Aí, escolher a opção “Staff Assessment” e a 

janela expande-se para a janela indicada na Figura 104. 
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Figura 102 - Janela de avaliação da resposta aberta 

É possível ainda verificar a resposta específica de cada aluno, escolhendo o botão “Manage Individual 

Learners”, como se pode ver na Figura 103. 

 

 

Figura 103 - Janela de avaliação da resposta aberta a um aluno específico. 
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Figura 104 - Janela expandida de avaliação da resposta aberta 

Aí, o docente pode avaliar a resposta, utilizando a grelha definida. Neste exemplo, a resposta é clara 

e sintética, pelo que teve a classificação máxima em cada um dos subcritérios. No final, submete-se a 

resposta final carregado em “Submit assessment” ou “Submit assessment and continue grading” para 

ver a próxima resposta. 
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5.5 Perguntas com submissão de ficheiros 

Este tipo de problema permite que os alunos submetam ficheiros com informação 

complementar, como imagens dos algoritmos de cálculo utilizados, diagramas 

complementares, etc. 

Tal como indicado na Secção 5.4.3.2, é possível através das perguntas de “Resposta Aberta” pedir que 

os alunos submetam ficheiros com a resolução do exame ou informação complementar, como 

diagramas, algoritmos e demonstrações. Nest secção indicamos quais as opções específicas que 

devem ser utilizadas com base no caso de uma pergunta final onde é pedido aos alunos para 

submeterem um pdf ou ficheiro de imagem com a resolução do exame. 

5.5.1 Configuração da pergunta 

O primeiro passo, consiste em criar uma pergunta de resposta aberta, tal como explicado na Secção 

5.4 (Problem -> Advanced - > Peer Assessment) 

Em seguida, na definição de “Promp” (Secção 5.4.1), pode-se simplesmente indicar aos alunos para 

incluírem um ficheiro com a resolução do exame e um pequeno texto descritivo sobre o ficheiro, tal 

como indicado na Figura 105. 

 

Figura 105 - Definição da "Prompt" de uma pergunta com a submissão do ficheiro 

O passo seguinte, consiste na definição dos critérios de resolução, a opção “Rubric” (Secção 5.4.2), 

onde o critério deve ser apenas se o ficheiro foi submetido ou não. De forma a simplificar a definição 

de critérios, é necessário que a opção “Feedback for this Criterion” esteja definido como “Required”, 

tal como indicado na Figura 106. 
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Figura 106 - Defnição do "Rubric” de uma pergunta com a submissão do ficheiro 

Finalmente, na opção “Settings” (ver Secção 5.4.3), é necessário que na opção “File Upload Response” 

seja escolhida a opção “Required” e na opção File Upload Types seja escolhida a opção “PDF or Image 

File”, para além de que apenas a opção Setp:Staff Assessment” esteja selecionada. A opção texto 

Response pode ser “Optional”, ou seja os alunos podem adicionar comentários aos ficheiros 

submetidos. 

 

Figura 107 - Definição dos "Settings" de uma pergunta com submissão de ficheiro 

5.5.2 Resposta dos alunos 

A pergunta é visualizada pelos alunos da forma indicada na Figura 108. Os alunos devem seguir a 

seguinte sequência: 

1. Escrever um pequeno texto (por exemplo “Resolução”) 

2. Escolher o ficheiro para submissão carregando no botão “Choose File” 

3. Carregar no botão “upload your file” 

4. Descrever o conteúdo do ficheiro (obrigatório) 

5. Carregar no Botão “Submit your response and move to the next step” 

Caso não façam o passo 4, não é possível concluir a submissão da pergunta. 
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Figura 108 - Janela de Submissão de Ficheiro para os alunos 

5.5.3 Visualização da resposta dos alunos 

Para visualizar o ficheiro submetido pelos alunos, deve seguir os passos de avaliação da pergunta de 

resposta aberta (ver Secção 5.4.5). Ao carregar no botão “Staff Assessment” indicado na Figura 102, 

surge a janela representada na Figura 110.  

Aí para visualizar o ficheiro PDF submetido pelos alunos, é necessário carregar no link “Files 

uploaded”. O ficheiro será transferido para o seu computador13. Depois de avaliado, no final deve ser 

adicionado um comentário na janela “Comments”. No final deve ser carregado no botão “Submit 

Assessment”. 

Outra opção é aceder ao Separador “Open Responses” dentro do separador “Instructor” e aceder aos 

às respostas na coluna “Staff” (ver Figura 109). 

 
 
13 Na corrente versão, o ficheiro é extraído com o nome interno da plataforma e sem extensão, para abrir é 
preciso adicionar extensão ou escolher para abrir o ficheiro com uma aplicação que abra aquele tipo de ficheiro 
(por exemplo escolher o leitor de pdf para ficheiros do tipo pdf.) 
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Figura 109 – Separador “Open Responses” dentro do Separador “Instructor”. 
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Figura 110 - Janela de verificação do ficheiro de resposta 

5.6 Perguntas temporizadas 

Para além de definir o tempo de início e de fim da pergunta, é possível ainda definir um tempo 

máximo de realização para uma pergunta específica. 
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Estas perguntas têm de ser criadas ao nível da subsecção (não da unidade ou do bloco), ou seja o 

aluno terá de responder a todas as unidades e blocos dentro das unidades dentro do tempo 

estipulado. No caso do exemplo da Figura 111, o tempo definido será para responder ao Problema 1 

e Problema 2. 

 

Figura 111 - Exemplo de pergunta temporizada 

  

 Para definir, é necessário ir ao botão de configuração e no separador “Advanced” escolher a 

opção “Timed” e escolher o tempo alocado “Time Allotted”, como exemplificado na Figura 112. 

 

Figura 112 - Menu de configuração de perguntas temporizadas. 

A vista do aluno é explicada na seguinte sequência de imagens. Quando os alunos entram na pergunta, 

recebem o aviso de que a pergunta é temporizada (Figura 113). Para prosseguirem, têm de selecionar 

a opção “I am ready to start my timed exam”. 



ExonlineX – Manual do Docente 

75 

 

Figura 113 - Perguntas temporizadas: passo 1 

Em seguida, respondem às perguntas (neste caso Pergunta 1 e 2, como se pode ver na Figura 114 e 

Figura 115 respectivamente). Como se pode observar, no topo  é indicado o tempo remanescente, 

bem como a indicação de que existe um tempo limite para a resolução e que é necessário submeter 

as respostas. Depois de concluírem todas as respostas, deverão carregar em “End my Exam”. 

 

Figura 114 - Perguntas temporizadas: passo 2 

 

Figura 115 - Perguntas temporizadas: passo 3. 



ExonlineX – Manual do Docente 

76 

Depois de carregar em “End my Exam” (que na prática se refere apenas a esta pergunta em concreto), 

aparece uma janela (Figura 116), no caso de ainda haver tempo disponível, onde se pergunta: 

• se quer mesmo finalizar – opção “Yes, submit my timed exam” – 

• se prefere continuar a rever as perguntas – “No, I want to continue working”.  

No caso de se selecionar “Yes, submit my timed exam”, é aberta a janela da Figura 117, caso contrário 

volta às questões (Figura 115ou Figura 116). 

 

Figura 116 - Perguntas temporizadas: passo 4. 

 

Figura 117 - Perguntas temporizadas: passo 5. 

5.7 Perguntas com precedência 

É possível definir perguntas com precedência, ou seja, só ficam disponíveis quando uma outra 

pergunta tenha sido respondida. A definição da precedência pode ainda depender da classificação na 

pergunta anterior, ou seja só ficar disponível se a pergunta tiver sido respondida corretamente. No 

caso da Figura 118, a pergunta 2 só fica disponível se a pergunta 1 tiver sido respondida 

corretamente. Estas definições têm de ser feitas ao nível das subsecções. 

 

Figura 118 - Perguntas com precedência. 

Para definir, é necessário ir ao botão de configuração na “Pergunta precedente” no separador 

“Advanced” escolher a opção  como exemplificado na Figura 119. 
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Figura 119 - Definição de pergunta como precedente. 

Na “pergunta com precedência”, é necessário ir ao botão de configuração  e  no separador 

“Advanced” (e noutras perguntas ao nível da subsecção) aparecerá a opção “Prerequisite”, onde é 

possível escolher a pergunta precedente. É possível escolher ainda a classificação mínima (“Minimum 

score”) que é necessário ter na pergunta precedente (em %) ou o número mínimo de alíneas que 

foram respondidas (“Minimum Completion” em%). No caso da Figura 120, a classificação mínima e 

máxima de 100% obriga a que o aluno responda corretamente à “pergunta precedente” para ter 

acesso à “pergunta com precedência”. 

 

Figura 120 - Definições da pergunta com precedência. 
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A vista de aluno das questões com precedência é representada na Figura 121, onde se indica que a 

questão “Pergunta com precedência” tem como pré-requisito a resposta à pergunta “Pergunta 

precedente”. 

 

Figura 121 - Vista de pergunta com precedência. 

Depois de selecionar a pergunta precedente, devem ser respondidas a todas as questões incluídas 

(ver Figura 122 e Figura 123). Atenção que o acesso à pergunta com precedência pode implicar 

responder corretamente a todas as perguntas ou ter uma cotação intermédia ou mesmo sem cotação 

intermédia, pode ser necessário responder a um número mínimo de alíneas.  

 

Figura 122 - Pergunta precedente: passo 1 

 

Figura 123- pergunta precedente: passo 2 

Enquanto não se cumprir os requisitos necessários para desbloquear, a vista da pergunta com 

precedência será a indicada na Figura 124. 
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Figura 124 - pergunta com precedência: passo 1 
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6  BANCOS DE PERGUNTAS  

É possível carregar várias perguntas de exame (banco de perguntas) e criar um exame que usa de 

forma aleatória um subconjunto de perguntas desse banco de perguntas. Desta forma, aumenta a 

probabilidade de os alunos terem exames diferentes, para além da aleatoriedade dos parâmetros que 

pode definir para uma mesma pergunta.  

6.1 Criar um banco de perguntas (library) 

A criação do banco de perguntas é feita no STUDIO, em particular na página STUDIO HOME. Para 

aceder a essa página, é necessário ir ao símbolo do STUDIO no canto superior esquerdo da 

página do STUDIO (ver Figura 12) ou ir ao link https://studio.elearning.tecnico.ulisboa.pt/home/. A 

vista da página HOME do STUDIO é a seguinte (Figura 125): 

 

Figura 125 - Vista da página HOME do STUDIO 

A página tem dois separadores: 

• Courses – onde estão listados todos os cursos dos quais é docente (“instructor”) 

• Libraries – onde se podem criar bancos de perguntas. 

Para criar um banco de perguntas, carregue no botão “+ New Library” no canto superior direito. Em 

seguida, surge a janela da Figura 126. 

 

Figura 126 - Janela de criação de Banco de Perguntas para uma determinada UC 

https://studio.elearning.tecnico.ulisboa.pt/home/
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Aí, deve definir o nome do banco de perguntas, a instituição (IST) e um código único que será 

utilizado no endereço URL da biblioteca, pelo que não pode conter espaços. No final deverá carregar 

no botão “CREATE”. 

Em seguida, surge a janela mostrada na Figura 127. 

 

Figura 127 - Janela de criação de perguntas dentro de um banco de perguntas 

Agora poderá criar perguntas através da funcionalidade “Problem”. Neste caso, foram geradas 5 

perguntas do tipo “Common Type Probelms”. 

Em cada página do banco de dados podem ser incluídas 10 perguntas. No caso de haver mais 

perguntas, será adicionada uma página adicional.  

No final, ao retornar à página Libraries do STUDIO, verá a nova biblioteca, adicionada por ordem 

alfabética (Figura 128). 

 

Figura 128 - Vista dos Bancos de perguntas 

As perguntas criadas aqui têm todas as funcionalidades descritas anteriormente, como por exemplo 

perguntas de entrada numérica com parâmetros aleatórios, o que permite não só que as perguntas 

vistas por cada aluno sejam diferentes, como ainda, no caso de serem iguais, terem parâmetros 

diferentes. 

É possível criar um banco de perguntas específico para cada tópico da UC, de forma a que o exame 

tenha uma pergunta aleatória de cada tópico. 

6.2 Criar exame com base em banco de perguntas 

No curso ExonlineX, é possível criar agora um exame com base no banco de perguntas.  
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6.2.1 Verificação da possibilidade de utilizar bancos de perguntas 

Em primeiro lugar, verifique na página principal do STUDIO, que ao escolher o separador Settings no 
topo, e a opção “Advanced Settings”,  o campo “Advanced Module List” inclui “library_content” 

(Figura 129).  

 

Figura 129 - Vista da janela Advanced Setttings no separador Settings do STUDIO 

6.2.2 Criar perguntas com base no banco de perguntas 

No separador Outline, crie uma nova secção (e.g. Exame com perguntas aleatórias de um banco de 

perguntas). Crie um conjunto de subsecções associado a perguntas (e.g. Pergunta 1 e Pergunta 2). 

 

Figura 130 - Geração de um exame com perguntas de um banco de perguntas 

Dentro de cada pergunta, escolha agora a opção “Advanced” em vez de “Problem” e lá dentro a opção 

“Randomized Content Block” 
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Figura 131 - Criação de pergunta a partir do banco de perguntas 

6.2.3 Escolher o banco de perguntas a associar à questão 

Em seguida surge a janela indicada na Figura 132.   

 

Figura 132 - Pergunta com base no banco de perguntas 

Deverá então selecionar o link “Select a Library” e na janela indicada na Figura 133, escolher o banco 

de dados que deverá ser usado no campo “Library” (neste caso “Banco de Perguntas de Teste”). 
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Figura 133 - Escolher o banco de dados 

No campo “Count” pode indicar quantas perguntas do banco pretende que sejam disponibilizadas ao 

aluno. 

No campo “Display Name” indique o nome com que quer que as perguntas sejam disponibilizadas. 

No campo “Problem Type”, poderá escolher perguntas de um certo tipo, por exemplo só entre 

perguntas do tipo entrada numérica (Numerical Input) ou escolha múltipla (Multiple Choice) ou de 

qualquer tipo (Any Type), conforme indicado na Figura 134. 

 

Figura 134 - Escolha do tipo de problema 

No final, poderá observar que no Exemplo “6 – Exame com perguntas aleatórias de um banco de 

perguntas” existem duas perguntas retiradas do banco de perguntas. Na Figura 135, as perguntas são 

do tipo “Checkboxes” e “Multiple Choice”. 
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Figura 135 - Vista da pergunta com perguntas do banco de perguntas 

 

6.2.4 Utilizar figuras nos exercícios de bancos de dados 

A forma de incluir é a mesma que a descrita na secção 4.9.2. Contudo, o endereço da imagem terá de 

ser diferente.  

Para isso, no separador de upload de ficheiros (ver secção 4.9.2.1, Figura 78), copiar o endereço 

indicado no campo designado por “web” (ver Figura 136) e adicionar https://, ou seja, a imagem será 

adicionada recorrendo à seguinte instrução: 

<img src=”https://endereço_web_copiado_do_campo_web_da_Figura 78” /> 

 

Figura 136 - Escolha dos enderços URL das imagens. 

 

6.3 Partilhar a biblioteca com outro docente 

É possível partilhar bibliotecas com outros docentes. Para isso, dentro da biblioteca que foi criada, 

aceder ao menu “Settings” e escolher a opção “User Acess”. Surge então a sucessão de janelas 

representada na Figura 137.  
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Figura 137 - Janelas de partilha de bibliotecas com outros docentes. 

 

Em primeiro lugar selecione o botão “Add a New User”. Em seguida, insira o email do docente com 

quem quer partilhar a biblioteca. Existem 3 níveis de partilha: 

• User: pode usar na elaboração dos exames 

• Staff: pode editar as bibliotecas 

• Admin: pode administrar o acesso a outros utilizadores 

 

6.4 Duplicar bibliotecas 

Caso haja necessidade de duplicar as bibliotecas, pode-se usar a opção “Export” no menu “tools” da 

biblioteca, que abre a janela da Figura 138. Ao carregar no botão “Export Library Content”, é iniciada 

uma sequência de operações que culmina na criação de um ficheiro que pode ser descarregado para 

o seu computador através do botão “Download Exported Library” 
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Figura 138 - Exportação de bibliotecas 

Em seguida, e depois de criar uma nova biblioteca (por exemplo “Banco de Perguntas Cópia”), deve 

carregar na opção “Import” do menu “Tools” e escolher o ficheiro do qual se fez download 

anteriormente14. 

 
 
14 O ficheiro extraído não tem extensão, é  necessário acrescentar a extensão “.gz” antes de importar 
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Figura 139 – Importação de bibliotecas 
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7 PERGUNTAS AVANÇADAS DE PYTHON 

Este capítulo pretende demostrar a utilização da linguagem Python para a geração de combinações 

aleatórias de dado garantindo que cada aluno tenha um enunciado com dados e/ou alíneas diferentes 

dos outros alunos.  

Este capítulo assume que:  

i) que o utilizador está familiarizado com a plataforma ExonlineX;  

ii) o utilizador tem conhecimentos básicos da linguagem Python. 

 Caso contrário, sugere-se a consulta de manuais de introdução à linguagem Python15. 

7.1 Geração de combinações de dados aleatórios 

Para mostrar a utilização da linguagem Python para a geração de combinações aleatórias de dados 

vamos considerar o exemplo apresentado na Figura 140.  

Neste exemplo, as propriedades do gás (caixas A, Figura 140) são escolhidas de entre uma tabela com 

17 gases. A altura do ponto, h_p, o comprimento da placa, L, e a velocidade do escoamento exterior, 

Ue, são determinados recorrendo a números aleatórios (caixas B, , Figura 140). Para cada uma das 

duas perguntas apresentadas, são geradas 4 respostas erradas que são «baralhadas» aleatoriamente 

com a resposta certa. 

A descrição do problema exemplo na plataforma ExonlineX é feito usando o código XML listado na 

Figura 141. Por uma questão de simplicidade, o script em Python foi omitido da Figura 141.  

A plataforma ExonlineX substitui nas caixas A, B e C as variáveis globais do script em Python com o 

nome apresentado após o “$”. Isto é indicado no código XML de cada pergunta.  

Analisando o código XML desta questão, verificamos que existem duas perguntas 
<multiplechoiceresponse>. A indicação sobre a validade da resposta (apenas uma questão pode 

estar correcta) é feita usando as variáveis globais do script em Python “a_answer_0”, “a_answer_1”, 

..., “a_answer_4” para a questão “a” e “b_answer_0”, “b_answer_1”, ..., “b_answer_4” para a questão 

“b”. O texto apresentado ao aluno está guardado nas variáveis globais do script em Python 

“a_value_0”, “a_value_1”, ..., “a_value_4” para a questão “a” e “b_value_0”, “b_value_1”, ..., 

“b_value_4” para a questão “b”.  

O código em Python utilizado neste problema está listado na Figura 142. O código está comentado e 

é suficientemente simples para que seja compreendido por alguém com conhecimentos básicos de 

programação. 

 

 

 
 
15  Martins, J.P., Programação em Python. Introdução à Programação Utilizando Múltiplos 
Paradigmas, 3ª Edição, IST Press, 2019. (http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/node/413). 
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Figura 140 - Exemplo de pergunta cujos parâmetros foram gerados em python 
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Figura 141 - Código XML da pergunta 
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Figura 142 - Script the python para inserir no código XML da pergunta. 
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7.2 Rotinas auxiliares do script em Python 

O script em Python apresentado na Figura 142utiliza quatro rotinas auxiliares descritas na Figura 

143 e Figura 144: 

• InitRandomGenerator – Inicializa o gerador de números aleatórios; 

• RandomPick – Escolhe uma entrada numa lista/numpy.array/tuple; 

• NumericMultipleChoice – Cria as variáveis globais usadas nas <multiplechoiceresponse> 

partindo de valores numéricos; 

• StringMultipleChoice - Cria as variáveis globais usadas nas <multiplechoiceresponse> 

partindo de strings.  

 

As rotinas estão comentadas. Se rotina NumericMultipleChoice for chamada para gerar “n” respostas, 

vai gerar respostas erradas com base no parâmetro ‘limits’ que pode tomar os valores:  

• 'greater' – gera “n-1” respostas erradas acima do valor correto num intervalo de variação de 

valor absoluto “gdelta”.  

• 'smaller' – gera “n-1” respostas erradas abaixo do valor correto num intervalo de variação de 

valor absoluto “gdelta”.  

• 'both' - gera “2*(n-1)” respostas erradas abaixo do valor correto num intervalo de variação 

de valor absoluto “gdelta”. Escolhe aleatoreamente “n-1” respostas erradas de entre as 

geradas.  

 

É muito importante realçar que o código em Python da  Figura 142 é chamado sempre que o 

utilizador pede para «refrescar» a página do browser de internet, ou sempre um dos botões «Final 

Check», «Reset» ou «Save» são clicados (bloco A, Fig. 2).  

Esta arquitetura implica que o gerador de número aleatórios tem que ser inicializado sempre da 

mesma forma no início de cada pergunta. De outro modo, o aluno terá uma pergunta diferente cada 

vez que a janela é atualizada.  
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Figura 143 - Rotinas auxiliares I 
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Figura 144 - Rotinas auxiliares II 

 

7.3 Escolha aleatória de perguntas usando Python 

Outra possibilidade consiste em escolher uma entre várias perguntas. Esta possibilidade pode ser 

combinada com a formulação anterior para gerar bancos de questões com valores individuais para 

cada aluno. Por uma questão de simplicidade, esta possibilidade foi omitida.  

Deve salientar-se que neste tipo de questões o número de respostas para cada pergunta tem que ser 

sempre o mesmo. Neste caso são sempre 5 respostas, umas delas correta. 

 



ExonlineX – Manual do Docente 

96 

 

Figura 145 - Série de perguntas geradas aleatoriamente 
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Figura 146 - Implementação genérica de uma série de perguntas 
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Figura 147 - Código python de geração de série de perguntas 
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7.4 Respostas com ordem aleatória usando figuras 

Outra possibilidade de resposta consiste em escolher a imagem certa para uma dada questão. O script 

em Python apresentado apresenta as figuras por ordem aleatória. Como no caso anterior, esta 

possibilidade pode ser combinada com a formulação da pergunta apresentada na Figura 141. Por 

uma questão de simplicidade, esta possibilidade foi omitida. 

 

Figura 148 - Resposta usando figuras em posição aleatória 
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Figura 149 - Código XML para alterar a ordem das perguntas 


