
TUTORIAL 
O TESTE EM ENSINO A DISTÂNCIA
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GUIÃO DA FORMAÇÃO



PLANO DA SESSÃO

(1) CONFIGURAR O TESTE NA PLATAFORMA MOODLE

Tempo:  10 MINUTOS

(2) DESCARREGAR E INSTALAR O SEB

Tempo: 20 MINUTOS

(3) CONFIGURAR O FICHEIRO SEB ATRAVÉS DO CONFIG TOOL

Tempo: 20 MINUTOS

(4) COLOCAR O FICHEIRO SEB NA PLATAFORMA MOODLE

Tempo: 20 MINUTOS

(5) E DEPOIS DO TESTE, O QUE POSSO FAZER NA PLATAFORMA MOODLE? 

Tempo: 30 minutos

(6) SIMULAÇÃO DA PROVA



(1)
CONFIGURAR O TESTE NA PLATAFORMA 

MOODLE



Entrar na UC do GADMED 1-5 e ativar a tecla “Ativar modo de edição”



Clicar na opção “Editar “ no teste que anteriormente tinham feito e 
acionar a opção “Editar configurações”



Ativar o menu “Outras restrições na realização do teste” e fazer as alterações para o SEB

Ative sempre a opção de “Senha para entrar no teste” optando por uma palavra passe minimamente 
segura.
Nunca se esqueça de ativar a opção de “Segurança do Navegador” escolhendo a opção “Necessita do 
uso do navegador seguro para o SEB SER ATIVADO”.



Guardar as alterações e voltar à disciplina



(2)
DESCARREGAR E INSTALAR O SEB



O que é o SEB

• O Safe Exam Browser (SEB) é um browser à semelhança do Google
Chrome ou Mozilla Firefox que se destaca pelo facto de transformar o
computador dos estudantes em modo “quiosque”, impedindo-os de
usar outro software e por não oferecer uma barra de endereços e,
assim, impedir que os estudantes visitem sites externos.

• Este browser tem de ser previamente configurado pelo docente e
instalado por todos os estudantes que pretendam realizar um
teste/exame.



Para que é usado

• É usado para possibilitar que os estudantes realizem exames nos 
seus computadores pessoais ou nos computadores com níveis de 
segurança acrescidos.



Como funciona
• Para cada teste/exame são geradas configurações específicas em 

função do tipo de prova de que se trata.

• O estudante só consegue iniciar a prova se estiver a usar o SEB com 
as configurações geradas pelo docente. 

• O ficheiro de configuração de cada prova deve ser aberto pelo 
estudante exatamente no momento da realização da prova.



Dispositivos suportados

• O estudante pode usar sistemas operativos Windows ou Macs. 

• Dispositivos iOS são suportados mas podem não ser os mais 
indicados para determinadas provas
• por exemplo, aquelas em que é necessária a utilização de aplicações extra 

ou que incluam perguntas de desenvolvimento 

• Não é possível usar o SEB em dispositivos Android.



Limitações do SEB

• No contexto em que os exames se realizam a distância, o SEB não 
controla nem monitoriza o ambiente físico em que se encontra o 
estudante quando aplicado em exclusividade, ou seja, sem Colibri.

• A utilização do SEB não evita a possibilidade de comportamentos 
inadequados durante as provas de avaliação.

• A necessidade de instalação de um software extra no computador 
dos estudantes pode introduzir ruído no processo e por isso deve 
ser ponderada com precaução.



https://safeexambrowser.org/download_en.html

No seu browser utilize o link acima (site seguro) para poder descarregar o SEB

https://safeexambrowser.org/download_en.html






ATENÇÃO SE OS PORTÁTEIS FOREM DA ESCOLA, PEDIR AO HELPDESK PARA 
INSTALAR O SOFTWARE, POIS NÃO TEM PERMISSÃO DE ADMINISTRADOR 







(3)
CONFIGURAR O FICHEIRO SEB 

ATRAVÉS DO SEB CONFIG TOOL



Copiar o link do teste da 
plataforma Moodle







Configurar o ficheiro SEB com o 
link copiado do teste da 

plataforma Moodle







Escolha uma password de administrador para os 

estudantes não puderem abrir o ficheiro com o software 

do SEB



1) Assinale a opção “starting an exam” 

2) Coloque uma password e confirme, para os estudantes 

entrarem no ficheiro SEB

2

1



Show wifi

1) Assinale a opção “Use full screen mode” 

2) Assinale a opção “Show Wi-Fi Control (Win)

2

1











(4)
COLOCAR O FICHEIRO SEB NA 

PLATAFORMA MOODLE

















(5)
E DEPOIS DO TESTE, O QUE POSSO 
FAZER NA PLATAFORMA MOODLE?



O QUE PODE FAZER?...

(a) Exportar as notas do teste para um ficheiro Excel

(b) Consultar as estatísticas do teste

(c) Alterar manualmente a nota de um estudante

(d) Alterar a cotação de uma pergunta para todos os estudantes

(e) Arquivo do teste



(a)
Exportar as notas para um ficheiro Excel



Clique no teste, na secção da disciplina onde está 

inserido.



Procure de seguida o menu “Administração do teste” no 

lado esquerdo da disciplina



Clique de seguida em “Resultados”



1) Escolha a opção “ todos os utilizadores que responderam ao 

teste”

2) Assinale todas as opções  das “tentativas que estão”

3) Clique em “Mostrar relatório”

1
2

3



1) Escolha a opção Microsoft Excel 

2) Clique em “Descarregar”

1
2



1) Escolha o local onde quer guardar o ficheiro 

2) Dê um nome ao ficheiro

3) Guarde

1

2

3



(b)
Consultar as estatísticas do teste



Clique no teste na secção da disciplina onde está 

inserido.



Clique no teste que pretende corrigir e no menu localizado no lado 
esquerdo da disciplina localize a “Administração do Teste”



Clique em “Resultados”



1) Clique na aba dos resultados para abrir as respetivas opções
2) Clique de seguida em “Estatísticas”

1 2



Peça as estatísticas em função da “nota mais alta”



Fica com acesso a todas as estatísticas do teste, e pode 
inclusivamente descarregar as mesmas num ficheiro Excel



No mesmo menu acede ao índice de facilidade (1) e de descriminação (2)
(capacidade da pergunta discriminar os estudantes “bons” dos” maus” em
termos de avaliação) referentes às perguntas do teste (Neste caso 2 perguntas).

1 2

1

2



(c)
Alterar manualmente a nota de um estudante



Clique no teste na secção da disciplina onde está 
inserido para alterar a nota do estudante.



Clique no total de tentativas que corresponde à partida 
ao número de estudantes que responderam ao teste



Escolha a opção “todos os utilizadores que responderam ao teste” (1). 
Assinale todas as opções respeitantes às tentativas terminadas (2).

1

2



Sinalize de seguida as opções “texto da pergunta”, “resposta” e 
“resposta correta” (1). Por fim clique em “Mostrar relatório” (2),

1

2



O nome do estudante que pretende alterar a nota é “Andreia”. Para 
facilitar o acesso clique na letra “A”



Verifique pelos dados de identificação se é o estudante pretendido: 
fotografia e endereço de email



Pode agora verificar a nota do estudante (1), o Enunciado da Pergunta 
1 (2), a resposta do estudante (3)  e finalmente a resposta correta (4).

1

2
3

4



Para aceder ao teste clique na nota do teste, ou seja, no valor 14,08



1) Identificação do estudante 
2) Informação sobre a data e  hora de término do teste
3) Tempo gasto pelo estudante para fazer a prova
4) Nota final bruta 
5) Conversão da nota bruta na escala de 0 a 20 valores 

2
4

53

1



1) Respostas Corretas (verde)
2) Respostas Incompletas (amarelo)
3) Respostas Erradas (vermelho)

1

2

3



1) Cotação da pergunta
2) Resposta do estudante 
3) Retângulo azul corresponde ao que o estudante visualizou no momento do teste

1

3

2



CORRIGIR MANUALMENTE A PERGUNTA 1 DO ESTUDANTE.
Para isso vamos utilizar a zona rosa destinada às possíveis correções 



Para alterar a nota clique em “Comentar e/ou alterar avaliação”

Toda a atividade (Estudante e 
Docente) referente à Pergunta 
1 está assinalado no “Histórico 

da Resposta”



Recordo novamente que antes da alteração da nota a informação 
da pergunta 1 era a seguinte:

1) Nota automática:  - 0,25 ( Pergunta a descontar)
2) Histórico da resposta: regista-se a correção automática do 

Moodle às 10:40 com a nota final de -0,25
3) Resposta da estudante no teste (retângulo azul)

1 2

3



Vamos então alterar a nota…
Clique em  “Comentar e/ou alterar avaliação”



Abre-se uma janela onde deve colocar um 
comentário sobre a alteração da nota 

Após o comentário, altere a nota.



Após o comentário (1) e a alteração da nota (2) 
clique em “Guardar” (3)

1

2

3

Verifique se no “Histórico da resposta” ficou 
assinalada a correção manual



(d)
Alterar a cotação de uma pergunta para todos 

os estudantes



Clique no teste que pretende corrigir. E no menu localizado no lado 
esquerdo da disciplina localize a “Administração do Teste”



Clique em “Editar teste”



Clique agora na roda dentada azul para aceder à edição da pergunta 
que quer corrigir



Entrou na Edição da pergunta, neste caso uma pergunta de escolha 
múltipla



Por lapso trocamos a cotação da resposta 5 e 6. Vamos então corrigir
A resposta da Glicose, que vai passar a ser cotada com -25% e os Basófilos 

com 100%

Glicose devia 
estar cotada 
com  -25%

Basófilos devia 
estar cotada 
com 100%



Foi feita a correção na edição da pergunta com a troca respetiva das 
cotações. 



Guarde a alteração feita na edição da pergunta e na sua 
respetiva base de dados



ATENÇÃO SÓ ALTERAMOS A EDIÇÃO DA 
PERGUNTA, OS TESTES DOS ESTUDANTES 

CONTINUAM COM A NOTA ANTERIOR NESTA 
PERGUNTA

VAMOS AGORA REAVALIAR AS NOTAS DE 
TODOS OS ESTUDANTES FACE À CORREÇÃO 

EFETUADA NA PERGUNTA 1

1) Clique na aba dos resultados para abrir as respetivas opções
2) Clique de seguida em Notas

1 2



1) Escolha a opção “todos os utilizadores que responderam ao teste”
2) Clique em “Mostrar relatório”

1

2



FICAM ACESSÍVEIS AS NOTAS DOS 
ESTUDANTES ANTES DA REAVALIAÇÃO DAS 

NOTAS
1) Nota do teste do Estudante “Margarida” 
2) Nota da Pergunta 1 da Estudante 

“Margarida”

Clique em “Reavaliar todas”

1
2



A Reavaliação foi concluída, clique em “Continuar”



1
2

NOTA DOS ESTUDANTES APÓS A 
REAVALIAÇÃ DAS NOTAS

1) Nota do teste do Estudante “Margarida” 
2) Nota da Pergunta 1 da Estudante 

“Margarida”



(e)
Arquivo do teste



Clique novamente no teste, na área da sua disciplina e ativa a opção “Resultados” na zona 
da Administração do Teste. Clique de seguida em Arquivo



Estão arquivados todos os testes dos estudantes e a sua respetiva correção.



No Browser clique nas opções/ferramentas, no Chrome está identificado com três pontos 
verticais, e ative “Imprimir”



Imprimir em PDF



(6)
SIMULAÇÃO DO TESTE


