
Tutorial Como posso Arquivar os testes feitos na plataforma 
Moodle em formato PDF?



1) Aceder ao teste



Ative o modo de edição.



Clique no teste do qual pretende arquivar os testes 

realizados pelos estudantes, neste caso “Teste de 

Hematologia Laboratorial I (Frequência final) 2020”.



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”.
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2) Aceder ao Arquivo



Na seção “Respostas” clique agora na opção “Arquivo”. 
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1) Será disponibilizado todos os testes. 

2) Com a identificação do estudantes e das respetivas respostas”.



3) Arquivar os testes em formato PDF



No Navegador (ex. Google Chrome), clique nos 3 pontinhos verticais e 

abrir-se-á uma nova janela sinalizada com o retângulo vermelho. 



Clique de seguida em imprimir.



Escolha a opção Guardar em PDF. 
Esta operação pode levar bastantes 

minutos a carregar os testes, em função 

do número de páginas a carregar que 

neste caso são 186 páginas para 

arquivar.



Depois de carregar o documento 

clique em Guardar.



1) Escolha o local onde vai guardar o documento de arquivo dos testes em formato PDF.

2) Dê um nome ao ficheiro.

3) Guarde.



4) Recomendações



Recomendações

• Se o teste tiver imagens, redimensione as imagens no momento da 
produção da pergunta para facilitar a visualização e  a impressão em 
formato PDF,  página A4;

• Vídeos e áudios não podem ser arquivados;

• Tenha em atenção à extensão do teste e ao número de testes gerados 
para arquivar, o que pode levar à operação de arquivo em PDF bastante 
morosa em função da qualidade da máquina (PC, Laptop, MAC) que 
possui.
• Sugere-se um equipamento com um processador evoluído (Exemplo Intel 7) e 

memória RAM superior a 8 Gigas
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