
Elaboração de Provas Online 

usando o Formulário Google Docs



Objetivos

• Elaboração de provas utilizando  o recurso Formulários do Google Docs;

• Compreender as funcionalidades do Formulário;

• Gerar planilhas com as respostas e dar feedback aos alunos;

• Armazenar e gerenciar as provas.



Login no Google Docs

Para iniciar o uso do Google Docs é necessário realizar o login na conta do gmail.1

Clique no botão <Fazer login>.

Acesse o buscador Google

Na tela de login insira seu

email (conta @gmail) e a

senha. Caso não tenha

uma conta clique em

<Mais opções> e

selecione <Criar conta>

Após o login será exibida a sua conta 

na tela inicial do Google. 



Acesso - Formulários

Após o login acesse o Google Drive ou o Google Docs e selecione a ferramenta Google Forms (Formulários).2

Clique na caixa de Ferramentas do 

Google, localizada no canto direito 

superior da tela e selecione o Google 

Drive.

Na tela do Google Drive

clique em <New>, opção

<More> e selecione

Google Forms.

OBS: É possível acessar o google 

Formulários digitando o endereço 

http://www.google.com/docs Será 

exibido a opção <Formulários> na tela. 



Criação de um Formulário

Na tela teremos a tela do Google Forms com a opção de um formulário em branco e exemplos de formulários 
prontos. Selecione um formulário em branco.
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Clique no botão < + > do formulário em branco.



Configuração do Formulário

No formulário temos as opções para cadastro de Questões e  Respostas.4
Vamos transformar nosso formulário em uma prova clicando na barra de configurações.



Configuração do Formulário

Na tela de Configurações selecione a opção <TESTES>. Clique em   
<Criar teste>.

Opções:

- Liberar nota imediatamente após o envio: 

Após a resposta exibe as opções, caso estejam selecionadas no 

último campo, respostas erradas, respostas corretas ou a nota 

(valores), inclusive com feedback.

- Posteriormente, depois da revisão manual:

Não mostra erros, acertos ou nota. Somente a confirmação 

de envio. 



Cadastro no Formulário.

Vamos cadastrar um título e campos para identificação do aluno.

5 Digite um título clicando na opção <Formulário sem título>. Na opção <Descrição do formulário> você pode fazer um

detalhamento da prova.



Cadastro no Formulário

Agora faremos a inserção de campos para cadastro do aluno.

Na tipo de questão, à direita da tela, selecione a opção <Resposta

curta> e digite um título no local da <Pergunta>.

Clique na chave <Obrigatória> para que o aluno não deixe em

branco a questão.



Cadastro de Questões

Vamos cadastrar uma questão de múltipla escolha com resposta automática na prova.6

Digite o texto da questão clicando na opção

<Pergunta sem título>.

Adicione imagens clicando no ícone no < >.

Clique em <Opção 1> para inserir as alternativas e

na opção <Adicionar Opção> para adicionar as

alternativas desejadas na questão.



Cadastro de Questões

Pronto! A questão foi cadastrada.



Cadastro de Respostas

Vamos selecionar a resposta e o feedback, caso seja necessário.

Selecione a opção <CHAVE DE RESPOSTA>.
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Clique na resposta correta.

Caso queira adicione uma resposta para 
visualização do aluno.



Visualização da Prova

Vamos selecionar a resposta e o feedback, caso seja necessário.

Clique no ícone <Visualizar> para exibir a prova formatada para o aluno.
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Respostas

Na área Respostas é possível visualizar as 
respostas individuais e um resumo com 
gráfico das questões.
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Respostas

Para criar uma planilha com as notas clique 
no ícone verde <Planilhas> e selecione a 
opção desejada.

Pronto! Temos uma planilha no Google 
Docs com as notas dos alunos. 
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Acesso ao Formulário e Notas

O seu formulário é salvo e gravado automaticamente no Google Drive. Você pode movê-lo para outra pasta 

acessando diretamente o ícone na tela de formulários.

A planilha com as notas, após gerada é salva e gravada automaticamente no Google Drive. No menu da 

planilha é possível armazená-la em outra pasta ou fazer um download.



Explorando os Recursos do 

Formulário 



Explorando o Formulário

Vamos conhecer alguns recursos dos itens:

1. Configurações

2. Perguntas

3. Respostas

4. Envios

5. Temas



1. Configurações

Clique no ícone <Configurações> para alterar as opções de Formulário, transformando-o em uma prova.



Configurações - Geral

Ao selecionar adiciona um campo 

de e-mail obrigatório ao 

formulário.

Envio das respostas para o email 

inserido no formulário. 

O aluno responde a prova 

somente uma vez.Ao terminar a prova o Google

mostra uma mensagem de

finalização. Caso selecione as

opções ao lado o aluno poderá

editar e alterar suas respostas

e/ou visualizar todas as respostas

dadas pelos alunos no formato de

gráficos.



Configurações - Apresentação

Mostra uma barra de progresso 

por páginas. Interessante para 

provas com várias seções.

Monta a prova exibindo as 

questões em ordem aleatória.

O formulário exibe a opção de 

“Envio de outra resposta” 

permitindo refazer a prova.

Permite colocar uma mensagem 

para exibição ao final da prova.



Configurações - Testes

Transforma o formulário 

em um sistema de 

provas.

Permite visualizar as 

respostas da prova.

Exibe o valor de cada 

questão na tela.

Exibe as questões 

marcadas pelo aluno e 

as respostas corretas.

Aponta quais questões 

o aluno errou. Não 

mostra a resposta.

Obs: Para estas opções o 

botão <Imediatamente após 

o envio> deve estar marcada.



2. Perguntas

Na tela inicial é possível cadastrar questões para montagem da prova na área PERGUNTAS.



2. Perguntas

Adiciona uma pergunta 

Adiciona uma imagem à 

questão

Adiciona título e descrição 

Adiciona um vídeo à questão

Adiciona uma nova seção –

Facilita a visualização e respostas.

Torna a resposta

obrigatória
Exclui a questãoDuplica a questão

Altera a ordem das questões

Direciona para outra seção

Possibilita uma descrição para a pergunta



3. Respostas

A visualização das respostas dadas na prova podem ser configuradas e visualizadas na área <RESPOSTAS>.



3. Respostas - Resumo

Exibe gráficos com as 

respostas corretas por 

pergunta, respostas 

corretas por aluno e 

permite liberar a nota 

para o email do aluno.

Libera ou bloqueia o 

acesso à prova.

Gera uma planilha com as notas.



3. Respostas - Planilha

A opção para criação de uma planilha gera automaticamente uma planilha no Google Docs com as notas 

dos alunos mostrando as alternativas escolhidas.



3. Respostas – Tela Pergunta

Mostra a quantidade de 

respostas para cada 

questão.

Permite deixar um 

feedback para o aluno ao 

receber a resposta.

Esta tela exibe cada questão da 

prova e as respostas.



3. Respostas – Tela Individual

Mostra os dados do 

aluno.

Exibe as respostas do 

aluno, acertos e erros.

Esta tela exibe as respostas de cada aluno.

Permite enviar a 

pontuação e feedback 

para o aluno.



4. Envio

Temos algumas opções de envio da prova para o aluno exibidas nesta tela.

Envio por email.

Gera um link para 

acesso.

Gera um código 

html.



5. Temas

Podemos alterar as cores ou inserir uma imagem no cabeçalho da prova clicando no 

ícone Temas.



Outras Opções

Após criar seu formulário 

você pode criar uma cópia 

na opção <Fazer uma 

cópia> e compartilhá-lo na 

opção <Enviar>.



Importante:

Após a montagem da sua prova faça um teste utilizando o botão <Visualizar>. Verifique o texto, as respostas e o 

feedback para garantir um bom resultado na aplicação da avaliação.




