


1. O que é e suas vantagens!

2. Criar e personalizar (diferentes configurações)

3. Criação e formatação de tipos de perguntas

4. Navegação lógica

5. Personalização e configurações do formulário

6. Coleta em tempo real e o envio para o Planilhas Google

7. Análises gráficas geradas pelo formulário 

8. Forma colaborativa do formulário

9. Incorporar o formulário ao Moodle

FORMULÁRIOS GOOGLE



Serviço gratuito para a
 criação de formulários on-line

O usuário pode produzir e enviar por e-mail ou link:
●  pesquisas de múltipla escolha
● testes com questões discursivas
● solicitação de avaliações em escala numérica

Ideal para:
● coletar informações de forma fácil e 

eficiente
● receber feedbacks sobre algo
● organizar inscrições em eventos
● realizar provas a distância

Possui uma galeria com uma 
infinidade de modelos 
prontos, que podem ser 
personalizados



Para usá-lo:
 ter uma conta Google, a mesma usada para 
acessar o Gmail, o Youtube ou  o Google 
Drive

Você pode aplicar imagens e paleta de cores próprias, 
criando o seu design

Integração
com o Google planilhas

aceita
inserção de textos, imagens 
e vídeos



Para criar um formulário:
logar em uma conta do google (pode usar e-mail institucional);
clicar no ícone do Google Apps, no canto superior direito da tela e 
escolher “Formulários”

Podemos criar um novo formulário em branco, a partir de uma 
galeria de modelos ou mesmo com base em outros formulários que 
você já tenha feito anteriormente. 

Para a nossa atividade, vamos iniciar um modelo em 
branco, selecionando o ícone:

 

Outra forma de criar,  é a partir do Google Drive. 
Clique em “Novo” e escolha a opção “Formulários 
Google”.



Agora você vai começar a editar o seu formulário. 

Adicione perguntas, imagens e vídeos para deixá-lo mais completo.

Vamos começar dando um nome ao formulário. Digite no campo “Formulário 
sem título”, o nome desejado.

Logo abaixo, preencha a descrição do formulário: faça uma apresentação, 
informe a que se destina e dê as orientações que o usuário deve seguir para 
respondê-lo, se for o caso.

Nesse primeiro bloco de identificação, você pode inserir uma imagem, 
clicando na opção correspondente nas ferramentas laterais.

Essas ferramentas poderão ser utilizadas em todas as perguntas e sessões 
subsequentes.

Adicionar seção

Adicionar vídeo

Adicionar pergunta

Importar perguntas

Adicionar imagem

Adicionar títulos e descrição



Adicione um título a sua pergunta no campo “Pergunta 
sem título” e, ao lado,  escolha o tipo de resposta que 
melhor se adeque à pergunta.

A depender da escolha do tipo de pergunta, as opções abaixo da pergunta se 
alteram para que você possa realizar a configuração.

● Resposta curta e Parágrafo →  destinam-se a um campo de texto.

● Múltipla escolha, Lista suspensa e Caixas de seleção →  o usuário 
escolherá uma das opções disponibilizadas. 

● Há ainda outras opções na tela ao lado que podem ser utilizadas de 
acordo com o tipo de questão que estiver sendo trabalhada.



É possível também incluir uma imagem ou vídeo, caso seja necessário, para 
contextualizar a sua pergunta. Para isto, utilize as ferramentas laterais que 
vimos no slide de configurações do título do formulário.

Outra opção bem interessante é o upload de arquivo na resposta. Esta 
opção pode ser utilizada para anexar, por exemplo, algum documento em 
processos seletivos.

Na última linha desse bloco de perguntas, ainda é possível:

Duplicar a pergunta 

Excluir

Tornar ou não como obrigatória 

Mais opções:  



Para essa funcionalidade vamos trabalhar com seções. As seções podem ser 
utilizadas para separar as perguntas por assuntos, temas ou mesmo, 
possibilitar que o usuário seja redirecionado a um determinado bloco de 
perguntas, conforme a resposta escolhida.

A navegação lógica, direciona o usuário de acordo com a resposta escolhida.

Veja o seguinte exemplo.



Depois de editar o seu formulário, você poderá personalizá-lo e definir 
suas configurações. Vamos lá?

Em “Personalizar tema”, você pode alterar as cores do formulário, 
inserir uma imagem no cabeçalho e alterar a fonte.

Clicando neste ícone, você pode visualizar o formulário, enquanto 
ele  estiver sendo construindo e personalizando.

Ao clicar em “Enviar formulário”, você define como irá disponibilizar o 
acesso aos usuários:   

via mensagem de e-mail aos usuários que irão preencher;
gerar um link a ser encaminhado aos usuários; ou 
incorporar HTML.



Ao clicar em Configurações, é aberta uma página contendo 3 abas distintas:

 Geral  

● coletar o e-mail dos participantes
● limitar seu formulário a apenas uma resposta por participante;
● restringir o acesso a participantes dentro do domínio do IFB
● permitir edição das respostas após o envio
● delimitar o tamanho máximo dos arquivos enviados por upload

Apresentação

● mostrar barra de progresso;
● embaralhar ordem das perguntas;
● mostrar link para enviar outra resposta; e
● configurar uma mensagem de confirmação do envio da resposta

Testes

● escolher o modo de liberação da nota;
● definir que o usuário visualize as perguntas erradas, respostas corretas e 

respectivos valores



Na medida em que os participantes vão enviando o formulário, já é possível 
acompanhar as respostas, tanto pelo painel de respostas quanto pela planilha 
que ficará vinculada ao formulário.

As respostas só podem ser acompanhadas pelo proprietário ou a quem ele 
atribuir tal permissão. Para configurar a planilha de respostas, clique na aba 
“Respostas” na linha superior do formulário.

Nesta guia, ainda, você habilita ou desabilita o formulário para “aceitar 
respostas”. Suponhamos que seja delimitado um tempo para as respostas 
serem enviadas. É aqui que esse controle é realizado.

No ícone        há outras funções que podem ser melhor analisadas 
posteriormente, dentre elas habilitar para “receber notificações por e-mail 
para novas respostas”.



Ainda nesta guia, ao clicar em “Ver as respostas no Planilhas”, selecione uma das opções:

● criar uma nova planilha (ficará vinculada ao login do proprietário do formulário);
● selecionar planilha existente.

Ao criar a planilha ou selecionar uma existente, ela será aberta no Planilhas Google, que possui 
funcionalidades muito similares ao Excel. Esta planilha será criada na mesma pasta que se encontra 
o formulário.

Na planilha, você irá visualizar todas as respostas enviadas pelos participantes, incluindo os links 
para downloads dos arquivos (se for o caso). Poderá aplicar filtros e diversas outras análises que o 
aplicativo dispuser. Vejamos um modelo.



Caso opte por visualizar e analisar as respostas no próprio formulário, na guia de 
“Respostas”, ao clicar na aba “Resumo”, as respostas serão visualizadas já consolidadas 
em gráficos gerados e atualizados pelo aplicativo a medida em que as respostas são 
enviadas pelos participantes..

Na aba “Pergunta”, é possível atribuir uma nota com base na resposta do participante, 
se o formulário tiver sido configurado para “Criar testes”.

E, por último, na aba “Individual” as respostas ficam agrupadas em páginas separadas 
por participante, permitindo análises individuais das respostas.



É possível trabalhar colaborativamente com Formulários Google. Imagine que um 
grupo de trabalho esteja trabalhando em uma pesquisa. Um dos membros, 
inicialmente, cria o documento e os demais membros da equipe poderão auxiliar tanto 
na construção do formulário quanto nas fases de revisão, acompanhamento e análises.

Para que o formulário esteja acessível para toda a equipe, é preciso fazer o 
compartilhamento do documento.

Clique no ícone “Mais” e 
depois em “Adicionar 
colaboradores”.

Insira o e-mail dos 
colaboradores. Se você 
deixar marcada a opção 
“Notificar pessoas”, elas 
receberão um e-mail com 
o link de acesso ao 
formulário. Você também 
pode enviar uma 
mensagem inicial ao 
realizar o 
compartilhamento.



É possível incorporar o formulário google ao Moodle. Isso quer dizer que o 
participante poderá responder o formulário diretamente pelo AVA/IFB.

Mas, atenção!!! Só é possível incorporar o formulário no Moodle, se não 
houver pergunta configurada para upload de arquivo.

Vamos lá!

Ao clicar no botão “Enviar”, são apresentadas três formas de 
enviar o formulário aos participantes: por e-mail, via link ou 
incorporar HTML.

Ao escolher “Incorporar HTML”, será disponibilizado um código 
HTML que deverá ser copiado e inserido no recurso do Moodle.



No Moodle, adicione um recurso página, por exemplo. Edite as 
configurações.

No campo “Conteúdo”, clique para expandir os recursos do 
editor e selecione a opção < >. Cole o código HTML gerado pelo 
formulário. Salve as alterações.

O formulário será apresentado diretamente na página criada no 
Moodle.

Código HTML
copiado do formulário



Resultado do formulário incorporado no Moodle!



Chegamos ao final do nosso conteúdo programado para esta atividade. 

Como sugestão, coletamos alguns links de materiais de apoio que ensinam a utilizar o 
Formulários Google, em suas diversas funcionalidades. 

Google Forms Como Usar - Tutorial completo

Como usar o Google Forms. Saiba criar um formulário online

PARTE 1/2] Tutorial Google Forms (Formulários Online). Passo a passo de provas, questionários, etc. 

(Wilton Filho)

[PARTE 2/2] Tutorial Google Forms (Formulários Online). Passo a passo de provas, questionários, etc. 

(Wilton Filho)

FORMULÁRIOS GOOGLE

https://www.youtube.com/watch?v=C87YFYToHTA
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/04/como-usar-o-google-forms-saiba-criar-um-formulario-online.ghtml
https://youtu.be/ETvFEnKg7w0
https://youtu.be/ETvFEnKg7w0
https://youtu.be/S9LjqR9tiBo
https://youtu.be/S9LjqR9tiBo
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