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TIPO DE QUESTÃO DESCRIÇÃO 

Escolha Múltipla Permite a selecção de uma única ou múltiplas respostas a 

partir de uma lista pré-definida. 

Verdadeiro/Falso Uma forma simples de pergunta de escolha múltipla com 

apenas as duas escolhas 'Verdadeiro' e 'Falso'. 

Correspondência A resposta a cada uma de várias sub-questões deve ser 

seleccionada a partir de uma lista de possibilidades. 

Numérico Permite uma resposta numérica, possivelmente com 

unidades, que é graduada por comparação com várias 

respostas de modelo, possivelmente com tolerâncias. 

Arrastar para preencher texto   As palavras em falta no texto da pergunta são preenchidas 

utilizando o arrastar e largar. 
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Introdução 
 

Este documento fornecerá a metodologia de avaliação a ser seguida pelos participantes 
do programa de formação do FINE2WORK que serão premiados com os Distintivos 
Abertos. Especificamente, apresenta as questões e tarefas que precisam de ser 
realizadas para adquirir um Open Badge em cada módulo e o nível de avaliação dos 
formandos (alunos adultos). Os Open Badges juntamente com a metodologia de 
avaliação serão então integrados na plataforma de e-Learning.  
( http://academy.fine2work.eu ). 
  
Cada um dos seguintes módulos consiste em 20 tipos diferentes de perguntas dirigidas 
aos estagiários em relevância com o módulo "Competências Digitais".  
 
Os estagiários (alunos adultos) adquirem um crachá aberto com base no número das 
suas respostas correctas. Os níveis são definidos como se indica a seguir: 
- Nível 1 (70 - 100% de respostas correctas do número total de perguntas) 
- Nível 2 (50 - 69% de respostas correctas do número total de perguntas) 
 

http://academy.fine2work.eu/
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Módulo 3: Digital Competences 

Tópico 1: Pesquisar informação online – Pesquisa Google   
 

1. A pesquisa online é o processo de pesquisa e recuperação interactiva de dados 

solicitados através da Internet 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

2. Quais são os navegadores web mais populares?  

Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Google Chrome  

Resposta: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera  

 

 

 

1. Eu sei como descarregar a aplicação Google Chrome (no Windows). 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

 

2.     A [[1]], é o endereço (ou um [[2]]) que as pessoas utilizam para visitar websites na 

Internet que aparece na barra de endereços do navegador da web. Por exemplo, [[3]].  

1 - URL 

2 - nome de domínio  

3 - www.emphasyscentre.com  

Respostas: 

1 - nome de domínio 

2 – URL 

3 - www.emphasyscentre.com  

 

3. Estratégias básicas de pesquisa: 

a. Utilizar palavras-chave, Utilizar anúncios Google, Considerar sugestões, 

Utilizar linguagem simples 

b. Utilizar palavras-chave, Utilizar anúncios do Google, Utilizar linguagem simples 

c. Utilizar palavras-chave, Considerar sugestões, Utilizar linguagem simples 
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Tópico 2: E-mail do Google  (Gmail) 
 

1) [[1]] é um [[2]] desenvolvido gratuitamente pelo Google. Para aceder ao Gmail é necessário 

ligar-se ao seu [[3]]. Uma conta de e-mail do Google é uma conta que termina com [[4]] por 

exemplo [[5]].  

1 - Conta Google 

2 - Gmail 

3 - serviço de correio electrónico 

4 - @gmail.com  

5 - chrystalla_emphasyscentre@gmail.com  

Respostas: 

1 - Gmail 

2 - serviço de correio electrónico 

3 - Conta Google 

4 - @gmail.com 

5 - chrystalla_emphasyscentre@gmail.com  

2) Duas contas Gmail podem ter o mesmo nome de utilizador? 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

3) Os campos obrigatórios para a conta Gmail são: 

a. Nome, Apelido, Nome de utilizador, Palavra-passe 

b. Nome, Apelido, Nome de utilizador, Palavra-passe, Data de nascimento 

c. Nome, Nome de utilizador, Palavra-passe, Data de nascimento 
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4) Combinar os termos da coluna da esquerda com os termos relacionados na coluna da 

direita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas: 

1. To  (E) a) O título do nosso e-mail ou uma 
breve descrição significativa do texto no 
e-mail. 

2. Cc (C) a)  abreviatura de Blind Carbon Copy, 
os endereços de e-mail digitados 
neste campo não são visíveis para 
outros destinatários. 

3. Bcc (B) b) Abreviatura de Carbon Copy, que é 
para os destinatários secundários, 
ou seja, as pessoas que decide 
mantê-los informados. 

4. Assunto (A) c) Enviar um botão de e-mail 

5. Conteúdo do E-mail  (F) d) Os principais destinatários do e-mail 

6. Enviar (D) e) Compor o conteúdo do e-mail 

7. Botão de responder (I) f) Responder a todos na linha 

8. Responder a todos (G) g) Eliminar um email 

9. Reencaminhar(J) h) i) Responder a uma única pessoa 
que lhe enviou o correio, pelo que 
nenhum dos destinatários primários 
ou dos destinatários CC receberá a 
sua resposta 

2 
3 

4 

1 

5 

6 

7 9 

8 

10 

11 
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10. Eliminar (H) i) Encaminhar o e-mail para outros 
destinatários 

11. Anexo (K) j) Para além de simples mensagens de 
texto, as mensagens de correio 
electrónico podem conter ficheiros 
de imagem, ficheiros de som, 
ficheiros de videoclipes, ficheiros 
comprimidos, etc. Estes ficheiros 
são conhecidos como ficheiros 
anexos ou simplesmente como 
anexos. Os ficheiros anexados são 
ficheiros enviados juntamente com 
mensagens de correio electrónico. 

 

1) O Gmail oferece a oportunidade de o fazer: Criar/Editar/Eliminar rótulos, soneca um e-mail, 

marcar o e-mail como não lido e imprimir um e-mail: 

a. Verdadeiro 

b. Falso  
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Topic 3: Armazenamento de ficheiros Online  - Google Drive 
 

1) [[1]] é usado para [[2]] e [[3]] para o computador. Um utilizador pode usar o Google 

Drive para [[4]] e editá-los [[5]]. O Google Drive pode ser instalado no computador 

para sincronizar ficheiros [[6]].  

O Google Drive oferece [[7]]. (Google Docs, [[8]], [[9] e [[10]]) que ajudam os 

utilizadores a [[11]] com trabalho de equipa, permitindo uma cooperação eficaz em 

[[12].  

1 - Folhas 

2 - criar e partilhar conteúdos 

3 - sincronizá-los 

4 - carregar ficheiros/documentos 

5 - online 

6 - em tempo real  

7 - aplicações baseadas na nuvem 

8 - Google Drive  

9 - Slides 

10 - Formulários 

11 - armazenar ficheiros  

12 - automaticamente para a nuvem 

Respostas: 

1 - Google Drive 

2 - armazenar ficheiros 

3 - sincronizá-los 

4 - carregar ficheiros/documentos 

5 - online 

6 - automaticamente para a nuvem 

7 - aplicações baseadas na nuvem 

8 - Folhas  

9 - Slides 

10 - Formulários 

11 - criar e partilhar conteúdos 

12 - em tempo real 
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2) Combinar os termos da coluna da esquerda com os da coluna da direita: 

Answers: 

1. My Drive  (C) a) is where you can save your 
‘favorites’ files or folders that you 
want to access easily  

2. New (K) b) where you can ask for help   

3. Shared with me (H) c) Is the Google Drive homepage where 
files and folders are stored and you 
can only see your files and folders 

4. Recent (I) d) is where you can temporarily move 
files you don’t need any more and 
permanently delete them 

5. Starred (A) e) Navigate through the Google Apps 

6. Trash (D) f) where you can type and search into 
the Google Drive 

7. Help button (B) g) where you can manage your profile  

8. Settings button (J) h) is where files and folders that others 
have shared with you are presented 

9. Google Apps (E) i) is where your recently edited files 
and folders  

10. Profile (G) j) can change the settings of Google 
Drive such as notifications, language 
etc. 

11. Search box (F) k) is the button which users can create 
and organise files and folders 

 

1) 'Janela de Progresso' é uma janela que permite ao utilizador saber quando o ficheiro ou 

pasta é carregado na Drive do Google. Uma vez carregado o ficheiro, aparecerá no ecrã um 

botão verde de verificação. 

a. Verdadeiro 

b. Falso 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 8 9 
10 

11 
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2) Combinar os termos da coluna da esquerda com os termos relacionados na coluna da 

direita: 

 

 

1. Visualizador  (C) a) O utilizador que pode comentar 
documentos, ver documentos ou 
ficheiros, descarregar documentos 
ou ficheiros e fazer uma cópia de 
documentos ou ficheiros 

2. Comentador (A) b) O utilizador que tem os direitos de 
editor pode editar documentos 
Google, folhas de cálculo, 
apresentações, etc. ou pastas, 
convidar ou remover outros 
colaboradores, descarregar 
documentos ou ficheiros, fazer uma 
cópia de documentos ou ficheiros, 
carregar e apagar outros ficheiros ou 
pastas, adicionar e remover itens de 
uma pasta. 

3. Editor (B) c) O utilizador que pode ver 
documentos e ficheiros, descarregar 
documentos ou ficheiros e fazer uma 
cópia de documentos ou ficheiros 

 

 

1) [[1]] (Processamento de texto): É um [[2]] que fornece um utilizador [[3]] para criar, 

partilhar com [[4]]. Um utilizador pode [[5]] e [[6]], apresentações, folhas de cálculo, imagens, 

áudio, vídeos, etc., com outros.  

 

Google Sheets ([[7]]]): É uma aplicação de folha de cálculo [[8]] que permite aos utilizadores 

[[9]] com outros, as suas folhas de cálculo. 
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[[10]] (Apresentação): É uma aplicação [[11]] que permite aos utilizadores criar e formatar 

[[12]] e trabalhar [[13]] ou individualmente.   

 

[[14]: É uma aplicação online que permite aos utilizadores criar [[15]], formulários de avaliação 

e [[16]] e partilhá-los com outras pessoas ou equipas. 

 

1 - Processador de texto online  

2 - Google Docs 

3 - com uma colaboração em tempo real 

4 - colegas de equipa ou indivíduos  

5 - partilhar documentos 

6 - carregar/modificar  

7 - folhas de cálculo 

8 - criar, editar e colaborar  

9 - online 

10 - Google Slides 

11 - apresentações  

12 - apresentação online 

13 - com outras pessoas 

14 - Formulários Google 

15 - questionários 

16 - inquéritos online   

Respostas: 

1 - Google Docs 

2 - processador de texto online 

3 - com uma colaboração em tempo real  

4 - colegas de equipa ou indivíduos 

5 - carregar/modificar  

6 - partilhar documentos 

7 - folhas de cálculo  

8 - online  
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9 - criar, editar e colaborar 

10 - Google Slides 

11 - apresentação online 

12 - apresentações  

13 - com outras pessoas 

14 - Formulários Google 

15 - inquéritos online  

16 - questionários   
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Tópico 4: Calendário Google  & Contactos Google  
 

1. Vantagens do Google Calendar:  

a. Partilhar calendário com outros, Definir lembretes, Disponível em qualquer lugar e 

em qualquer altura 

b. Partilhar calendário com outros, Definir lembretes 

c. Lembretes, disponíveis em qualquer lugar e a qualquer momento  

 

2. Combinar os termos da coluna da esquerda com os da coluna da direita:  

 

 

1. Calendário (E) a) é o botão que os utilizadores podem 
criar eventos/encontros/aposições, 
etc. 

2. Criar (A) b) a visualização é onde os utilizadores 
podem ver o mês inteiro e a data 
seleccionada é indicada no círculo azul 

3. Mês (B) c) é o botão onde os utilizadores podem 
alterar a visão do seu calendário por 
dia/semana/mês/ano, etc. 

4. Os meus calendários (D) d) é onde os utilizadores podem ver os 
seus calendários e outros calendários 
que outras pessoas partilharam com 
eles 

5. Mês/Dia/Semana (C) e) é a página inicial do Calendário Google 
onde os utilizadores podem ver cada 

5 

1 

2 

3 

4 
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dia/semana/mês eventos/aposições, 
etc. 

 

1. Calendário Google oferece a cada utilizador da conta Google a oportunidade de criar 

um ou mais Calendários Google  

a. Verdadeiro 

b. Falso 

2. Google Contacts é um [[1]] que está disponível em Google [[2]]. É um local onde os 

utilizadores podem [[3]] e organizar [[4]]. Cada contacto pode incluir informações como [[5]], 

apelido, [[6]], [[7]], descrição, etc.   

1 - aplicações  

2 - ferramenta de gestão de contactos  

3 - loja  

4 - informações de contacto 

5 - número de telefone  

6 - e-mail  

7 - primeiro nome 

Respostas: 

1 - ferramenta de gestão de contactos  

2 - aplicações  

3 - loja 

4 - informações de contacto 

5 - primeiro nome  

6 - e-mail 

7 - número de telefone    
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Combinar os termos da coluna da esquerda com os da coluna da direita: 

 

 

1. Contatos (D) a) é o local onde são armazenados os 
contactos mais frequentemente 
utilizados 

2. Criar (E) b) é onde os utilizadores podem criar 
etiquetas e organizar os seus 
contactos 

3. Contactado frequentemente (A) c) é o botão que os utilizadores 
podem apagar os contactos. 

4. Criar rótulo (B) d) é a página inicial do Google Contacts 
onde os utilizadores podem ver os 
seus contactos 

5. Importar/Exportar/Imprimir (F) e) é o botão que os utilizadores 
podem criar contactos 

6. Lixo (C) f) é onde os utilizadores podem 
importar utilizadores como ficheiros 
CSV ou vCard, exportar contactos 
como ficheiros CSV e imprimi-los 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


