TUTORIAL BÁSICO - MILIONÁRIO
DATA DE CRIAÇÃO: 04/04/2018

Como adicionar Milionário:
Com o botão “Ativar Edição” habilitado, clique em adicionar uma atividade ou
recurso;
Selecione a atividade “Jogo do Milionário” como na imagem abaixo.

Como configurar Milionário:
A tela seguinte é a tela de configuração.

No submenu “Geral” escolha o nome do seu jogo do Milionário;
Escolha a fonte das perguntas: você pode escolher entre as questões de um
questionário ou do banco de questões;
o Em ambas as opções, é necessário que se crie perguntas do tipo
“Respostas Curtas”;
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o

Se a fonte escolhida for um questionário deve-se criar previamente as
questões do tipo “Respostas Curtas” no banco de questões e em
seguida adicioná-las ao qeustionário escolhido.

Em todas as opções, você deve criar previamente a atividade quiestionário ou as
questões do banco de questões correspondentes à opção que foi escolhida neste
menu;
Em seguida, selecione qual será o questionário ou quais questões do banco de
questões serão usadas no seu Jogo do Milionário;
É recomendado que se crie no mínimo 15 questões para o Jogo do Milionário,
pois o jogo é composto por 15 perguntas. Caso seja adicionado um número de
questões menor que 15 algumas peguntas serão repetidas para totalizar 15.
Por fim, defina o número máximo de tentativas dos usuários que irão jogar.
o Cada tentativa é contabilizada depois que o jogador erra uma pergunta
ou depois que todas as perguntas são respondidas.
Observação: após toda alteração posterior à configuração inicial feita nesta
atividade deve-se remover as tentativas já feitas pelos alunos para que as
alterações entrem em vigor. Como na imagem abaixo.

Como dar Nota ao Jogo (opcional):
No submenu “Nota” escolha a categoria de notas, a nota mínima para aprovação,
a nota máxima da atividade e o método de avaliação;
Em seguida, selecione o período em que atividade ficará disponível para os
alunos.
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No submenu “Opções Milionário” selecione os seguintes parâmetros:

No submenu “Header/Footer Options” escolha um cabeçalho e um rodapé para
ser exibido durante o jogo do Milionário. É possível incluir texto, imagens e
personalizar alguns elementos visuais.
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As outras configurações do jogo do Milionário são comuns de todos os
recursos/atividades do Moodle e não interferem diretamente na jogabilidade deste
componente.
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