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Criando Questões no Socrative

Faça login com seu e-mail e senha que foram informados no momento de seu cadastro.

Abrirá a tela inicial do aplicativo Socrative chamada PAINEL

Você segue clicando no  Gerenciador de Provas  que é o ambiente onde irá criar seu 



banco de questões,  fique a  vontade para  inserir  quantas  questões quiser  armazenar, 
dessa  forma  terá  mais  possibilidades  de  criar  quantas  provas  forem  necessárias  de 
acordo com a quantidade de turmas.

No gerenciar provas você cria seu banco de questões de acordo com as possibilidades 
apresentadas  no  aplicativo  que  são:  Criar  prova,  Importar  Prova,  Minhas  provas  e 
Relatórios.

Criar  Provas:  Onde  Insere  as  questões  de  acordo  com as  opções  que  o  aplicativo 
oferece: Multipla Escolha, Verdadeiro/Falso e Resposta Curta.

Inserindo Questões de Multipla Escolha Insere o comando 
da questão

Alternativas,
caso não 
precise de 
todas,  pode
 eliminar no X.

Insere o Título da Prova
 ou teste

Compartilhar 
teste, gera um
 numero, caso 

queira
 compartilhar
 com outros
 professores 
cadastrados

Justifica a
 resposta 
da questão
Para dar

 Feedback
 ao aluno
no final 
do teste 

Campo
 Para

Inserir
imagem



Questão Pronta

Após  concluir  a  questão  não  esqueça  de  salvar  para  poder  prosseguir  inserindo  as 
questões seguintes de seu teste.
Ao  concluir  cada  questão  após  salvar  para  continuar  vá  ao  campo  ADICIONAR 
PERGUNTA e   prossegua com a atividade.
Você pode inserir fugura na atividade no campo indicado para imagem.

Questões de Verdadeiro/Falso
De  acordo  com  os  campos  disponíveis,  inserimos  o  título  do  teste  ou  atividade  em 
seguida o enunciado da questão e a justificativa da resposta para que o aluno tenha 
feedback  ao  final  de  cada  questão,  não  esquecendo  de  informar  se  a  questão  é 
verdadeira ou falsa nos campos coloridos.



Questão Pronta

Resposta Curta
Inserir no campo indicado o comando da questão, imagem se for necessário e a resposta. 
Logo abaixo faça a justificativa para que o aluno tenha feedback ao final do teste.

Questão Pronta



Como aplicar uma prova no Socrative

Minhas Provas
Você visualiza as provas que já criou e poderá escolher uma por vez para para que seus 
alunos respondam no próprio aplicativo e você visualiza o andamento da resolução em 
tempo real, podendo escolher na aba Recente ou Todos.

Após escolher você tem as opções de  Duplicar, Deletar, Baixar ou Editar. Na opção 
editar, possibilita a inserção de novas questões ou alguma correção nas questões já feitas 
anteriormente, ou ainda inserir alguma figura caso necessite.

Após editar a prova e só salvar.



Iniciando uma prova

Painel=> Iniciar Uma Prova



Selecione Iniciar uma prova e escolha qual vai disponibilizar aos alunos.

Depois de escolhida, configure como quer que aconteça o processo.
Opção 1 –  Ritmo do Aluno - Feedback Imediato,  o aluno responde e logo sabe se 
acertou ou errou o resultado vem de forma imediata pra ele.
Dessa forma você configura de acordo com as possibilidades apresentadas no aplicativo.

O Nome da turma Pode ser trocado 
Em configurações



Opção 2 – Ritmo do Aluno – Navegação do Aluno – Não tem tempo determinado para 
questão ou mesmo a prova o aluno resolve no seu ritmo.

Opção 3 –  Rítmo do Professor – O professor determina como quer que aconteça o 
processo como configuração do tempo por cada questão ou duração da provaou seja, os 
professores  controlam  o  fluxo  de  perguntas.  Você  manda  uma  pergunta  por  vez  e 
visualiza as respostas conforme elas acontecem. Você pode pular e revisitar perguntas.

Após configurar dê o código da turma a seus alunos e inciam o processo.
Quando todos os alunos ou grupos terminarem o processo, vá em Terminar  para que o 
aplicativo lhe dê as opções de captura dos resultados que podem ser através de gráficos 
ou tabela que podem ser baixados através do e-mail ou no próprio computador.

Boa sorte e comece a utilizar essa ferramenta que com certeza vai dinamizar muito suas 
aulas.



Configurando para o aluno acessar
Vá em configurações e troque o nome da turma para facilitar o acesso do aluno caso 
necessário. Acesse o Painel => Iniciar uma Prova

Escolha a prova desejada.

Vai abrir a página de configuração e você escolherá em qual rítmo quer trabalhar.



Faça as configurações adicionais de acordo com sua preferência e clique em Iniciar.

Abre o mapa de acompanhamento em tempo real a medida que o aluno for resolvendo as  
questões você pode visualizar quantas e quais questões ele está fazendo.

Após a configuração o aluno deve acessar o Socrative Student e fazer o acesso através 
do nome de sua turma.

Socrative Student: https://b.socrative.com/login/student/

Após digitar o nome da sala clique em Entrar na Sala.
Então o aluno se identifica na próxima tela e clica em Pronto ou Iniciar Prova.

Nome da turma

Nome da
turma

https://b.socrative.com/login/student/


Já aparece a prova pra ele e só resolver a questão e clicar no enviar resposta que as 
outras aparecem na sequência.

OBS: O aluno não precisa fazer cadastro, basta entrar com o número ou nome da turma 
do professor. Para acessar no Smartphone ou Tablet é necessário instalar o Socrative 
Student, utiliza apenas um mega e com qualquer internet consegue acessar o aplicativo.
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