
 

 

Tutorial para alunos – Avaliação Discursiva 

  

 Caro(a) aluno(a),  

 As nossas avaliações discursivas também serão realizadas na plataforma Plurall. 

Para que você as faça com tranquilidade, pedimos que leia, com atenção, as instruções 

a seguir. 

1. A prova discursiva aparecerá normalmente no Plurall, da seguinte forma: 

Avaliação Discursiva – Matéria – Período. 

Exemplo: Avaliação Discursiva – Português – 1º período 

2. Em cada questão, você visualizará um comando e um link, onde verá a avaliação 

completa, da mesma forma que visualiza nas avaliações objetivas. 

3. Você deverá digitar a resposta ou fazer o upload de uma imagem nos locais 

determinados. Isso dependerá da disciplina e/ou do tipo de questão. As questões 

cujas respostas serão a produção de um pequeno texto, ou indicação de 

conceitos, argumentos, por exemplo, terão de ser digitadas. Se a questão exigir 

a elaboração de qualquer desenho, gráfico, tabela, esquemas, resoluções de 

matemática, por exemplo, deverão ser fotografadas e inseridas (upload) como 

imagem.  

Atenção!  

✓ A resolução completa da questão e o resultado deverão estar apenas 

na imagem. Não digite o resultado de forma separada no box. 

✓ Sempre que concluir a digitação de uma resposta ou inserção de uma 

imagem, salve antes de iniciar outra questão e de enviar. 

4. Como inserir o arquivo: 

a) Você deverá inserir a imagem de apenas uma questão por vez. Portanto, 

fotografe somente a resolução da questão indicando o número dela. Observe 

o exemplo a seguir.  

 

Questão 3  

Um automóvel percorre uma estrada com função horária s = - 40 + 80t, onde 

s é dado em km e t em horas. O automóvel passa pelo km 0 após quanto 

tempo? 

 

 



 

 

Resolução a ser fotografada e inserida na plataforma. 

 

Atenção! Indicar o número da questão, como na imagem, é fundamental, pois caso seja 

inserida em local indevido, o(a) professor(a) poderá corrigi-la. 

b) Insira a imagem no local: clique no botão “Anexar arquivo como resposta”. 

Atenção!  

• Veja os formatos possíveis para anexar a imagem. Sugerimos usar o 

formato jpeg. 

• Antes de anexar a resposta, confira se a imagem corresponde, de 

fato, à questão e, depois de anexar, visualize-a para conferir a 

qualidade. Cuide para que sua resposta esteja escrita de forma nítida. 

O(a) professor(a) tem de ver, com clareza, o que você escreveu para 

que possa corrigi-la.  

 

Observação: Se você estiver utilizando computador, o ideal é que todas as 

questões resolvidas e fotografadas sejam salvas nele (crie uma pasta para 

arquivar suas resoluções). 

 


