
 

 



 

Manual MAZK (Aluno) 

 

 
O Mazk é um ambiente inteligente para ensino e aprendizagem de diversos 

temas. Neste aplicativo os professores poderão incluir os materiais e os estudantes 

poderão aprender sobre um determinado conteúdo com quiz (perguntas e 

respostas), jogos, explanações e exercícios. 
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1 CADASTRO DE USUÁRIO 

 
 

Para efetuar o seu cadastro como aluno, na página inicial do Mazk, clique no 

botão “Entrar” que se encontra no canto superior direito da sua tela, conforme a 

Figura 1. 

 
Figura 1: Botão “Entrar”. 

 

Você será direcionado para a página de login, na qual deve clicar em 

“Registre-se” para acessar a página de cadastro de usuário. Verifique a Figura 2. 

 

Figura 2: Página de login. 

 

Preencha os dados necessários para efetuar seu cadastro. E, não se esqueça 

de escolher como opção de tipo de usuário “Aluno”. Após preencher todos os dados 



 

solicitados e selecionar a opção “Aluno”, clique no botão “Salvar”. Veja, abaixo, a 

Figura 3. 

 
Figura 3: Página de cadastro de usuário. 

 
 
 

2 COMO ACESSAR O MAZK 

 
 

Após efetuar seu cadastro de usuário, para acessar o sistema, clique 

novamente no botão “Entrar” que se encontra no canto superior direito da sua tela, 

conforme a Figura 1. 

Você será mais uma vez direcionado para a página de login, na qual deve 

preencher os dados (endereço de e-mail e senha) e clicar no botão “Enviar”, como 

mostra a Figura 4. 

 
Figura 4: Acesso ao sistema. 



 

Você será direcionado para a página inicial, na qual, à esquerda, haverá um 

menu para acessar materiais e salas, e para verificar o resumo de suas atividades. E 

haverá um questionário inicial, o qual você deve responder para que o MAZK possa 

nivelar o seu grau de conhecimento. Veja a Figura 5. 

 
Figura 5: Página de primeiro acesso ao MAZK. 

 

Após responder ao questionário, você visualizará a página inicial do MAZK, 

com o menu, o seu desempenho por área (de acordo com as questões  

respondidas), sua experiência “XP”, seus acertos, seus erros e um ranking de todos 

os usuários. Veja a Figura 6. 

 
Figura 6: Página inicial. 

 

Ao clicar em “Materiais”, no menu, você será direcionado para a página que 



 

contém os mesmos. Aparecerão automaticamente os materiais recomendados para 

você (de acordo com seus materiais já respondidos), os mais respondidos (por todos 

os usuários) e os desafiadores (para colocá-lo em outro nível de dificuldade). Mas, 

você pode “Pesquisar por título do material” e clicar na lupa para buscar o material 

de sua escolha. Após encontrar o material, basta clicar no botão azul com a seta 

branca indicando para a direita. Além disso, esta página também apresenta o 

“Ranking” de usuários, ao lado direito da tela. Veja a Figura 7. 

 
Figura 7: Materiais. 

 

Após clicar no botão azul com a seta branca indicando para a direita, você 

será direcionado à página contendo o material, no qual pode estudar e responder as 

perguntas. Para visualizar os exemplos, clique no botão “Exemplos”, como na Figura 

8. 



 

 

 
Figura 8: Botão “Exemplos”. 

 

Para salvar as respostas, basta clicar no botão “salvar”, conforme a Figura 9. 
 

Figura 9: Botão “salvar”. 

 

Para acessar as salas, clique no botão “Salas” que encontra-se no menu, mas 

é preciso utilizar um código, o qual o professor irá disponibilizar. Tendo o código, 

digite-o no local indicado na Figura 10 e clique no botão azul. 



 

 

 

Figura 10: Digitar código. 

 

Caso o professor ainda não tenha liberado o conteúdo da sala, você não 

poderá visualizá-lo, como pode ver na Figura 11. 

 
Figura 11: Sala fechada. 

 

Entretanto, se o professor já tiver liberado a sala, ao acessá-la, você pode 

visualizar o conteúdo (explanações), as perguntas, e o chat, como mostra a Figura 

12. 



 

 

 
Figura 12: Acesso a conteúdo, perguntas e chat. 

 

Para visualizar os exemplos e enviar as respostas das perguntas, faça como 

mostram as Figuras 8 e 9, pois deve-se fazê-lo da mesma forma que quando se 

acessa os materiais, a diferença é que ao acessar a sala, o professor acompanha e 

recebe o resultado. 

Após ter respondido e enviado suas respostas referentes à sala acessada, 

não é possível acessar esta sala novamente, como mostra a Figura 13, mas você 

pode rever o material referente a esta sala, caso o professor tenha cadastrado em 

modo público. 

 

Figura 13: Mensagem sobre conteúdo já respondido. 

 

No menu, ainda consta o botão “Resumo de atividades”. Caso você clique 



 

neste botão, poderá optar por visualizar o resumo de suas atividades no MAZK para 

materiais ou salas. 

Optando por visualizar o resumo de atividades de materiais, você será 

direcionado à página constante na Figura 14. Nesta página, caso você tenha 

respondido algum material, estes aparecerão listados. Ainda, você tem a opção de 

“Pesquisar por Título do material”, digitando-o e clicando no botão de pesquisa 

(lupa). Também, você pode visualizar o seu desempenho neste material, clicando no 

botão verde. 

 

Figura 14: Página “Materiais respondidos”. 

 

Ao clicar no botão verde, você será direcionado à página que mostra o seu 

desempenho, como na Figura 15. 

 

Figura 15: Desempenho. 



 

Ao optar por visualizar o resumo de atividades de salas, o procedimento é o 

mesmo que o do resumo de atividades por materiais, com exceção de que a 

pesquisa é feita por título da sala. 

Se na sala que você acessou havia perguntas dissertativas, só será possível 

visualizar o seu desempenho nesta pergunta após o professor ter efetuado a 

correção de todas as perguntas dissertativas respondidas por você, sendo que após 

ele ter efetuado a correção, você receberá um e-mail com a mensagem da Figura 

16. Nessa mensagem, você pode clicar em “Ver desempenho” ou acessá-lo 

diretamente através do MAZK. 

Figura 16: E-mail recebido após correção do professor. 

 

Na página de desempenho, se o professor ainda não efetuou a correção, 

haverá ao lado das perguntas dissertativas o botão azul “Aprovação pendente”; após 

o professor efetuar a correção, no local deste mesmo botão constará um botão com 

a sua nota e, se você clicar nele, poderá visualizar o feedback do professor com 

relação a sua resposta. 



 

3 COMO FAZER UMA ALTERAÇÃO DE PERFIL 

 
 

Caso queira fazer alguma alteração quanto às informações do seu perfil, 

basta clicar no seu nome de usuário, que consta no canto superior direito da tela e, 

em seguida, em “Perfil”, como mostra a Figura 17. 

 
Figura 17: Alterações de perfil de usuário 1. 

 

Altere os dados necessários e clique em “Salvar”, como na Figura 18. 
 

Figura 18: Alterações de perfil de usuário 2. 



 

4 RECUPERAÇÃO DE SENHA 

 
 

Se acontecer de você esquecer a senha que cadastrou e precisar recuperá- 

la, na página de login, clique em “Esqueceu sua senha?”, conforme mostra a Figura 

19. 

 
Figura 19: Opção para recuperação de senha. 

 

O botão “Esqueceu sua senha?” irá lhe redirecionar para a página de 

recuperação de senha, na qual você deve preencher seu endereço de e-mail e clicar 

no botão “Enviar”, como é possível ver na Figura 20. Então, você receberá um e-mail 

com as instruções para recuperação de senha. 

 

Figura 20: Página de recuperação de senha. 


