
 

 



 

Manual MAZK (Professor) 

 
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 professor, 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 “Professor”. Após preencher todos os dados 

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

Figura 3. 

 
Figura 3: Página de cadastro de usuário. 

 

Depois de efetuar o cadastro, seu usuário ficará em estado de aprovação, por ser 

um usuário de professor, e aparecerá na tela a mensagem que consta na Figura 4. 

Sua situação de professor será avaliada e você receberá um e-mail em retorno a sua 

aprovação ou não aprovação de usuário. 

 
Figura 4: Mensagem sobre aprovação de usuário. 



 

 

2 COMO ACESSAR O MAZK 
 

Após receber a mensagem de aprovação 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 5. 

 
Figura 5: Acesso ao sistema. 

 

Se você tentar efetuar login e seu cadastro ainda não tiver sido aprovado, 

aparecerá na tela a mensagem constante na Figura 6. 

 

Figura 6: Mensagem de aviso sobre aprovação de usuário. 



 

 

Entretanto, caso seu cadastro já tenha sido aprovado, você será direcionado para 

a página inicial do professor, como pode visualizar na Figura 7. Na página inicial do 

professor vemos a quantidade de materiais e salas cadastrados, mas também quais 

são esses materiais e salas. Além disso, vemos se há perguntas dissertativas a serem 

corrigidas, e quantas são. 

 

Figura 7: Página inicial do professor. 

 
 
 

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 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 8: Alterações de perfil de usuário (1). 



 

 

Altere os dados necessários e clique em “Salvar”, como na Figura 9. 
 

Figura 9: Alterações de perfil de usuário (2). 

 

 
4 VISUALIZAR O SISTEMA COMO ALUNO 

 

Como professor, muitas vezes é importante saber como o aluno visualiza o 

sistema. Para isso, clique no seu nome, que está no canto superior direito da tela e, 

logo após, em “Trocar para Aluno”, como pode ver na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Visualizar o sistema como aluno. 

 

Para retornar ao seu usuário de professor, clique novamente em seu nome e em 

“Trocar para Prof”, como na Figura 11. 

 



 

 

 

Figura 11: Retornar ao usuário de professor. 

 
 

5 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 12. 

 
 

 

Figura 12: 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 13. Então, você receberá um e-mail 

com as instruções para recuperação de senha. 



 

 

 

Figura 13: Página de recuperação de senha. 

 
 
 

6 CADASTROS 
 

Na lateral esquerda da página inicial do professor, você encontrará um menu 

para acesso às páginas de cadastro. Lembramos que as opções de cadastro são: 

diretórios, explanações, exemplos e perguntas. Esses cadastros serão usados para 

cadastrar os materiais que serão inseridos nas salas para os alunos acessarem. Além 

disso, na página inicial do professor também é possível visualizar todos os materiais e 

salas criados pelo seu usuário. Os conteúdos criados por você (diretórios, 

explanações, exemplos e perguntas) estão na aba “Meus Itens”, sendo que os 

conteúdos publicos criados por outros professores estão na aba “Itens Públicos” 

Verifique essas informações na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 14: Página inicial do professor. 
 

 

 

6.1 Cadastro de diretórios 
 
 Um dirétorio é basicamente uma pasta onde você pode organizar suas 

explanações, exemplos e perguntas. Para cadastrar uma explanação, exemplo ou 

pergunta, não é necessário criar um diretório para as mesmas, contudo, caso queira 

deixar seus conteúdo separados e organizados dos demais, a criação de um diretório 

auxiliará no processo. 

Para cadastrar uma explanação, clique em “Meus Itens” no menu à esquerda da 

página inicial do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Meus Itens”. Levando 

em conta que você ainda não cadastrou nada no sistema, você não verá nenhum 

conteúdo educativo nela. Em seguida, clique no botão verde escrito “+Novo”. Em 

seguida, clique no botão verde escrito “+Novo”. Quando clicar no botão, clique em 

“Diretório”, como demontrado na Figura 15. 

Após criar sua pasta, você poderá colocar um nome nela. Após, é possível 

excluir e renomear o seu diretório a partir dos botões de ação, sendo o botão azul para 

editar o nome da pasta e o botão vermelho para excluir definitivamente o diretório. A 

Figura 16 ilustra o citado. Caso queria averiguar o conteúdo dos seus diretórios, 

apenas clique com o botão direito suas vezes sobre o diretório desejado. 

Você pode também mover uma pasta para dentro de outra pasta. Para isso 

clique com o botão direito uma vez sobre o diretório que você deseja mover e depois, 

clique um vez com o botão esquerdo. Assim você poderá escolher qual a pasta que 



 

 

agregará o seu diretório selecionado e selecionar o botão “Mover para Cá”, como 

exemplificado na Figura 17. Você pode escolher mais de um diretório ao mesmo 

tempo para mover para outra pasta segurando o botaõ “CTRL” no seu teclado ou 

clicando com o botão esquerdo e arrastando sobre os itens desejados. 

Figura 15: Cadastro de diretórios. 
 

 

Figura 16: Edição e exclusão de diretórios. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Figura 17: Movendo diretórios para outros diretórios. 

 
 

6.2 Cadastro de explanações 
 

Explanações são os conteúdos que o professor pode cadastrar. Mas, lembre- se, 

apenas conteúdos. Haverá outros locais para cadastrar exemplos e perguntas. 

Para cadastrar uma explanação, clique em “Meus Itens” no menu à esquerda da 

página inicial do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Meus Itens”. Em 

seguida, clique no botão verde escrito “+Novo”. Em seguida, clique no botão verde 

escrito “+Novo”. Quando clicar no botão, clique em “Explanação”, como demonstrado 

na Figura 18. 

Figura 18: Criando uma explanação. 
 
 

Você será direcionado para a página “Cadastrar explanação”, na qual deve 



 

 

preencher todos os campos. Dê um título ao seu conteúdo; insira o conteúdo da 

explanação, o qual pode conter, além de textos, imagens, vídeos, fórmulas, links, 

tabelas, dentre outros recursos (você também pode formatar sua explanação da 

maneira que achar melhor); vincule a explanação à tag que você cadastrou para ela, 

ou que já constava cadastrada no sistema; declare que o conteúdo foi produzido por 

você; escolha entre as opções “público” ou “privado” para o seu conteúdo (se você 

clicar no botão em que está escrito “Privado”, este mudará para “Público” tornando seu 

conteúdo visível para outros professores, os quais podem utilizá-lo); e, finalmente, 

clique no botão “Salvar”. 

Veja, na Figura 19, os locais a serem preenchidos para cadastrar sua 

explanação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Cadastro de explanação. 

 

Você poderá mover suas explanações para um diretório específico fazendo as 

mesmas operações descritas na seção 6.1: escolhendo a explanação que deseja 

mover, clicando no botão “Mover para” e finalmente, escolhendo a pasta desejada e 

clicando em “Mover para Cá”. As Figuras 20 e 21 ilustram o caso da explanação. Você 

pode escolher mais de uma explanação ao mesmo tempo para mover para outra pasta 

segurando o botaõ “CTRL” no seu teclado ou clicando com o botão esquerdo e 

arrastando sobre os itens desejados. 

 
 
 
 



 

 

Figura 20: Movendo explanações para diretórios (1). 
 

Figura 21: Movendo explanações para diretórios (2). 
 

 
 

Caso queira editar sua explanação, clique o botão azul com ícone de lápis; para 

excluir, clique no botão vermelho. Para visualizar sua explanação, apenas clique na 

seta laranja e após, clique em “Visualizar”. Tais botões podem ser vistos na Figura 23, 

logo acima. É possível também visualizar a explanação com dois cliques com o botão 



 

 

esquerdo do mouse. 

6.3 Cadastro de exemplo 
 

Para cadastrar um exemplo, clique em “Meus Itens” no menu à esquerda da 

página inicial do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Meus Itens”. Em 

seguida, clique no botão verde escrito “+Novo”. Em seguida, clique no botão verde 

escrito “+Novo”. Quando clicar no botão, clique em “Exemplo”, como demontrado na 

Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Criando exemplos. 

 

Você será direcionado à página “Cadastrar exemplo”, na qual deve preencher 

todos os campos. Dê um título ao exemplo que está sendo cadastrado; insira o 

conteúdo do seu exemplo, que pode conter, além de textos, imagens, vídeos, 

fórmulas, links, tabelas, dentre outros recursos (você também pode formatar seu 

exemplo da maneira que achar melhor); vincule o exemplo à tag que você cadastrou 

para ele, ou que já constava cadastrada no sistema; declare que o conteúdo do 

exemplo foi produzido por você; escolha entre as opções “público” ou “privado” para o 

seu exemplo (se você clicar no botão em que está escrito “Privado”, este mudará para 

“Público” tornando seu exemplo visível para outros professores, os quais podem 

utilizá-lo); então, clique no botão “Salvar”, que encontra-se no canto inferior esquerdo 

da tela. 

Veja, na Figura 23, os locais a serem preenchidos para cadastrar seu exemplo. 



 

 

 

Figura 23: Cadastro de exemplo. 

 
 

Você poderá mover seus exemplos para um diretório específico fazendo as 

mesmas operações descritas na seção 6.1: escolhendo o exemplo que deseja mover, 

clicando no botão “Mover para” e finalmente, escolhendo a pasta desejada e clicando 

em “Mover para Cá”. As Figuras 24 e 25 ilustram o caso do exemplo. Você pode 

escolher mais de um exemplo ao mesmo tempo para mover para outra pasta 

segurando o botaõ “CTRL” no seu teclado ou clicando com o botão esquerdo e 

arrastando sobre os itens desejados. 

 

Figura 24: Movendo exemplos para diretórios (1). 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25: Movendo exemplos para diretórios (2). 

 
 

Caso queira editar seu exemplo, clique o botão azul com ícone de lápis; para 

excluir, clique no botão vermelho. Para visualizar sua explanação, apenas clique na 

seta laranja e após, clique em “Visualizar”. Tais botões podem ser vistos na Figura 26, 

logo acima. É possível também visualizar o exemplo com dois cliques com o botão 

esquerdo do mouse. 

 

6.4 Cadastro de pergunta 
 

Perguntas são as questões que você cria a respeito de cada conteúdo, e que 

poderão ser vinculadas aos materiais criados posteriormente. Há a possibilidade de 

inserir perguntas objetivas (com respostas de múltipla escolha) ou dissertativas. 

Para cadastrar uma pergunta, clique em “Meus Itens” no menu à esquerda da 

página inicial do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Meus Itens”. Em 



 

 

seguida, clique no botão verde escrito “+Novo”. Em seguida, clique no botão verde 

escrito “+Novo”. Quando clicar no botão, clique em “Pergunta”, como demontrado na 

Figura 27. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Criando perguntas. 

 

Você será direcionado à página “Cadastrar pergunta”, na qual deve preencher 

todos os campos. Selecione o tipo de pergunta que pretende cadastrar (se objetiva ou 

dissertativa). Se for objetiva, insira o conteúdo da sua pergunta, que pode conter, além 

de textos, imagens, vídeos, fórmulas, links, tabelas, dentre outros recursos (você 

também pode formatar o conteúdo da sua pergunta da maneira que achar melhor); 

defina o grau de dificuldade da pergunta cadastrada entre difícil, moderado ou fácil 

(posteriormente, o MAZK poderá redefinir o grau de dificuldade da pergunta, de acordo 

com a quantidade de erros e acertos contabilizados para ela); escolha entre as opções 

“público” ou “privado” para a sua pergunta (se você clicar no botão em que está escrito 

“Privado”, este mudará para “Público” tornando sua pergunta visível para outros 

professores, os quais podem utilizá-la); insira a resposta correta da sua pergunta e 

outras quatro opções de respostas erradas; vincule a pergunta à tag que você 

cadastrou para ela, ou que já constava cadastrada no sistema; declare que o conteúdo 

da pergunta foi produzido por você; e, finalmente, clique no botão “Salvar”. 

Veja, na Figura 28, os locais a serem preenchidos para cadastrar sua pergunta 

objetiva. 



 

 

 

Figura 28: Cadastro de perguntas objetivas. 

 

Caso a pergunta seja dissertativa, o que muda é que ao invés de cadastrar a 

resposta correta e outras quatro opções de respostas erradas, você deve cadastrar  a 

resposta dissertativa esperada para a pergunta que está sendo cadastrada, como 

podemos verificar na Figura 29. 

Figura 29: Cadastro de perguntas dissertativas



 

 

Você poderá mover suas perguntas para um diretório específico fazendo as 

mesmas operações descritas na seção 6.1: escolhendo a pergunta que deseja mover, 

clicando no botão “Mover para” e finalmente, escolhendo a pasta desejada e clicando 

em “Mover para Cá”. As Figuras 30 e 31 ilustram o caso do exemplo. Você pode 

escolher mais de um diretório ao mesmo tempo para mover para outra pasta 

segurando o botaõ “CTRL” no seu teclado ou clicando com o botão esquerdo e 

arrastando sobre os itens desejados. 

Figura 30: Movendo perguntas para diretórios (1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Movendo perguntas para diretórios (1). 

 



 

 

Caso queira editar seu exemplo, clique o botão azul com ícone de lápis; para 

excluir, clique no botão vermelho. Para visualizar sua explanação, apenas clique na 

seta laranja e após, clique em “Visualizar”. Tais botões podem ser vistos na Figura 30, 

logo acima. É possível também visualizar a pergunta com dois cliques com o botão 

esquerdo do mouse. Além disso, você pode clicar no botão “Desempenho” para 

averiguar os dados de resposta das suas perguntas. 

Ao clicar no botão “Desempenho”, você será direcionado a uma página onde é 

possível visualizar um gráfico geral com as quantidades de erros e acertos, bem como 

os erros e acertos por aluno naquela pergunta, como mostra a Figura 32. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Percentual de acertos por pergunta. 

 
 

6.5 Cadastro de material 
 

Os materiais são utilizados para agrupar as explanações, exemplos e perguntas 

cadastrados pelo professor, possibilitando, assim, que os alunos tenham acesso ao 

que foi cadastrado. Vale ressaltar que um material é diferente de uma pasta, sendo 

que o material contempla obrigatóriamente explanações, exemplos e perguntas 

correlacionadas, enquanto um diretório é simplesmente um conjunto de conteúdos 

determinados pelo professor com a finalidade de organização. 

Para cadastrar um material, clique em “Materiais” no menu à esquerda da página 

inicial do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Materiais”. Você poderá 

visualizar os materiais já cadastrados por outros usuários, que tiverem cadastrado 

seus materiais no modo público. Em seguida, clique no botão verde com o sinal branco 

de soma (+). Você será direcionado para a página “Montar material”, na qual deve 



 

 

preencher todos os campos. 

O primeiro passo é inserir as explanações de sua escolha e, para isso, é possível 

pesquisar por texto da explanação, autor e/ou tag. Escolha como quer pesquisar, digite 

o texto de pesquisa e clique no botão de pesquisa (botão com o símbolo de lupa). Em 

seguida, selecione os materiais de sua escolha clicando neles uma vez. 

Logo após, insira as perguntas escolhidas para compor o material. Para isso, é 

possível pesquisar por texto da pergunta, autor e/ou tag. Escolha como quer 

pesquisar, digite o texto de pesquisa e clique no botão de pesquisa (botão com o 

símbolo de lupa) e selecione as perguntas de sua escolha clicando em cada uma 

delas uma vez; para acrescentar exemplos ao seu material, é preciso que tenha sido 

inserida ao menos uma explanação (veja adiante e na Figura 27 como inserir 

exemplos no seu material); dê um título ao seu material; escolha entre as opções 

“público” ou “privado” para a sua pergunta (se você clicar no botão em que está escrito 

“Privado”, este mudará para “Público” tornando seu material visível para outros 

professores, os quais podem utilizá-lo); e, finalmente, clique no botão “Salvar”. 

Veja, na Figura 33, os locais a serem preenchidos para cadastrar seu material. 

 
Figura 33: Cadastro de material.



 

 

Ao clicar no botão verde com sinal de soma branco para inserir exemplos ao 

seu material, você será direcionado à página de “Pesquisa de exemplo”, na qual pode 

pesquisar por título do exemplo, autor e/ou tag. Escolha como quer pesquisar, digite o 

texto de pesquisa e clique no botão de pesquisa (botão com o símbolo de lupa). Em 

seguida, selecione os exemplos de sua escolha clicando em cada um deles uma vez. 

Veja a Figura 34. 

 

Figura 34: Seleção de exemplos. 

 

Na página “Materiais”, você tem as opções de pesquisar por título ou usuário. Se 

você clicar no botão “Mostrar somente meus materiais”, aparecerão listados apenas os 

materiais cadastrados pelo seu usuário. Após o cadastro do material, o mesmo é 

exibido junto aos demais materiais cadastrados no sistema, com as opções de 

visualizar, editar e excluir. A opção de visualizar fica  disponível para todos os 

materiais cadastrados em modo público, sendo que, no caso de ter sido cadastrado 

em modo público, é possível inserir em suas salas materiais cadastrados por outros 

professores. Entretanto, as opções de editar e excluir ficam disponíveis somente para 

materiais de sua autoria. Veja a Figura 35. 



 

 

 

Figura 35: Outras opções na página “Materiais”. 

 
 

6.6 Cadastro de sala 
 

No MAZK, a sala é uma sala de aula virtual, na qual o professor disponibiliza os 

materiais criados para os alunos. 

Para cadastrar uma sala, clique em “Salas” no menu à esquerda da página inicial 

do professor, que irá direcionar-lhe para a página “Salas”. Você poderá visualizar as 

salas já cadastradas por outros usuários, que tiverem cadastrado suas salas no modo 

público. Em seguida, clique no botão verde com o sinal branco de soma (+). Você será 

direcionado para a página “Cadastrar sala”, na qual deve preencher todos os campos. 

É possível inserir apenas um material por sala, por isso deve cadastrar todas as 

explanações, exemplos e perguntas que quiser utilizar em um mesmo material. 

Para cadastrar a sala, você pode pesquisar o material por título do material e/ou 

autor, então, digite os dados que preferir para efetuar sua pesquisa e clique no botão 

que contém o símbolo da lupa, e selecione o material de sua escolha clicando uma 

vez; dê um título a sua sala e informe a quantidade de grupos de alunos que você quer 

na sala; se você clicar no botão de bloqueio de conteúdo, sua sala ficará 

automaticamente desbloqueada, mas, caso não clique, pode desbloquear 

posteriormente, para que todos os alunos tenham acesso ao mesmo tempo; e, enfim, 

clique no botão “Salvar”. Veja a Figura 36. 

 

 



 

 

 

Figura 36: Cadastro de sala. 

 

Na página “Salas”,você tem apenas a opção de pesquisar por título. Se você 

clicar no botão “Mostrar somente as minhas salas”, aparecerão listadas apenas as 

salas cadastradas pelo seu usuário. Após o cadastro da sala, a mesma é exibida junto 

às demais salas cadastradas no sistema, com as opções de entrar, desempenho e 

excluir. As opções entrar e desempenho ficam disponíveis para todos os materiais 

cadastrados em modo público. Entretanto, a opção excluir fica disponível somente 

para salas de sua autoria. 

Ainda na página “Salas”, para as salas de sua autoria, fica visível um código 

criado automaticamente pelo sistema, o qual os alunos precisarão digitar para ter 

acesso a esta sala, especificamente. Você pode visualizar este mesmo código ao 

acessar a sala criada através do botão “Entrar” ou pela sua página inicial. Além disso, 

a sala também pode ser acessada pela sua página inicial. Veja a Figura 37. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Figura 37: Outras opções na página “Salas”. 

 

7 ITENS PÚBLICOS 

 
Como citado no tópico 6, a barra lateral do MAZK contempla um ícone que 

direciona o usuário para os itens públicos do sistema, ou seja, os conteúdos sem 

privacidade feitos por outros professores. É possível acessar as explanações, 

exemplos e perguntas a partir do ícone “Itens Públicos”, como será mostrado a seguir. 

 

7.1 Explanações 

 
Para acessar as explanações públicas, basta clicar no ícone “Itens Públicos” e 

após clicar em “Explanações”, como pode ser visto na Figura 38. 

Figura 38: Acessando explanações públicas. 



 

 

Na página “Todas explanações”, você tem as opções de pesquisar por título, tag 

ou usuário, e se clicar no botão “Mostrar somente as minhas explanações”, aparecerão 

listadas apenas as explanações cadastradas pelo seu usuário. Você pode também 

visualizar qualquer explanação pública. Além isso, após o cadastro da explanação, a 

mesma é exibida junto às demais explanações cadastradas no sistema, com as 

opções de editar e excluir. É possível criar uma explanação nova a partir do botão 

verde com um ícone de “+”. 

Essas opções ficam disponíveis somente para explanações de sua autoria. 

Verifique a Figura 39. 

 
Figura 39: Outras opções na página “Todas explanações”. 

 
 

7.2 Exemplos 

 
Para acessar os exemplos públicos, basta clicar no ícone “Itens Públicos” e após 

clicar em “Exemplos”, como pode ser visto na Figura 40. 

Figura 40: Acessando exemplos públicos. 



 

 

Na página “Todos exemplos”, você tem as opções de pesquisar por título, tag ou 

usuário, e é possível também visualizar somente os exemplos criados por você, 

clicando em “Mostrar somente os meus exemplos”. Você pode também visualizar 

qualquer exemplo público. Além disso, após o cadastro do exemplo, o mesmo é 

exibido junto aos demais exemplos cadastrados no sistema, com as opções de editar e 

excluir. É possível criar um exemplo novo a partir do botão verde com um ícone de “+”. 

Essas opções ficam disponíveis somente para exemplos de sua autoria. Veja a Figura 

41. 

 

Figura 41: Outras opções na página “Todos exemplos”. 
 

7.3 Perguntas 

 
Para acessar as perguntas públicas, basta clicar no ícone “Itens Públicos” e após 

clicar em “Perguntas”, como pode ser visto na Figura 42. 

Figura 42: Acessando perguntas públicas. 

 



 

 

Na página “Todas as perguntas”, você tem as opções de pesquisar por texto da 

pergunta, tag ou usuário. Você pode também visualizar qualquer pergunta pública. Se 

você clicar no botão “Mostrar somente as minhas perguntas”, aparecerão listadas 

apenas as perguntas cadastradas pelo seu usuário. Além disso, após o cadastro da 

pergunta, a mesma é exibida junto às demais perguntas cadastradas no sistema, com 

as opções de desempenho, editar e excluir. Essas opções ficam disponíveis somente 

para perguntas de sua autoria. Veja essas informações na Figura 43. 

 

Figura 43: Outras opções na página “Todas as perguntas”. 

 

8 USOS DA SALA 
 

Ao acessar a sala, utilizando uma das formas já descritas acima, você terá 

acesso às explanações e perguntas, como mostra a Figura 46, bem como aos 

exemplos, conforme a Figura 44. 



 

 

 

 

Figura 44: Explanações e perguntas na sala. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 45: Exemplos na sala. 

 

Também, será possível alterar o status da sala entre aberta e fechada, de acordo 

com a sua necessidade. Além disso, é possível interagir com os alunos utilizando o 

chat e visualizar os grupos que o sistema forma automaticamente, conforme a 

quantidade de grupos que você selecionou ao criar a sua sala. Veja a Figura 46. 



 

 

 

 

Figura 46: Outras opções ao acessar a sala. 

 

Ao acessar o sistema como aluno, conforme explicado no item 4 deste manual, 

você pode visualizar a sala da forma como o aluno a vê, para orientá-lo quanto aos 

estudos. E, ainda, lembramos que há um manual do aluno, para que  este tire suas 

dúvidas. Caso ainda haja dúvidas, na sua página inicial, bem como na página inicial do 

aluno, há o botão “Suporte”, através do qual é possível enviar perguntas e sugestões 

quanto ao MAZK. Também na página inicial é que se tem acesso aos manuais do 

aluno e do professor, e ao projeto do MAZK. Veja a Figura 47. 

 

Figura 47: Suporte, manual e projeto. 



 

 

Caso você tenha inserido em sua sala perguntas dissertativas, é preciso corrigi-

las. Para isso, vá até a página inicial do professor e clique em “ver mais”, no botão 

vermelho de perguntas para corrigir, como mostra a Figura 48. 

 

Figura 48: Perguntas para corrigir. 

 

Você será direcionado à página “Perguntas para corrigir”, na qual aparecerão a 

pergunta, a quantidade de respostas, a data das respostas e o botão para corrigir, no 

qual você deve clicar, como mostra a Figura 49. 

 

Figura 49: Botão “Corrigir”. 

 

Esse botão irá lhe direcionar à página “Correção de respostas”, na qual constam 

a pergunta, a resposta esperada (ambas cadastradas por você), a resposta dada pelo 

aluno, o campo para dar uma nota de zero a cem (0-100) e o campo



 

 

comentário, no qual você pode dar um feedback para o aluno. Após preencher os 

campos nota e comentário, clique no botão “Salvar”. Veja a Figura 50. 

 

Figura 50: Correção de respostas. 

 

Após você efetuar a correção de todos as perguntas respondidas pelo alunos em 

uma mesma sala, este receberá um e-mail com a mensagem da Figura 51. Nessa 

mensagem, o aluno pode clicar em “Ver desempenho” ou acessá-lo diretamente 

através do MAZK, como explica o manual do aluno. 

Figura 51: E-mail recebido após correção do professor. 

 

 

 

 



 

 

8.1 Agendamento de sala e chamada de vídeo 

 
Após finalizar o processo de ciração de sala, é possível agendar uma data para o 

seu funcionamento. Para isso, basta estar dentro da sua sala e clicar no botão 

“Agendar”, como exposto pela Figura 52. 

Figura 52: Agendamento de salas (1). 

 

 Feito isso, é só preencher as informações de agendamento e a sala estará aberta 

na data solicitada, como mostra  Figura 53. 

  

 

 

 
Figura 53: Agendamento de salas (2). 

 



 

 

 É possível iniciar uma chamada de vídeo com todos os alunos presentes na 

sala. Para tal, clique no botão “Iniciar nova chamada de vídeo”, como mostra a Figura 

54. 

Figura 54: Chamadas de vídeo (1). 

 

Em seguida, o link para acesso será enviado ao chat do grupo e todos poderão 

acessar a partir do botão “Juntar-se”. Você pode tanto continuar na sala como 

proseguir para a chamada de vídeo selecionando entre os botões abaixo, ilutrados 

pela Figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Chamadas de vídeo (2). 

 


