
Perguntas e Respostas mais Frequentes 
 
1) Pergunta: Como alterar aumentar a resolução da tela do computador com o 
MS-Windows? 
 
Resposta: Minimize todas as janelas abertas no seu Windows pressionando as 
teclas "window" e "d" simultaneamente ou clicando no ícone "Mostrar área de 
trabalho", feito isto clique com o botão direito do mouse sobre a área de 
trabalho e escolha no menu que irá surgir com o botão esquerdo do mouse a 
opção "Propriedades". Deverá surgir uma janela nomeada "Propriedades de 
Vídeo". Clique sobre a aba "Configurações", observando, logo em seguida, o 
ítem "Resolução de tela". Clique com o botão esquerdo do mouse sobre a seta 
indicadora (controle deslizante) e arraste-o para a que você deseja entrar. 
 
 
2) Pergunta: Estou clicando no link e não está abrindo a página? 
 
Resposta: O "Bloqueador de janelas Popup" deve estar ativado, clique com o 
botão direito do mouse na barra de cor amarela que fica na parte superior, 
logo abaixo da barra de endereços no navegador e desative o mesmo. 
 
 
3) Pergunta: Qual sistema operacional e quais navegadores para web são 
compatíveis com o MOODLE? 
 
Resposta: O MOODLE é compatível com os sistemas operacionais Linux,  MS-
Windows 98/Me/XP, MS-Windows Vista e MS-Windows 7. 
Os principais navegadores utilizados na internet são compatíveis com o 
ambiente do MOODLE, como, por exemplo: MS-Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, K-Meleon, Safari, etc. 
 
 
4) Pergunta: Por que não estou conseguindo visualizar a atividade? 
 
Resposta: As atividades de cada Disciplina/Módulo são disponibilizadas de 
acordo com o calendário estabelecido para a sua turma. Entre em contato 
com o seu Coordenador caso ainda não esteja visualizando alguma atividade 
que deveria estar disponibilizada. 
 
 
5) Pergunta: A página está aparecendo com caracteres (símbolos,letras ou 
números) estranhos, por que isto está ocorrendo? 
 
Resposta: É bem provável que você não tenha instalado o Adobe Flash Player 
9, ou superior.  
Verifique se está instalado o "Adobe Flash Player". Clique em 
"adicionar ou remover programas" no seu painel de controle. Caso não esteja 
instalado, verifique no texto de “Recomendações técnicas de programas e 
equipamentos” aqui disponível, onde realizar o download e instale-o. 
 
 



6) Pergunta: Como e que faço para enviar um arquivo anexo a uma mensagem 
para um fórum? 
 
Resposta: No formulário onde se está criando a mensagem existe um campo 
na parte inferior que possibilita a escolha de um arquivo para anexar a esta 
mensagem que será enviada, basta selecionar o arquivo no seu computador e 
anexá-lo à mensagem. 
 
 
7) Pergunta: Não estou conseguindo inserir a acentuação correta no texto 
digitado, inclusive o Ç (cê-cedilha), como resolvo este problema? 
 
Resposta: Primeiro vamos verificar o modelo do teclado: 
O modelo mais usado é o ABNT2, normalmente neste modelo o @(arroba) 
vem acima da tecla do número 2 do teclado alfanumérico e tem a tecla 
Ç(cê-cedilha). 
1. clique em "opções regionais e de idioma" no seu painel de controle; 
2. vá em "idiomas" e em seguida "detalhes"; 
3. clique em "adicionar"; 
4. em "idioma de entrada" escolha "Português (Brasil)"; 
5. em "layout do teclado / IME" escolha "Português Brasil ABNT2" 
 
OBS: Caso o seu teclado não tenha a tecla Ç (cê-cedilha) o seu layout 
de teclado será "Estados Unidos - Internacional". 
 
 
8) Pergunta: Eu já escrevi o texto e não está aparecendo na atividade. O que 
aconteceu? 
 
Resposta: Algumas atividades necessitam de aprovação do professor da turma 
antes que sejam publicadas, se for este o caso, aguardar um pouco até que 
seja publicada. Caso exista uma demora considerável, entre imediatamente 
em contato com o Suporte. 
 
 
9) Pergunta: Constantemente quando enviamos mensagens, aparece esta 
legenda abaixo ERROR: SMTP Error: Could not connect to SMTP host. Algum 
problema no sistema? Podemos perder algumas mensagens? 
 
Resposta: Esta mensagem é apresentada quando o usuário que vai receber a 
mensagem não está conectado ao ambiente do MOODLE. Quanto ao fato de 
perde algumas mensagens, isto não ocorre porque a mesma esta sendo 
enviada e quando o usuário destinatário da mensagem estiver online no 
ambiente do MOODLE vai perceber que existe uma mensagem.  
 
 
10) Quando eu clico no menu do topo, e ele fica aberto, não consigo clicar nos 
links que tem abaixo. O que está ocorrendo? 
Resposta: Clique de volta no menu, para que ele volte a ficar recolhido. Isso 
ocorre devido ao menu superior estar expandido. 


