
    

 

 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 
Departamento de Planejamento Educacional (DEPLAN) 

Ve 

Versão: 1.1 –  Agosto de 2014 

                                 

 

 

 

 

FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO 

CORPORATIVA 

 

 Criação de Formulários no Google Drive  



    

 

 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 
Departamento de Planejamento Educacional (DEPLAN) 

Ve 

Versão: 1.1 –  Agosto de 2014 

Sumário 

 

 (Clique sobre a opção desejada para ir direto à página correspondente) 

Criação de Formulários no Google Drive 

 

Introdução .................................................................................................................................. 3 

Acessando o Google Drive ....................................................................................................... 3 

Acessando o Google Drive através de seu e-mail ................................................................................ 5 

O que é um Formulário no Google Drive? ............................................................................... 6 

Criando um Formulário no Google Drive .............................................................................................. 6 

Configurando e Editando seu Formulário ............................................................................................. 6 

1 – Configurações do Formulário .......................................................................................................... 7 

Título e Descrição do Formulário ...................................................................................................... 8 

2- Criando as perguntas do Formulário ................................................................................................ 8 

Botões de ação: ................................................................................................................................ 8 

Tipos de Pergunta: ............................................................................................................................ 9 

3- Página de Confirmação .................................................................................................................. 19 

   Quebra de Página e Cabeçalho da Seção ....................................................................................... 20 

   Perguntas com Condicionais ........................................................................................................... 22 

4- Enviando o Formulário ................................................................................................................... 26 

Formulário pronto .................................................................................................................... 28 

Controle de dados recebidos ................................................................................................. 30 

Planilha de Respostas ........................................................................................................................ 31 

 

  



              
3 

 

 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 
Departamento de Planejamento Educacional (DEPLAN) 

Ve 

Versão: 1.1 –  Agosto de 2014 Voltar ao Sumário 

 

Introdução 

Neste tutorial, iremos abordar o compartilhamento de arquivos no Google Drive.      

O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que oferece um 

leque de aplicações de produtividade, para a edição de documentos, planilhas, apresentações, 

compartilhamento de arquivos e muito mais para o nosso webmail corporativo “@se-pmmc.com.br”. 

 

Acessando o Google Drive 

Na Barra de endereços do navegador, digite http://www.se-pmmc.com.br/ e clique no link 

“WEBMAIL SE Corporativo” conforme indicado na figura abaixo: 

 

http://www.se-pmmc.com.br/
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Você será redirecionado para a página inicial do Webmail, onde deverá digitar o SEU NOVO 

ENDEREÇO de e-mail COMPLETO, sua senha e clicar em “Fazer Login”.  

 

Você está no Google Drive. Veja a ilustração abaixo: 
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 Acessando o Google Drive através de seu e-mail 

 

 Caso seu e-mail já esteja conectado, você poderá acessar o Google Drive em sua 

caixa de entrada como mostra a imagem abaixo: 

 

O Google Drive será aberto em uma nova aba. Veja: 

 

Pronto!! Agora leia os próximos tópicos do nosso tutorial!  

1- Clique Aqui 

2- Depois, aqui 
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O que é um Formulário no Google Drive? 

 O formulário do Google Drive é uma ferramenta utilizada para coleta de dados. Você poderá 

criar um formulário, enviá-lo via e-mail para (como link ou diretamente no corpo do e-mail) para que 

os usuários possam respondê-lo. Esses dados coletados ainda podem ser automaticamente 

vinculados e armazenados em uma planilha. 

Criando um Formulário no Google Drive 

Vamos criar um formulário no Google Drive. 

Clique no botão “Criar” e depois no ícone “Formulário”. Veja a ilustração abaixo: 

 

Uma nova aba será aberta em seu computador. Você deverá digitar um título e poderá 

escolher um tema (modelo pré-formatado) para seu formulário. Veja: 

 

Obs.: Veja que há uma barra de rolagem (lado direito da página) que escondem outros temas.  

Após escolher, clique em “OK”. 

Temas 

Clique em criar 

Aplicativos do Google Drive 

Barra de Rolagem 

Título do Formulário 
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Configurando e Editando seu Formulário 

Nosso Formulário será renomeado como “Atualização de Dados Cadastrais”. O 

tema escolhido é “Cabeçalho (cinza)”. Uma nova aba será aberta em seu navegador com a 

seguinte página: 

 

1 – Configurações do Formulário: 

- Exibir login de Secretaria de Educação e Mogi das Cruzes para ver este formulário: 

Quando o formulário for restrito apenas à rede da SME. Este recurso é opcional, mas 

recomendamos por questão de privacidade e integridade da informação. 

- Coletar automaticamente o nome de usuário da Secretaria de Educação de Mogi das 

Cruzes – SP do participante: Se você marcar esta opção, o sistema indicará o nome de 

acordo com a conta logada para o preenchimento do formulário. 

- Mostrar barra de progresso na parte inferior das páginas do formulário: O sistema 

apresentará uma barra em “%”, que se carregará conforme o usuário preenche o formulário. 

NÃO RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DESTE RECURSO: 

 - Em formulários com apenas uma página; 

- No caso da utilização de formulários onde há Questões do tipo “múltipla escolha” 

configuradas como “Ir para a página com base em uma resposta”;  

1 

2 

3 
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   Título e Descrição do Formulário 

Consiste em criar um título e uma descrição para o seu formulário. Recomendamos 

que crie o título, mas a descrição é opcional. 

 

2- Criando as perguntas do Formulário 

Esta etapa consiste na “montagem” do formulário, ou seja, quais e que tipos de 

campos irão compor o formulário. A seguir, iremos explicar cada tipo detalhadamente. 

Veja: 

 

  Botões de ação: 

A- Editar: Habilita e desabilita a edição do campo correspondente. Clique aqui quando 

precisar editar uma pergunta já criada. Esta edição poderá ser executada a qualquer 

momento. 

 B- Duplicar: Cria uma cópia do campo corrente. 

 C- Excluir: Exclui a pergunta selecionada. 

 Agora vamos mostrar detalhadamente os “tipos de pergunta”. Veja: 

 

 

A B C 

 

Título do Formulário 

Descrição do Formulário 



              
9 

 

 

Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) 
Departamento de Planejamento Educacional (DEPLAN) 

Ve 

Versão: 1.1 –  Agosto de 2014 Voltar ao Sumário 

 

  Tipos de Pergunta: 

 Você poderá escolher o tipo de pergunta entre as opções disponíveis de 

acordo com a sua necessidade. Neste tutorial, criaremos um formulário que utilizará 

todos os tipos de pergunta, com o objetivo de sanar qualquer dúvida durante a criação 

do formulário. 

 As perguntas são subdivididas em “Básicas” e “Avançadas”.  

Há duas formas de escolher o tipo de pergunta: 

1. Escolher o tipo no momento de criar a pergunta: 

Clique na seta, ao lado do botão “Adicionar Item”. Aqui você poderá também 

configurar o layout da pergunta. Veja: 

 
 

2. Modificar o tipo depois de criar a pergunta:  

 

E modificar aqui: 

 

Clique em 

“Adicionar Item” 

Clique na seta 

Tipos de Pergunta 

Escolha a opção 

desejada 

Digite a Pergunta 
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  Texto: 

Vamos criar a primeira pergunta. Ela conterá o campo “Nome” e um texto de ajuda 

que será o título do campo. Veja como de faz: 

 

Ao término, clique no botão “Concluído”. O resultado será este: 

 

Veja que há um asterisco no nome da pergunta. Isto significa que a pergunta 

deve obrigatoriamente ser respondida. O texto de ajuda é o título da pergunta. Abaixo, 

é criado um campo onde os usuários irão digitar a informação solicitada. O botão 

“Adicionar Item”  será utilizado para criar uma nova pergunta e o botão 

“seta”  nos oferece um menu para escolher o tipo da pergunta antes de 

criá-la. 
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Parágrafo: 

Agora, iremos clicar no botão . Será aberta a janela de Descrição do 

formulário para ser criada uma nova pergunta. Os campos serão criados conforme a 

imagem a seguir. O tipo de pergunta será “Parágrafo” e a resposta será obrigatória. 

Veja:  

 

Ao término, clique no botão “Concluído”. O resultado será este: 

 

Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o menu 

com os tipos de pergunta.   

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

Voltar ao Sumário 
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Múltipla escolha: 

A terceira pergunta será do tipo “Múltipla Escolha”. Esta opção permite que apenas 

UMA DAS OPÇÕES seja selecionada. Os campos serão criados conforme a imagem 

a seguir. Para acrescentar as opções, clique em “Adicionar outro”. Veja: 

 

Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta.  

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

1ª opção 

3ª opção 

2ª opção 
Múltipla 

Escolha 

Adicionar outra 

opção 

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

3ª Pergunta já criada 
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  Caixas de seleção: 

A próxima pergunta será do tipo “Caixa de Seleção”. Esta opção permite que DUAS 

OU MAIS OPÇÕES sejam selecionadas. Os campos serão criados conforme a 

imagem a seguir. Para acrescentar as opções, clique em cima da próxima opção. 

Veja: 

 

Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

 Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta.  

Caixas de 

Seleção 

1ª opção 

2ª opção 

3ª opção 

4ª opção 

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

3ª Pergunta já criada 

4ª Pergunta já criada 
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  Escolha de uma lista:  

A próxima pergunta será do tipo “Escolha de uma lista”. Esta opção permite que 

APENAS UMA OPÇÃO seja selecionada. Os campos serão criados conforme a 

imagem a seguir. Para acrescentar as opções, clique em “Adicionar outro”. Veja: 

 

Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

 Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta. 

Caixas de 

Seleção 

1ª opção da lista 

2ª opção da lista 

3ª opção da lista 

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

3ª Pergunta já criada 

4ª Pergunta já criada 

5ª Pergunta já criada 
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Escala: 

A próxima pergunta será do tipo “Escala”. Esta opção permite que APENAS UMA 

OPÇÃO seja selecionada. Neste caso, as opções são numeradas numa escala de 0 à 

10, que será definida por você. No nosso exemplo, inserimos uma legenda para o 

usuário responder a pergunta de acordo com suas intenções. Os campos serão 

criados conforme a imagem a seguir. Veja: 

 

 Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

 Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta.  

1ª Pergunta já criada 

2ª Pergunta já criada 

3ª Pergunta já criada 

4ª Pergunta já criada 

5ª Pergunta já criada 

6ª Pergunta já criada 
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  Grade: 

A próxima pergunta será do tipo “Grade”. As opções são dispostas em forma de 
grade, para que haja o cruzamento dos dados. No nosso exemplo, inserimos uma 
grade para o usuário responder a pergunta de acordo com suas intenções conforme a 
imagem a seguir. Veja: 

 

Marcador de Linha: Será a informação disposta na linha da grade. 

Marcador de Coluna: Será a informação disposta na coluna da grade. 

Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta.  

4ª Pergunta já criada 

5ª Pergunta já criada 

6ª Pergunta já criada 

7ª Pergunta já criada 
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  Data: 

A próxima pergunta será do tipo “Data”. No nosso exemplo, solicitaremos ao usuário 

para indicar a data em que foi contratado, para que possamos avaliar o tempo em que 

trabalha na instituição. Você poderá escolher se deseja apenas o dia e mês ou 

também o ano e se deseja que o usuário aponte um horário. No nosso exemplo não 

será necessário, pois vamos utilizar o horário na próxima pergunta. Veja:

 

 

 Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

 Clique no botão “Adicionar item”  ou na “Seta”  para abrir o 

menu com os tipos de pergunta.  

5ª Pergunta já criada 

6ª Pergunta já criada 

7ª Pergunta já criada 

8ª Pergunta já criada 
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        Horário: 

A próxima pergunta será do tipo “Horário”. No nosso exemplo, solicitaremos ao 

usuário indicar o horário de preenchimento do formulário, conforme a imagem a 

seguir. Veja: 

 

  Vamos clicar em “Concluído”. O resultado será mostrado na ilustração abaixo: 

 

  Antes de concluir o formulário, vamos para a terceira parte. Veja: 

 

 

5ª Pergunta já criada 

6ª Pergunta já criada 

7ª Pergunta já criada 

8ª Pergunta já criada 

9ª Pergunta já criada 
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3- Página de Confirmação 

Nesta etapa recomendamos que você configure uma mensagem de agradecimento, 

alertando o usuário que o preenchimento foi efetuado. Além disso, configure quais tipos de 

permissões serão concedidas ao usuário. Veja: 

 

No primeiro campo, onde se lê “Sua resposta foi registrada” iremos digitar a seguinte 

mensagem: 

 

Recomendamos a marcação da opção “Mostrar link para enviar outra resposta”; 

Não recomendamos a marcação das opções “Publicar e mostrar link público para 

os resultados do formulário” e “Permitir que os participantes editem as respostas após 

o envio”; 

Ao término, clique em “Enviar Formulário”. 
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 Quebra de Página e Cabeçalho da Seção 

  Quebra de Página 

A quebra de página será útil para você que deseja que seu formulário tenha 

perguntas individuais (com condicional) ou agrupadas por um tipo de critério. 

  Cabeçalho da Seção 

O cabeçalho da seção é opcional. Trata-se de um texto que poderá ser digitado 

para limitar ou identificar uma pergunta.  

  Aplicação 

Para exemplificar, vamos editar duas questões do nosso formulário, inserindo um texto 

no cabeçalho e quebra de página. Vamos individualizar todas as questões, ou seja, nosso 

formulário terá uma questão por página e texto de identificação no cabeçalho. Neste caso, 

recomendamos também a utilização do recurso “Barra de Progresso”, que informa ao 

usuário (em porcentagem) em qual a etapa encontra-se o questionário.  

Acesse seu formulário no Google Drive. Clique no botão “Editar”  ou clique duas 

vezes sobre a pergunta. 
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Vá até a barra de menus, clique no menu  INSERIR  QUEBRA DE PÁGINA. 

 

A seguinte tela será apresentada: 

  

 Vamos clicar no botão “Concluído”. Veja o resultado: 

 

 

Clique em “Inserir” 

Depois, clique em 

“Quebra de página” 

Título da Quebra 

(Página 2) 

Pergunta 1 

Quebra de Página 

Pergunta 2 
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Perguntas com Condicionais 

Em seu formulário poderão ser criadas perguntas condicionais. Para exemplificar, 

vamos acompanhar a situação abaixo: 

Você é responsável pela circulação de um jornal (informativo) em uma empresa de 

grande porte onde trabalha. Seus superiores demonstram a intenção de interromper estas 

edições, mas antes disso você decide realizar uma pesquisa entre os leitores do jornal 

informativo para averiguar se realmente compensa continuar com a edição. 

Vamos criar um novo formulário. A primeira questão será de múltipla escolha, com 

duas possíveis respostas: Sim ou Não.  

 Se o usuário escolher SIM continuará a responder as questões seguintes 

normalmente.  

 Se escolher NÃO será direcionado para o final do formulário, pois como não lê 

a publicação entende-se que não tem embasamento para responder as demais 

questões do formulário. 

 Para configurar nosso formulário, iremos criar uma quebra de página entre a primeira 

e segunda questão. Depois, vamos ajustar o direcionamento das respostas. Veja as imagens 

a seguir: 

Criando o Formulário: 

 

Criando a Primeira pergunta: 
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Criando a Quebra de Página: 

 

 

Criando a Segunda pergunta: 
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Criando a mensagem de agradecimento: 

 

  Ir para a página com base em uma resposta 

 Agora, vamos configurar as respostas da primeira questão. A reposta SIM irá 

direcionar para a próxima pergunta. A resposta NÃO irá direcionar para o final do 

formulário. 

 Para isso, deveremos editar a primeira pergunta e escolher a opção “Ir para a 

página com base em uma resposta”. Esta opção estará disponível apenas nas 

perguntas do tipo “Múltipla Escolha” e “Escolha em uma lista”. 

 

Ao lado da resposta SIM, vamos clicar em “Continuar para a próxima página” e 

clicar escolher a opção “Ir para a página 2”. 

 

Clique Aqui 

Estas opções serão 

abertas 

Clique Aqui 
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 A resposta SIM fará com que o usuário responda a próxima pergunta.  

  Agora, vamos configurar a opção NÃO clicando na opção “Enviar formulário”: 

   

Pronto!! Quando o usuário clicar em SIM, continuará respondendo a pesquisa. 

Quando o usuário clicar em NÃO, será direcionado para o final da pesquisa.   

Clique Aqui 
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4- Enviando o Formulário  

Chegamos à última etapa da criação do nosso formulário. Porém vamos detalhar 

melhor a última janela, conforme a ilustração abaixo: 

 

  Dicas sobre o envio de formulários: 

Você poderá apenas copiar o “link para compartilhar” e colar em algum site, 

arquivou ou mesmo no e-mail para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo. 

Você também poderá compartilhar este link através do Google+, Facebook ou 

Twiter. Porém, analise com cautela o propósito deste formulário, de modo a não 

alcançar um público indesejado, caso o conteúdo do formulário seja restrito a um 

grupo específico. 

Você ainda poderá enviar para endereços específicos de e-mail ou contatos 

agrupados. Neste momento, o sistema dará a opção de “incluir formulário no e-

mail”, porém não recomendamos. 
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O sistema oferece a opção de convidar outros usuários para colaborarem 

com a edição do formulário. O sistema redirecionará para a tela de trabalho 

compartilhado, conforme abordado no Manual de Compartilhamento - páginas 26 à 30.  

 

 

  

  

Aqui devem ser inseridos os 

endereços de e-mail dos usuários 

os quais deverão responder o 

formulário. 

http://www.se-pmmc.com.br/documentos/se_compartilhamento.pdf
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Formulário pronto 

Nesta etapa, estou fazendo o papel do usuário que recebeu e já preencheu o formulário.  

O resultado foi este: 
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 Após o preenchimento do formulário, clique em “Enviar”. Se os campos obrigatórios não 

forem preenchidos, o formulário não será enviado. Se tudo estiver corretamente preenchido, a 

seguinte tela será apresentada em uma nova aba do seu navegador: 

 

Para encerrar, basta fechar a aba correspondente ao formulário. Veja:

 

 

  

  

Você poderá preencher 

outro formulário clicando 

aqui 

Mensagem 

criada por você 
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Controle de dados recebidos 

Vamos voltar ao Google Drive clicando na aba correspondente. 

 

Se este for seu primeiro formulário, você terá que criar uma nova “folha de cálculo” 

(planilha) e vinculá-lo ao seu formulário. Trata-se de uma planilha de respostas, na qual 

serão salvos e atualizados automaticamente os dados do formulário enviados pelos usuários.  

Para criar uma folha de cálculo (planilha) vinculada ao formulário, siga os passos 

descritos abaixo: 

Clique em “Escolher o Destino da resposta”. 

 

Clique em “Nova planilha”; Depois, clique em “Sempre criar uma nova planilha”. 

Isto fará com que uma planilha seja criada automaticamente sempre que você criar um novo 

formulário. 

 

Clique em “Criar”. 
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Agora, observe que abaixo do formulário há um novo arquivo denominado 

“Atualização de Dados Cadastrais (respostas)”. Esta é a planilha de respostas. 

 

 

 

Planilha de Respostas 

A planilha de respostas será responsável por armazenar os dados do formulário 

respondido pelos usuários. Para acessar os dados, basta clicar sobre o arquivo. Veja: 

 

Na linha 1 da Planilha, estão os campos do formulário e a partir da linha 2, as respostas em 

suas respectivas células. 

Esta planilha poderá ser utilizada futuramente para a conclusão da pesquisa, criação 

de gráficos, etc... É importante que o acesso a esta planilha seja periódico para verificar as 

atualizações feitas pelos usuários que respondem aos questionários.  

Formulário 

Planilha de 

respostas do 

Formulário 


