
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

DESENVOLVIMENTO DE UM QUIZ COM O KAHOOT PARA O ENSINO 
DA ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL  

 
Áureo Aparecido dos Santos1, Eric Jean Delgado da Silva2, Everton dos Santos 
Camargo3, Gabriel Henrique Barco4, Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior5 

 
1Acadêmico do Curso de Gestão de Cooperativas, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO, aureosantos866@gmail.com 

2Acadêmico do curso de Gestão de Cooperativas, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO, eric_jeandelgado@hotmail.com 
3Acadêmico do Curso de Gestão de Cooperativas, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO, evertao3@gmail.com 

4Acadêmico do Curso de Gestão de Cooperativas, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO, gabriel_barco007@hotmail.com 
5Orientador, docente do Colegiado de Gestão, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO, erbaj13@gmaill.com 

 
RESUMO 

Aulas puramente expositivas, apresentando poucas relações com o cotidiano dos estudantes, corroboram 
para os entraves do ensino e aprendizagem, independentemente da disciplina ou conteúdo. Assim, partimos 
do pressuposto que um dos caminhos para superar esses entraves é o uso de metodologias e recursos 
condizentes com o perfil dos alunos dessa era digital. Nesse sentido, acreditamos que os jogos digitais podem 
despertar a atenção e a curiosidade dos estudantes. Desenvolvemos um jogo digital, utilizando a plataforma 
Kahoot, como ferramenta auxiliadora para o ensino da estrutura do Sistema Financeiro Nacional.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Kahoot1 é uma plataforma online de aprendizagem que fundamenta-se nos 
princípios multimídia de jogos digitais, especificamente no formato Quiz2. Essa plataforma 
interativa e gratuita permite, o jogador, se conectar e jogar em tempo real com jogadores 
de diversos países. O Kahoot permite quatro funções de uso, são elas: o Create, o Play, o 
Share e o Reinforce. 

O Create é a função que permite a criação de um jogo de aprendizagem em minutos, 
são os denominados “kahoots”. As questões elaboradas são de múltipla escolha. O formato 
e o número de questões são inteiramente de responsabilidade de seu criador. Além disso, 
é possível adicionar vídeos, imagens e diagramas às perguntas para ampliar o 
engajamento. O Play refere-se a interação dos jogadores com os kahoots em seus próprios 
dispositivos, enquanto os jogos são exibidos em uma tela compartilhada para unir a lição. 
Vale ressaltar que, além de criar seus próprios kahoots, você pode pesquisar entre milhões 
de jogos existentes. 

Share é a opção de compartilhar seus próprios kahoots para aprofundar a 
compreensão, o domínio e o propósito, bem como participar de discussões lideradas por 
colegas. Afinal, quando um aluno se torna um líder, esse é um verdadeiro momento mágico. 
Por fim, temos o Reinforce que visa o reforço dos conteúdos abordados. Assim, quando os 
alunos jogam kahoots em seus telefones para revisão e reforço, testam seus 
conhecimentos a qualquer momento.  

O kahoot é uma plataforma flexível, pois permite a criação de um jogo de 
aprendizagem a respeito de qualquer conteúdo. Funciona em qualquer dispositivo, desde 
que tenha acesso a internet. Esse aplicativo, permite o uso de diversas metodologias de 
aprendizagem pois, suas características de jogo, proporciona a aprendizagem colaborativa 
e um processamento cognitivo mais profundo, em relação aos métodos de ensino 
tradicionais (JOHNSON; MAYER, 2010).  

 

 
1 Disponível em: https://kahoot.com/  
2 Quiz é o nome de um jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos 
conhecimentos sobre determinado assunto. 

https://kahoot.com/
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2 KAHOOT: A ESTUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 
 

Tendo em vista os inúmeros benefícios do Kahoot para o ensino e a aprendizagem 
de diversos conteúdos, conforme supracitado, desenvolvemos um jogo interativo 
abordando conceitos referentes a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Esse jogo foi 
idealizado por quatro acadêmicos do curso de Gestão em Cooperativas, da Faculdade 
União de Campo Mourão – UNICAMPO, durante a disciplina de Crédito e Sistema 
Financeiro Nacional. A escolha do tema se justifica tendo em vista a incompatibilidade dos 
conceitos abordados nos kahoots disponíveis na plataforma, com os conteúdos 
programáticos na ementa da disciplina supracitada. O jogo desenvolvido foi denominado 
“Estrutura do Sistema Financeiro Nacional3” e contempla 20 questões em formato de quiz, 
com quatro opções de resposta, sendo apenas uma correta.  

 
 

 
3 Disponível em: https://create.kahoot.it/share/sistema-financeiro-nacional/c7772eab-d087-4d7e-964d-
a2971307a0df 

https://create.kahoot.it/share/sistema-financeiro-nacional/c7772eab-d087-4d7e-964d-a2971307a0df
https://create.kahoot.it/share/sistema-financeiro-nacional/c7772eab-d087-4d7e-964d-a2971307a0df
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN) é crucial para a compreensão das 
entidades que promovem a intermediação financeira entre os agentes deficitários e 
superavitários. Assim, acreditamos que o desenvolvimento de recursos digitais como o 
apresentado, pode auxiliar o ensino e a aprendizagem dessa temática. É essa a 
contribuição que almejamos alcançar com esse trabalho. 
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