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Identifique claramente os grupos e os itens a que responde.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

É interdito o uso de «esferográfica-lápis» e de corrector.

Em caso de engano, este deve ser riscado e corrigido, à frente, de

modo bem legível.

Se apresentar mais do que uma resposta ao mesmo item, apenas é

classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações da prova encontram-se na página 7.

Nos itens de escolha múltipla

–  Na sua folha de respostas, indique claramente o NÚMERO do item

e a LETRA da alternativa pela qual optou.

–  É atribuída a classificação de zero pontos às respostas em que

apresente:

• mais do que uma opção (ainda que incluindo a opção

correcta);

• o número e/ou a letra ilegíveis.



GRUPO I

1.  Analise as afirmações que se seguem. Seleccione, depois, a alternativa que caracteriza
correctamente um ambiente de realidade virtual imersiva.

A. O utilizador interage com o rato, para comunicar com o computador e dar-lhe as indicações do
que pretende realizar.

B.  O utilizador e a máquina estão ligados por um conjunto de dispositivos que estimulam os
sentidos (tacto, visão, audição, entre outros), permitindo a interacção com o utilizador.

C. O utilizador interage com o computador através do teclado, indicando qual a próxima acção a
executar.

D.  O utilizador e a máquina estão ligados de forma que, numa representação virtual de uma
cidade, o caminho a seguir é indicado através de cliques de rato.

2.  Analise as afirmações que se seguem. Seleccione, depois, a alternativa que caracteriza
correctamente o nível de interactividade reactiva da relação Homem-Máquina.

A.  O utilizador tem um forte controlo do conteúdo do ambiente virtual, bem como do seu
desenvolvimento.

B.  O utilizador segue uma sequência pré-programada que apresenta um conteúdo predefinido.

C. O utilizador segue uma sequência pré-programada que lhe permite exercer um forte controlo
sobre o conteúdo.

D.  O utilizador tem um forte controlo do ambiente virtual, mas não pode alterar o seu conteúdo.

3.  Considere os conceitos que se seguem. Seleccione, depois, a alternativa que identifica
correctamente os tipos de interactividade de nível reactivo da relação Homem-Máquina.

A. Interactividade linear, interactividade de suporte e interactividade hierárquica.

B.  Interactividade sobre objectos, interactividade reflexiva e interactividade construtiva.

C.  Interactividade reflexiva, interactividade de actualização e interactividade construtiva.

D.  Interactividade de hiperligação, interactividade hierárquica e interactividade sobre objectos.

4.  Considere as classificações que se seguem relativamente a níveis de interactividade. Seleccione,
depois, a alternativa que identifica correctamente a acção sensorial da relação Homem-Máquina.

A.  Média, reactiva e linear.

B.  Elevada, baixa e proactiva.

C.  Proactiva, média e coactiva.

D.  Elevada, média e baixa.
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GRUPO II

1. Considere as características de uma imagem ilustradas nas figuras 1 e 2:

Figura 1

Figura 2

1.1. Qual é o formato do ficheiro da imagem?

1.2. A imagem possui alguma técnica de compressão? Justifique a resposta.

1.3. Quantos bytes ocupa a imagem em disco?

1.4. Qual é a resolução da imagem em pixels?

1.5. Qual é a profundidade de cor?

1.6. O que significa a unidade «ppp» indicada nas resoluções horizontal e vertical da imagem?

1.7. Para obter o tamanho que a imagem ocupa em disco, são necessárias duas variáveis. Se a
primeira variável for a resolução da imagem em pixels, qual é a outra?

V.S.F.F.
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2. Escreva na sua folha de respostas as expressões adequadas ao preenchimento dos espaços
assinalados abaixo (1, 2,..., 5), num texto relativo à aquisição, edição e reprodução de vídeo.

O 1 __________ rate de uma sequência de vídeo determina o número de fotogramas
apresentados por segundo por esse sinal. Assim, o formato PAL tem um número de fotogramas por
segundo menor do que o formato 2 __________. No entanto, os dois formatos têm um mesmo
aspect ratio de 3 __________.
A taxa de 4 __________ é a frequência com que cada imagem do ecrã é actualizada por uma nova
imagem, sendo medida em 5 __________.

3. Suponha que tem uma imagem com um jardim que, entre outros elementos, contém um bloco de
pedra rectangular. Pretende colocar uma cópia desse bloco noutra zona do jardim, sendo
necessário alterar a respectiva dimensão e gravar a cópia como uma nova imagem. 

Indique a sequência correcta dos passos que lhe permitiram realizar esta operação, colocando por
ordem as letras que os identificam.

A. – Colar o objecto que foi copiado para a área de transferência, utilizando a opção do menu
apropriada.

B. – Seleccionar o objecto, utilizando a ferramenta de selecção.

C. – Abrir a imagem a manipular no programa de edição de imagem.

D. – Copiar o objecto seleccionado para a área de transferência (clipboard), utilizando a opção
do menu apropriada.

E. – Gravar como uma nova imagem e alterar o nome, utilizando a opção adequada.

F. – Alterar a escala do objecto, de modo que fique com uma dimensão adequada ao local onde
vai ser colocado, utilizando a ferramenta apropriada.

G. – Colocar o objecto no local.

H. – Alterar o zoom (ampliação/redução) de modo que possa seleccionar correctamente o
objecto.

4. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmações seguintes relativas à teoria
da cor aplicada aos sistemas digitais.

A. – A cor de um objecto não depende das características da fonte de luz.

B. – Nos modelos de cor aditivos, a cor é obtida pela mistura de três cores: o vermelho, o verde e o azul.

C. – O modelo RGB é exemplo de um modelo subtractivo.

D. – Na impressão em papel, é utilizado o modelo CMYK.

E. – As televisões a cores usam o modelo de cor HSV.

F. – O modelo de cor HTML é o usado nos monitores de computadores.

G. – No modelo RGB, o número de bits usados para representar a cor designa-se profundidade da cor.

H. – O modelo YUV é largamente usado na captura e apresentação de imagens digitais.
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5. Considere que possui uma fotografia em papel com dimensões de 10 × 15 cm e que pretende con-
vertê-la para um formato digital, com dimensões de 50 × 75 cm, com o mínimo de perdas possível.

Descreva, justificando, as opções que tomaria relativamente:
– à selecção da resolução do scanner;
– ao formato em que a imagem deveria ser guardada.

6. Sabendo que a cada elemento do quadro 1 corresponde um elemento do quadro 2, estabeleça a
relação de cada suporte de armazenamento com a respectiva capacidade.

7. Os tipos de media, relativamente à sua natureza espácio-temporal, podem ser classificados em
estáticos e dinâmicos. 
Caracterize cada um destes tipos, apresentando um exemplo para cada um deles.

8. Considere os três métodos de distribuição de áudio e de vídeo via rede: streaming, download e
download progressivo. 

Apresente um exemplo de aplicação de cada um deles.

V.S.F.F.
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Capacidade

A)  700 MB

B)  1,44 MB

C)  2 MB

D)  4,7 GB

E)  512 MB

F)  8,5 GB

G)  512 Bytes

H)  25 GB

Suporte de armazenamento

1)  Disquete 3½ 

2)  DVD R Dupla Camada

3)  CD ROM

4)  DVD RAM

5) HD Blu-ray Camada Simples

Quadro 1

Quadro 2



GRUPO III

1. Na figura 3, estão representadas informações sobre os automóveis clássicos pertencentes a um
coleccionador.

Figura 3

1.1. Apresente a estrutura não normalizada da figura 3, utilizando a notação de Gane and Sarson.

1.2. Elabore um conjunto de tabelas (nomes e respectivos campos) a incluir numa base de dados
que dê suporte à ficha apresentada na figura 3, respeitando o modelo relacional (tabelas
normalizadas).

2. Elabore a rede PERT correspondente à seguinte tabela.

Tabela 1

FIM

Actividade Duração (dias) Actividades precedentes

A 3 –

B 2 –

C 5 A

D 2 A

E 1 B, D

F 3 B, D

G 3 C, E

H 2 F, G

N.º de Sócio: 3436

Nome: Carlos Braga

Morada: Rua Central

Localidade: Cascais

Código da Classe: 1

Classe: Cartão de Ouro

Automóveis

Matrícula Ano Código da Marca Marca N.º de registos de propriedade

VH-33-33 1989 3 Citroën 2

IA-23-56 1954 3 Citroën 3

IJ-22-25 1959 20 Porsche 2
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