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ENSINO SECUNDÁRIO RECORRENTE POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS – EXAME EM REGIME NÃO PRESENCIAL 

 

MATRIZ DE EXAME DE OFICINA DE MULTIMÉDIA B (12º ano - módulos 1, 2 e 3)   
 
Modalidade: Prova escrita com componente prática 

Duração da prova: 180 minutos 

CONTEÚDOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS  ESTRUTURA COTAÇÕES CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

Módulo 1 
Texto 

� Escrita em e para multimédia digital;  

� Texto, imagens e gráficos, correlação e 

complementaridade. 

Módulo 2 
Imagem digital 

� Noção de pixel e cores digitais;  

� Codificação de imagem;  

� Formatos de codificação de imagem, 

resolução de uma imagem, DPI e 

implicações, máscaras e filtros;  

� Operações de manipulação e edição de 

desenho e pintura digitais.  

 
Módulo 3 
Animação 

� Noções sobre animação e introdução às 

técnicas de animação; 

� O cinema de animação, narrativa e 

construção, formas de suporte digital 

ema animação em multimédia; 

� Análise de estudos de casos-exemplos. 

Os objetivos permitirão: 

� Dominar os conceitos base associados 

aos diferentes componentes 

multimédia;  
� Conhecer, dominar e utilizar as 

ferramentas de tratamento e geração de 

material digital para multimédia nas suas 

diferentes vertentes (imagens, gráficos, 

sons, vídeos, animações...);  

� Desenvolver as capacidades de 

organização, gestão e desenvolvimento 

de projetos multimédia;  

� Explorar e reutilizar material de áreas 

afins e complementares (desenho, 

pintura, vídeo, animação...), fazendo o 

seu aproveitamento e integração para 

promoção e desenvolvimento de 

projetos multimédia.  

 

 
As competências deverão demonstrar o conhecimento:  

 
� Dominar conceitos técnicos de base;  
� Integrar conhecimentos de áreas 

diversas, numa perspetiva e 

abordagem multidisciplinar;  

� Demonstrar capacidades de 

planificação e prossecução dos 

projetos.  

 
 

 

GRUPO I  
(Escrita) 

 

2 questões 

 

 
 

GRUPO II 
(Prática) 

 

1 questão 

 
 
 
 
 

GRUPO III 
(Escrita) 

 

2 questões 

 
 

 

 

 

1............. 25 

2............. 25 

__________ 

50 pontos 

 

 

 

 

1............. 100 

___________ 

100 pontos 

 

 

 

 

 

 

1............. 25 

2............. 25 

___________ 

50 pontos 

 

 
 
 
 

Total 
200 pontos 

 

 

De acordo com as competências avaliáveis 

nesta prova, serão valorizados: 

 

� Domínio dos conceitos técnicos de 

base; 

� Domínio dos procedimentos 

técnicos de base e da utilização das 

ferramentas de tratamento e 

geração de material digital para 

Multimédia; 

� Autonomia de conhecimento, 

independente de aplicações 

específicas e particulares, e 

consequente capacidade de 

adaptação a diferentes ambientes 

e processos de trabalho; 

� Capacidade de interligação de 

meios diferenciados num todo 

com significação e narrativa 

multimédia; 

� Adequação das respostas às 

questões colocadas.  

 


