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CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SECUNDÁRIO 

Matriz da Prova de Tecnologias da Informação e Comunicação  Módulo 6   
 

Duração da Prova: 90 minutos  Ano: 10º 

Conteúdo/ Tema Objetivos / Competências de Avaliação Estrutura Cotação Critérios Gerais de Classificação 

Aquisição e  
Tratamento de Imagens 
estáticas: 
 

 Criação de uma 
imagem a partir da 
manipulação das 
ferramentas e  
camadas; 
 

 Manipulação de 
imagens através da cor; 

 

 Manipulação de  
imagens através da 
aplicação de filtros; 

 

 Exportação de 
imagens para diversos 
formatos. 

 Criar uma nova imagem a partir do 
tratamento de imagens abertas.  
o Abrir imagens como camadas; 
o Manipular as camadas; 
o Utilizar as ferramentas apropriadas para 

obter o efeito desejado; 
o Manipular texto:  
o Alterar o tamanho do texto; 
o Preencher texto com textura/imagem; 
 

 Manipular a cor saturação/de-saturação ; 
 
 
 Utilizar filtros 
o Utilizar efeito 3D; 
o Aplicar filtros desfocar/combinar/mapear 

/luz Sombra. 
 
 
 Guardar as imagens em formatos diferentes 
o Guardar as imagens em formato Gimp; 
o Exportar a imagem obtida para o formato 

pedido; 
 

Grupo 1, Grupo 2 e 

Grupo 3 

Resolução dos exercícios 

práticos sobre criação de  

novas imagens, de acordo 

com as orientações dadas 

 

Grupo 1 

70 pontos  

 

 

Grupo 2 

60 pontos 

 

Grupo 3 

70 pontos 

 

 
 
 
 
 

Para todas as questões: 
 

 Se o aluno realizar corretamente todos os 
passos necessários à realização do exercício – 
cotação total 

 

 Se o aluno realizar corretamente apenas 
alguns passos necessários à realização do 
exercício – cotação parcial de acordo com os 
critérios de classificação específicos 

 

 Operações realizadas nas páginas, secções 
da página ou apps incorretas – zero na cotação 
da questão. 

MATERIAL AUTORIZADO E NÃO AUTORIZADO 
Utilização de caneta ou esferográfica azul ou preta 
Não é permitida a utilização de lápis ou tinta corretora 

 


