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EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março

Prova Escrita de Aplicações Informáticas B

12.º Ano de Escolaridade

Prova 703/2.ª Fase 11 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.

2008

VERSÃO 1

Na folha de respostas, indique de forma legível a versão da prova.

A ausência dessa indicação implica a classificação com zero pontos das respostas aos itens do

Grupo I, Grupo II, item 1 do Grupo III e item 1 do Grupo IV .
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Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével azul ou preta.

Não é permitido o uso de corrector. Em caso de engano, deve riscar, de forma inequívoca, aquilo que

pretende que não seja classificado.

Escreva de forma legível a numeração dos grupos e/ou dos itens, bem como as respectivas respostas.

Para cada item, apresente apenas uma resposta. Se escrever mais do que uma resposta a um mesmo item,

apenas é classificada a resposta apresentada em primeiro lugar.

As cotações dos itens encontram-se na página 11.
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Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,

•  o número do item;

•  a letra identificativa da alternativa correcta.

Para responder aos itens de verdadeiro/falso, escreva, na folha de respostas,

•  o número do item;

•  a letra identificativa de cada afirmação e, a seguir, uma das letras, «V» para as afirmações verdadeiras

ou «F» para as afirmações falsas.

Para responder aos itens de associação, escreva, na folha de respostas, 

•  o número do item;

•  o número identificativo de cada elemento da coluna A e a letra identificativa do único elemento da

coluna B que lhe corresponde.

Para responder aos itens de ordenamento, escreva, na folha de respostas, 

•  o número do item;

•  a sequência de letras identificativas dos elementos a ordenar. 

Para responder aos itens de completamento, escreva, na folha de respostas, 

•  o número do item;

•  o número identificativo do espaço a completar e, a seguir, o elemento que o completa.

Nos itens de resposta aberta com cotação igual ou superior a 15 pontos e que impliquem a produção de um

texto, o domínio da comunicação escrita em língua portuguesa representa cerca de 10% da cotação.



GRUPO I

Em cada um dos itens deste grupo, seleccione a alternativa correcta.

1. Num ambiente imersivo,

(A)  são estimulados todos os sentidos do utilizador.

(B)  apenas são estimuladas a visão e a audição do utilizador.

(C)  apenas são estimulados a visão e o tacto do utilizador.

(D)  não é estimulado nenhum dos sentidos do utilizador.

2. Num ambiente de realidade virtual, a interactividade é

(A)  o ambiente virtual do computador.

(B)  a forma como dois computadores comunicam entre si. 

(C)  o conjunto de normas que permitem avaliar um ambiente virtual. 

(D)  a relação entre um utilizador e um sistema, no qual as instruções são transmitidas através de

acções.

3. Algumas das características da interactividade são:

(A)  comunicação; controlo e resposta; adaptabilidade.

(B)  desempenho; duração da comunicação; legibilidade.

(C)  legibilidade; grafismo; duração da comunicação.

(D)  textura; controlo e resposta; desempenho.

4. No nível de interactividade baixa, o utilizador

(A)  está inserido num ambiente que estimula todos os seus sentidos.

(B)  não está inserido no ambiente virtual.

(C)  está inserido num ambiente virtual que estimula apenas alguns dos seus sentidos.

(D)  não está inserido num ambiente virtual e todos os seus sentidos são estimulados.

5. No âmbito da realidade virtual, o conjunto de áreas de conhecimento que permitem o desenho de

soluções interactivas são:

(A)  processamento por lotes; programação orientada a objectos; encriptação de dados.

(B)  redes de computadores; processamento em tempo real; programação orientada a objectos.

(C)  programação HTML; redes de computadores; processamento por lotes.

(D) processamento em tempo real; programação HTML; encriptação de dados.
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GRUPO II

Em cada um dos itens de escolha múltipla deste grupo, itens 1 a 5, seleccione a alternativa

correcta.

1. A profundidade de cor do modelo RGB indica

(A)  o número de pixels do ecrã.

(B)  o tamanho de cada pixel comparativamente ao tamanho do ecrã.

(C)  a quantidade de bits utilizada para representar a cor de um pixel.
(D)  a posição de cada pixel.

2. O modelo YUV é o modelo mais utilizado em

(A)  câmaras de vídeo.

(B)  monitores.

(C)  impressoras.

(D)  projectores de vídeo.

3. O modelo RGB caracteriza-se por ser

(A)  aditivo e utilizar as três cores secundárias.

(B)  subtractivo e utilizar as três cores secundárias.

(C)  aditivo e utilizar as três cores primárias.

(D)  subtractivo e utilizar as três cores primárias.

4. No modelo RGB, uma profundidade de cor de 8 bits permite representar

(A)  128 cores distintas.

(B)  256 cores distintas.

(C)  512 cores distintas.

(D)  1024 cores distintas.

5. Um formato de imagem não comprimido é o

(A)  JPEG.

(B)  PNG.

(C)  GIF.

(D)  BMP.
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6. Para cada elemento da coluna A, seleccione a definição correspondente da coluna B, relativa aos

conceitos básicos de multimédia.

Coluna A Coluna B

7. Suponha que tem uma imagem que representa uma bola. A tarefa consiste em: 

1.º – duplicar a bola na mesma imagem; 

2.º – aumentar, para o dobro, a bola duplicada.

Ordene as acções seguintes, de modo a descrever a realização da tarefa proposta.

A. Seleccionar a bola que foi duplicada, utilizando a ferramenta apropriada.

B. Gravar a nova imagem, utilizando o menu apropriado.

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

D. Colar a bola a partir da área de transferência, utilizando o menu apropriado.

E. Seleccionar a bola da imagem original, utilizando a ferramenta apropriada.

F. Copiar a bola para a área de transferência, utilizando o menu apropriado.

G. Redimensionar para o dobro a bola duplicada, utilizando o menu apropriado.

1) ISO 9660

2)  DVD-Vídeo

3)  Extensão El Torito

4)  Formato Rock Ridge

5)  Super Vídeo-CD

a)
Sistema de ficheiros para CD que suporta nomes de ficheiros

até 64 caracteres.

b)
Sistema de ficheiros para CD que suporta nomes de ficheiros

até 31 caracteres.

c)
Sistema de ficheiros para CD que permite o arranque de um

computador a partir de um CD-ROM.

d)
Formato que permite gravar vídeo e dados em CD, utilizando

a compressão MPEG-2

e)
Formato que permite gravar vídeo e dados em CD, utilizando

a compressão MPEG-4.

f)
Formato para suporte DVD que permite armazenar áudio e

vídeo de alta qualidade.

g)
Formato para suporte DVD que permite armazenar áudio de

alta qualidade.

h)
Formato de DVD que permite ter, por exemplo, um dos lados

gravado no formato DVD-RAM e outro no formato DVD-ROM.

i) Norma que define a espessura de um CD/DVD.

j)
Norma que estabelece as especificações relacionadas com a

organização de ficheiros num CD.
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GRUPO III

1.  Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas às

técnicas de animação em computador.

A. Um quadro-chave (keyframe) pode estar associado a um conjunto de instruções que alteram o

comportamento da animação. 

B. A animação por computador assenta num conjunto de quadros (frames), distribuídos

sequencialmente ao longo de uma linha de tempo. 

C. A animação por computador corresponde ao conjunto de técnicas que permitem a criação de

imagens em movimento, utilizando o computador.

D. A digitalização de imagens corresponde à animação de uma imagem digital no computador, com

o recurso a um digitalizador.

E. Um sprite é uma frame especial onde se pode especificar as características e os

comportamentos de um ou vários objectos gráficos.

F. As animações 2D podem ser criadas utilizando a técnica de animação quadro a quadro (frame-
-by-frame).

G. A animação por interpolação de movimento corresponde à criação manual de uma sequência

de imagens em cada quadro, com ligeiras modificações entre quadros.

H. Um quadro (frame) é uma técnica de animação 2D.

I. A utilização de camadas (layers) permite a sobreposição de objectos gráficos.

J. As imagens de uma animação 2D não têm sombras.

2. Seleccione, de entre as expressões apresentadas na tabela 1, aquelas que lhe permitem

preencher adequadamente cada um dos espaços 1, 2,... �, assinalados no texto seguinte,

relativo à formatação de texto digital.

As fontes podem ter várias características, entre as quais o 1 ____________, que define a

distância entre as letras num texto digital, e a 2 ____________, que define o tamanho dos

caracteres. A cada fonte é possível associar estilos, como, por exemplo, o 3 ____________.

A unidade de medida utilizada nas fontes é o 4 ____________. As fontes são utilizadas para

representar texto digital nas impressoras e no 5 ____________.

As fontes no formato 6 ____________ têm alguns problemas de qualidade, quando são

aumentadas, uma vez que são armazenadas através de uma matriz de bits. Já as fontes no formato

True Type não têm este problema, pois são criadas através de uma 7 ____________; este tipo de

fonte é conhecido como 8 ____________.

Foram criados dois padrões de 9 ____________ de caracteres, nomeadamente a tabela ASCII e

a tabela � ____________.

Tabela 1

espaçamento monitor ponto Bitmapped escalada

itálico
expressão

matemática
largura mapa Unicode
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3.  Existem várias técnicas utilizadas para a difusão de vídeo via rede. Apresente, explicitando-as, as

principais diferenças e semelhanças entre o Download Progressivo e o Streaming.

4. Considere que possui uma faixa de áudio digital de alta qualidade (qualidade CD), relativa a um

programa de rádio, com a duração de 5 minutos. Suponha que pretende convertê-la, para enviar,

via e-mail, a uma estação de rádio. O ficheiro a enviar não pode exceder os 2 MB.

Descreva, justificando, as opções que tomaria relativamente:

–  à compressão do som;

–  ao formato do ficheiro a enviar.

GRUPO IV

1. Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das seguintes afirmações, relativas à análise

de sistemas.

A. Um conjunto de dados em conformidade com o estipulado na terceira forma normal (3FN)

designa-se por conjunto de dados normalizado.

B. Um fluxo de dados representa sempre uma entidade.

C. Uma lista de eventos apresenta os acontecimentos internos de um sistema.

D. Um Diagrama de Fluxo de Dados representa a perspectiva lógica do sistema.

E. O Dicionário de Dados é uma ferramenta que permite descrever, de forma estruturada, os

detalhes lógicos dos componentes de um sistema.

F. O modelo ambiental é composto por descrição dos objectivos, lista de eventos e Diagrama de

Contexto. 

G. Uma relação entre duas entidades é uma associação unária.

H. Um conjunto de dados diz-se na primeira forma normal (1FN) quando contém um grupo de

atributos repetitivo.

I. Num Diagrama de Fluxo de Dados – Nível 1 podem ser representadas as bases de dados

relacionais.

J. A normalização de dados tem como objectivo a obtenção de dados redundantes.

2. Considere a gestão da empresa FAZ-PC, que procede à montagem e à venda de computadores.

Para prestar os seus serviços, a empresa tem necessidade de realizar as seguintes operações: 

–  recebe os pedidos dos clientes;

–  emite uma factura/recibo com o valor a pagar pelo cliente;

–  solicita o fornecimento de componentes, através de uma encomenda a um fornecedor;

–  recebe uma guia de pagamento proveniente do fornecedor;

–  efectua o pagamento ao fornecedor, através de cheque.

2.1. Elabore o Diagrama de Contexto que representa os fluxos de dados inerentes à gestão da

empresa FAZ-PC.
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2.2. A estrutura apresentada na figura 1 representa uma factura/recibo na forma não normalizada.

Apresente estes dados no tipo de notação de Gane e Sarson.

Figura 1

3. Considere a seguinte tabela, representativa das actividades a desenvolver num projecto:

Tabela 2

Desenhe a rede PERT correspondente à tabela 2.

Actividades Precedentes

A –

B A

C A

D B, C

E B, C

F C

G D, E, F

H E, F
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4. Considere a rede PERT da figura 2, representativa das actividades a desenvolver num projecto e

das respectivas durações em dias.

Figura 2 – Rede PERT

4.1.  Determine, para cada uma das actividades, o tempo de ocorrência mais cedo (TOC) e o tempo

de ocorrência mais tarde (TOT). 

4.2. Apresente o(s) caminho(s) crítico(s) e o tempo crítico da realização do projecto da rede PERT

representada na figura 2.

FIM
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COTA ÇÕES

GRUPO I

1.  ................................................................................................................... 5 pontos

2.  ................................................................................................................... 5 pontos

3.  ................................................................................................................... 5 pontos

4.  ................................................................................................................... 5 pontos

5.  ................................................................................................................... 5 pontos

25 pontos

GRUPO II

1.  ................................................................................................................... 5 pontos

2.  ................................................................................................................... 5 pontos

3.  ................................................................................................................... 5 pontos

4.  ................................................................................................................... 5 pontos

5.  ................................................................................................................... 5 pontos

6.  ................................................................................................................... 10 pontos

7.  ................................................................................................................... 10 pontos

45 pontos

GRUPO III

1.  ................................................................................................................... 15 pontos

2.  ................................................................................................................... 20 pontos

3.  ................................................................................................................... 15 pontos

4.  ................................................................................................................... 15 pontos

65 pontos

GRUPO IV

1. ................................................................................................................... 15 pontos

2. 
2.1. ............................................................................................................ 10 pontos

2.2. ............................................................................................................ 10 pontos

3. ................................................................................................................... 10 pontos

4.
4.1. ............................................................................................................ 10 pontos

4.2. ............................................................................................................ 10 pontos

65 pontos

TOTAL .................................................... 200 pontos
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