
Prova 703.V1 • Página 1/ 11

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 703/1.ª Fase 11 Páginas

Duração da Prova: 120 minutos. Tolerância: 30 minutos.
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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 (itens 1, 2 e 3), do Grupo II (itens 1, 2, 3, 5 e 6) e do Grupo III (itens 1, 2, 3 e 4).
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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 dos itens, bem como as respectivas respostas. As

respostas ilegíveis ou que não possam ser identificadas são classificadas com zero pontos.

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 no final do enunciado da prova.
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Para responder aos itens de escolha múltipla, escreva, na folha de respostas,

•  o número do item;

•  a letra que identifica a única alternativa correcta.

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

•  o número do item;

•  o número que identifica cada elemento da coluna A  e a letra que identifica o elemento correspondente da

coluna B.

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

•  o número do item;

•  a sequência de letras que identifica os elementos a ordenar. 

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

•  o número do item;

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



GRUPO I

Na resposta a cada um dos itens de escolha múltipla deste grupo, itens 1 a 3, seleccione a única
alternativa que permite obter uma afirmação correcta.

1. Na evolução histórica, o desenvolvimento da interface Homem-Máquina ficou marcado por...

(A) luva de dados, raios X, cabo coaxial.

(B) capacete de visualização, luva de dados, reconhecimento de comandos vocais.

(C) raios X, reconhecimento de comandos vocais, infravermelhos.

(D) infravermelhos, cabo coaxial, capacete de visualização.

2. A adaptabilidade de uma aplicação interactiva é a capacidade de...

(A) alteração da comunicação entre os utilizadores do sistema.

(B) alteração da comunicação entre os computadores do sistema. 

(C) alteração do ambiente de acordo com as acções que o utilizador toma.

(D) alteração da velocidade da aplicação de acordo com o processador.

3. No nível de interactividade baixa, segundo a acção sensorial, o utilizador...

(A) do ambiente virtual não se sente incluído nele e apenas são estimulados alguns dos seus
sentidos.

(B) do ambiente virtual sente-se completamente integrado nele e apenas são estimulados alguns
dos seus sentidos.

(C) controla todo o ambiente virtual e são estimulados todos os seus sentidos.

(D) controla parte do ambiente virtual e são estimulados todos os seus sentidos.

4. Classifique cada um dos tipos de interactividade seguintes como proactiva, coactiva ou reactiva,
quanto à relação Homem-Máquina. 

a. Hierárquica.

b. Construtiva.

c. Actualização.

d. Linear.

e. Reflexiva.
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GRUPO II

Na resposta a cada um dos itens de escolha múltipla deste grupo, itens 1 a 3, seleccione a única
alternativa que permite obter uma afirmação correcta.

1. Os tipos de media considerados como estáticos são...

(A) gráficos, imagens e textos.

(B) áudios, gráficos e animações.

(C) imagens, vídeos e textos.

(D) animações, áudios e vídeos.

2. Em relação ao seu modo de divulgação, um conteúdo multimédia é considerado on-line, se...

(A) está disponível para uso num DVD.

(B) não está sempre disponível para uso imediato num servidor web.

(C) não está sempre disponível para uso imediato num DVD.

(D) está sempre disponível para uso imediato num servidor web.

3. Os dispositivos de entrada de dados num sistema permitem...

(A) o envio de dados para dispositivos externos.

(B) o envio e a recepção de dados de dispositivos externos.

(C) a recepção de dados de dispositivos externos.

(D) a recepção e o envio de dados para dispositivos internos.

4. Após a criação da norma ISO 9660, que estabeleceu um conjunto de requisitos relacionados com
a organização de dados num CD, foi necessário criar novas especificações.

Indique as alterações à norma ISO 9660 introduzidas pela extensão Joliet.
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5. Faça corresponder a cada elemento da coluna A uma das caracterizações da coluna B, de modo
a obter afirmações correctas, relativas à teoria da cor aplicada aos sistemas digitais.

Escreva, na folha de respostas, apenas os números e as letras que identificam os elementos
correspondentes.

Coluna A Coluna B

6. Suponha que tem uma imagem que representa duas casas. A tarefa consiste em, sucessivamente,
apagar a casa da direita e redimensionar a imagem, para que seja enviada via e-mail.

Ordene as acções seguintes, de modo a realizar a tarefa proposta, sabendo que esta se inicia na
acção F.

Escreva, na folha de respostas, apenas a sequência de letras.

A. Abrir a janela com as opções de redimensionamento de imagem, depois de remover a casa da
direita, utilizando o comando apropriado.

B. Apagar a casa da direita da imagem, utilizando a ferramenta apropriada.

C. Seleccionar a casa da direita da imagem, utilizando a ferramenta apropriada.

D. Gravar a nova imagem e enviá-la via e-mail.

E. Escolher as opções de redimensionamento, de forma a redimensionar a imagem num formato
adequado ao seu envio via e-mail.

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

1) O RGB...

2)  O Y...

3) O CMYK...

4) O HSV...

5) O K...

a)
utiliza a tonalidade, a saturação e o valor para representar
uma cor.

b)
utiliza as cores ciano, magenta e amarelo para representar
uma cor.

c) só permite representar tons de cinza no modelo HSV.

d)
utiliza as cores azul, amarelo e branco para representar uma
cor.

e) suporta, no máximo, três cores.

f)
utiliza as cores primárias azul, verde e vermelho para
representar uma cor.

g) representa a cor preta no modelo CMYK.

h)
utiliza as cores vermelho, amarelo e magenta para representar
uma cor.

i) representa a luminância no modelo YUV.

j) representa o brilho nos modelos YUV e CMYK.



GRUPO III

Na resposta a cada um dos itens de escolha múltipla deste grupo, itens 1 e 2, seleccione a única
alternativa que permite obter uma afirmação correcta.

1. A norma analógica PAL define, para as transmissões do sinal de vídeo, uma taxa de...

(A) 12 imagens por segundo.

(B) 20 imagens por segundo.

(C) 25 imagens por segundo.

(D) 30 imagens por segundo.

2.  A taxa de amostragem utilizada na gravação de um CD áudio é...

(A) 11,1 kHz.

(B) 22,1 kHz.

(C) 33,1 kHz.

(D) 44,1 kHz.

3. Complete, com uma das palavras ou expressões da tabela 1, os espaços assinalados com

1, 2,..., 5 no texto seguinte, relativo à divulgação de vídeo e som via rede.

Escreva, na folha de respostas, apenas o número que identifica o espaço e a palavra ou expressão
que o completa.

O       1      é um método muito utilizado em transmissões de       2      multimédia

em       3      .

Certos métodos, como o       4       , são aconselhados na        5       de dados

em diferido.

Tabela 1

STREAMING SERVIDOR TEMPO REAL TRANSMISSÃO RELOAD

CONTEÚDO DOWNLOAD CLIENTE
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4.  Complete, com uma das palavras ou expressões da tabela 2, os espaços assinalados com

1, 2,..., 5 no texto seguinte, relativo à formatação de texto digital.

Escreva, na folha de respostas, apenas o número que identifica o espaço e a palavra ou expressão
que o completa.

As fontes ou os conjuntos de caracteres podem ser letras, números ou       1      . São

guardados em ficheiros de       2      , que descrevem todas as características de um

determinado tipo de fonte, permitindo a visualização do texto no ecrã ou a sua impressão.

Os ficheiros de fontes são normalmente       3      no tamanho e existem muitos

armazenados nos       4        . Assim, para efectuar a gestão das fontes instaladas, os

utilizadores necessitam de recorrer a       5      , que podem fazer parte do sistema

operativo.

Tabela 2

5.  Escreva um texto em que explique as três técnicas utilizadas na animação 2D para gerar
animações de objectos gráficos. 

6. Considere que pretende desenhar uma fonte muito legível, que será amplamente utilizada. A fonte
deverá poder ser utilizada em qualquer tipo de editor de texto. 

Escreva um texto em que apresente, justificando, as opções que tomaria, relativamente:

–  à criação de uma fonte escalada ou bitmapped;

–  ao conjunto de características da sua fonte.

NORMAS COMPUTADORES ESTILOS PEQUENOS
GESTORES DE

FONTES

TAMANHOS FONTES SÍMBOLOS
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GRUPO IV

1. Considere a gestão de reservas on-line de quartos do hotel DESCANSA BEM.

Os clientes solicitam a reserva de quartos ao recepcionista, que verifica a existência de vagas.

Caso existam vagas, o recepcionista atribui os quartos aos clientes e solicita o preenchimento dos

dados necessários à reserva.

Elabore o Diagrama Entidade Associação ou Relacionamento da gestão deste hotel, representando

as entidades envolvidas, as associações entre as entidades, e o tipo e grau de associação.

2. A administração da lavandaria ROLIMPA pretende implementar um sistema de gestão dos seus

serviços. Este sistema assenta nos seguintes pressupostos:

–  recebe pedidos de clientes, para prestação de serviços de lavar e engomar roupa, emitindo a

respectiva factura/recibo;

–  face a cada pedido, é verificada a necessidade de produtos de limpeza, procedendo-se à

encomenda destes produtos aos fornecedores;

–  cada fornecedor entrega os produtos juntamente com uma guia de entrega.

Elabore o Diagrama de Contexto inerente à gestão desta lavandaria.

3.  A figura 1 representa a estrutura de uma ficha de clientes de uma residencial, na forma não

normalizada.

Apresente estes dados no tipo de notação de DeMarco.

Figura 1
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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

4.1. Desenhe a tabela de actividades e precedências correspondente à rede PERT representada.

4.2. Determine o tempo de ocorrência mais cedo (TOC) e o tempo de ocorrência mais tarde (TOT)
para cada uma das actividades.

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

FIM
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COTA ÇÕES

GRUPO I

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

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

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

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

25 pontos

GRUPO II

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

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

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

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

5.  ................................................................................................................... 10 pontos

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

45 pontos

GRUPO III

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

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

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

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

5.  ................................................................................................................... 15 pontos

6.  ................................................................................................................... 15 pontos

60 pontos

GRUPO IV

1. ................................................................................................................... 10 pontos

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

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

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

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

4.3. ............................................................................................................ 10 pontos

70 pontos

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