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 Ministério da Educação 

Ano letivo de 2021/2022 

 

IN F O R M A Ç Ã O  –  ESCOLHA UM ITEM. 

CICLO ENSINO SECUNDÁRIO 

CÓDIGO - DISCIPLINA 318 - OFICINA MULTIMÉDIA B 

ANO DE ESCOLARIDADE 12º ANO 

TIPO DE PROVA ESCRITA 

DURAÇÃO DA PROVA/EXAME 120 MINUTOS 

TOLERÂNCIA DA PROVA/EXAME 0 MINUTOS 

 

1. OBJETO DE AVALIAÇÃO 
 

A prova tem por referência, o programa e as aprendizagens essenciais da disciplina de Oficina Multimédia B 

do Ensino Secundário. 

A avaliação sumativa externa, realizada através de uma prova de duração limitada, só permite avaliar parte 

dos conhecimentos e das competências enunciados no Programa. A resolução da prova pode implicar a 

mobilização de aprendizagens inscritas no Programa, mas não expressas nesta informação. 

Competências 

Manipulação de imagens digitais 

Manipulação de sons digitais 

Manipulação de vídeos digitais 

Criação de animações 

 

Conteúdos/Temas 

Imagem digital 

 Utilizar ferramentas de edição de imagem vetorial e bitmap. 

 Saber realizar operações de manipulação e edição de imagem digital 

 Máscaras e filtros  

 

Som digital 
 Utilizar ferramentas de edição de áudio  

 

Vídeo 

 Saber editar vídeo 

 Integrar elementos de texto, imagem e som na produção de vídeo 

 

Animação 

 Criar animação 2D ou 3D.  

 

Projeto multimédia 

 Compreender as fases de desenvolvimento de um projeto para a concretização de um produto 

multimédia 
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2. CARATERIZAÇÃO DA PROVA 
 

A prova está organizada por grupos de itens. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência das unidades temáticas no Programa da 

disciplina. 

A realização ao que é pedido em cada grupo de itens será efetuado com recurso a equipamento informático 

com software apropriado. 

 

A estrutura da prova sintetiza-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Valorização dos temas na prova 

Tema Cotação (em pontos) 

Imagem digital 40 

Som digital 20 

Vídeo 40 

Animação 30 

Projeto multimédia 70 

  

 

3. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos 

de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro. 

De acordo com as competências avaliáveis neste tipo de prova, deverão ser considerados: 

– O processo de resolução 

– O rigor de execução 

– A criatividade 

 

 

4. MATERIAL 
 

No preenchimento do cabeçalho, o examinando apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou 

esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

As respostas às questões serão realizadas em formato digital através do uso de equipamento informático 

com o software adequado. 

 

5. DURAÇÃO 
 

A prova tem a duração de 120 minutos. 

 


