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Ano Letivo de 2021/2022 

INFORMAÇÃO - PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Oficina Multimédia B               2022 

Código da prova - 318 

12.º Ano de Escolaridade  

Decreto-Lei 55/2018; Despacho Normativo 7A/2022 

Modalidade da prova: Construção digital de um projeto multimédia 

 Duração: Prova Escrita: 120 minutos  

OBJETO DE AVALIAÇÃO 

O presente documento apresenta as características da prova de equivalência à frequência da disciplina de 
Oficina Multimédia B, do Curso Científico-Humanístico do ensino secundário a realizar em 2021 e dá a conhecer 
as características e estrutura, o software, duração e critérios de classificação da prova.  
 

Critérios gerais de classificação  

Competências 

 Autonomia de conhecimento independente de aplicações específicas e particulares, e 
consequente capacidade de adaptação a diferentes ambientes e processos de trabalho. 

 Domínio dos conceitos nucleares associados aos diferentes componentes multimédia e 
ao desenvolvimento do seu todo. 

 Domínio na utilização das ferramentas de tratamento e geração de material digital para 
multimédia, nas suas diferentes vertentes (textos, imagens, gráficos, sons, vídeos…). 

 Capacidade de interligar meios diferenciados com significação e narrativa  multimédia. 

 Capacidade de integrar conhecimentos de áreas diversas, numa perspetiva e abordagem 
multidisciplinar. 

 Capacidade de organização desenvolvimento de projetos multimédia de pequena 
dimensão e de concretização de uma ideia. 

 

Conteúdos 

Temas/Conteúdos 

Noções base 
de multimédia 

Estruturação de um projeto de multimédia digital 

Texto 
Escrita em multimédia digital; texto, imagens e gráficos, correlação e 
complementaridade. 

Imagem digital 
Noção de pixel e cores digitais; formatos e resolução de imagem; 
operações de manipulação e edição de imagem. 
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Som digital 
Codificação e compressão e formatos; tipos de som e a sua importância 
relativa em termos de narrativa multimédia. 

Vídeo digital 
Síntese do movimento: imagens por segundo e resolução; classes e níveis 
de qualidade em vídeo digital; codificação e formatos; noções de narrativa 
de vídeo digital para multimédia. 

     Valorização dos conteúdos, descritores e cotação 
A prova apresenta dois grupos de resolução obrigatória que envolvem a mobilização de aprendizagens relativas a 

mais do que um dos temas do programa da disciplina. 

 

  Cotação  

(em pontos) 

Grupo I 

 

Planificar um pequeno projeto multimédia. 
Redação de um texto ou construção de organograma ou de storyboard percetível. 

Qualquer solução deve ser claramente estruturada e clara na apresentação das ideias. 

Resolução gráfica em suporte papel ou digital. 

Capacidade de planificação e desenvolvimento de projetos 
multimédia de pequena dimensão 10 

Domínio dos conceitos técnicos de base 10 

Coerência formal e conceptual 15 

Capacidade de análise e representação 15 

 50 

Grupo 

II 

 

Concretizar projeto /Resolver um problema. 
Utilização adequada das ferramentas de tratamento e geração de material digital, 
capacidade criativa a nível plástico, capacidade criativa na narrativa multimédia. 
Resolução em suporte digital. 

Domínio dos procedimentos técnicos de base e da utilização das 
ferramentas de tratamento e geração de material digital para 
multimédia 

30 

Capacidade de interligação de meios diferenciados num todo com 
significação e narrativa multimédia 

30 

Autonomia de conhecimento, independente de aplicações 
específicas e particulares, e consequente capacidade de adaptação 
a diferentes ambientes e processos de trabalho 

30 

Integração de conhecimentos de áreas diversas, numa perspectiva e 
abordagem multidisciplinar 

30 

Capacidade de comunicação audio-scripto-visual das ideias 30 

 150 

 Total 200 

     Material  

Para a realização da primeira parte da prova, o aluno pode utilizar o seu próprio lápis de grafite, borracha e 
apara-lápis, esferográfica azul ou preta ou optar pela sua resolução em suporte digital.  
Para a realização da segunda parte da prova, o aluno deverá utilizar o software disponível no computador da 
escola que lhe for atribuído, adequando a sua escolha à funcionalidade pretendida.  
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Software disponível nos computadores da escola (sala 5A e sala 9): 

Corel Photo Paint, Corel Draw, Microsoft Office, Windows Media Maker, Camtasia 

  

  


