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1. Uma aplicação multimédia é 
 

A. um pacote comercial de autoria multimédia como por exemplo o Macromedia Flash. 
B. o programa que controla a apresentação de informação ao utilizador recorrendo a 

serviços multimédia. 
C. a implementação de algoritmos para a apresentação de conteúdos. 
D. o hardware necessário para a apresentação dos conteúdos. 
E. a tecnologia que permite que os conteúdos possam ser apresentados. 
 

1. __________ 
 
 
2. Porque motivo o conceito de multimédia obriga à inclusão de pelo menos um media 

estático e um media dinâmico? 

 

A. Para que os jornais não sejam incluídos pois estes apenas possuem medias estáticos. 
B. Para que o cinema não seja considerado multimédia, sabendo que este pode incluir 

áudio, vídeo, imagens e texto. 
C. Para que as aplicações multimédia tenham melhor apresentação e sejam mais 

atractivas. 
D. Para que seja possível distinguir multimédia digital de multimédia analógico. 
E. Para que seja possível distinguir aplicações informáticas convencionais de 

aplicações multimédia. 
 

2. __________ 
 
 
3. Qual das seguintes alíneas não é uma característica dos sistemas multimédia? 
 

A. A informação manipulada pelos sistemas multimedia digitais representa-se sob 
forma 

B. digital, mas os medias são independentes entre si. 
C. Os sistemas multimedia são integrados. 
D. Os sistemas multimédia são obrigatoriamente interactivos. 
E. Os sistemas multimedia são controlados por computador. 
F. Os sistemas multimedia combinam obrigatoriamente um media estático e um media 

dinâmico. 
 

3. __________ 
 
 
(v.s.f..f.) 



4. O modelo de referência contempla um conjunto de níveis correspondendo a distintas 
áreas tecnológicas. Um dos objectivos do nível da Representação da Informação 
Multimédia é 

 
A. a digitalização da informação. 
B. o armazenamento da informação multimédia. 
C. as utilizações especificas de funções fornecidas pelos serviços multimédia. 
D. a criação de conteúdos. 
E. a transmissão da informação multimedia. 

 
4. __________ 

 
 
5. Os sistemas multimodais distinguem-se dos sistemas multimédia por 
 

A. incluirem mais medias. Os sistemas multimedia são considerados por alguns autores 
como um subconjunto dos sistemas multimodais. 

B. serem menos interactivos, sendo por vezes considerados como sistemas semi-
interactivos. 

C. estimularem vários sentidos e permitirem varias formas multi-sensoriais de 
interacção. 

D. usarem áudio permitindo a apresentação da informação multimedia a invisuais. 
E. usarem obrigatoriamente os medias vídeo e áudio. 

 
 

5. __________ 
 


