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SISTEMAS MULTIMÉDIA | 21110 

Data: 5 de fevereiro de 2021 

Hora: 10:00 (submeter até às 12:30) 

O tempo de duração do e-fólio global é de 90 minutos, acrescido de 

60 minutos de tolerância.  

Muita atenc ̧ão ao facto de a tolerância ser alargada 

comparativamente ao presencial: neste modelo de prova 

online, os períodos de tolerância destinam-se à revisão e 

formatac ̧ão da resoluc ̧ão em PDF, tendo como objetivo 

principal assegurar a respetiva submissão atempada. 

A prova é constituída por 7 questões, e termina com a palavra FIM.  

A cotação é a indicada junto de cada questão. 

A interpretação dos enunciados das perguntas também faz parte da 

sua resolução, pelo que, se existir alguma ambiguidade, deve indicar 

claramente como foi resolvida. 

O estudante deverá responder à prova na folha de resolução e 

preencher o cabeçalho e todos os espaços reservados à sua 

identificação no cabeçalho.  

Não deve alterar nem os tipos de letra nem os espaçamentos na folha 

de resolução. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 
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Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da 

identificação do e-Fólio, segundo o exemplo apresentado: 

000000efolioG. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo 

Exame até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo 

da hora limite para se precaver contra eventuais problemas. 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Pedro Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES 

Leia atentamente as questões e as opções de resposta.  

Indique as suas escolhas na folha de resolução e justifique-as num 

máximo de 10 linhas por resposta, salvo indicação em contrário. 
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1. (1,5) A dimensão natural de uma imagem é dada pela relação:  

a. 

b. 

c. 

d. 

altura em mm / largura em mm 

dimensão em pixels / resolução natural 

diagonal / resolução em dpi 

pixels / polegada 

 

2. (1,5) Os sinais analógicos correspondem a valores físicos que 

variam no tempo e/ou no espaço. Assim, estes sinais correspondem a 

medidas físicas, sendo representados por funções. Indique quais 

estão corretas:  

a. 

b. 

c. 

d. 

s=f(t) 

s=f(x,y,z) 

s=f(xy/t) 

s=f(x/y) 

 

3. Qual dos seguintes modelos de cor é designado por “subtrativo”? 
Explique porquê: 

 
a. 

b. 

c. 

d. 

RGB 

CMYK 

HSB 

YUV 
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4. (1,5) Qual das seguintes normas não corresponde a uma 

especificação técnica de vídeo por componentes:  

a. 

b. 

c. 

d. 

YUV 

S-Video 

Y/C Video 

NTSC 

 

5. (1,5) A aplicação das teorias e modelos de visão por 

computador permitem construir sistemas para um conjunto 

alargado de áreas de aplicação. Indique quais: 

a. 

b. 

c. 

d. 

Controlo de processos realizados por robots 

Inspeção automática de montagem de componentes 

Modelação de objetos ou ambiente 

Visualização de dados numéricos 

 

6. (1,5) Para ser possível reduzir a sobrecarga cognitiva imposta ao 

utilizador, uma aplicação multimédia deve cumprir cumprir três 

requisitos:  

a. 

b. 

c. 

d. 

Facilitar o acesso aos conteúdos 

Facilitar a leitura dos textos 

Facilitar a compreensão da informação 

Minimizar a desorientação do utilizador quando navega 

pelo espaço da informação 
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7. (3,0) Explique em que consiste um sistema desktop VR indicando 

exemplos da sua utilização. 

(Resposta: 30 linhas) 

                                                   FIM 

 

 


