Instruções:
O e-fólio B consiste no desenvolvimento de 2 questões cobrindo os temas 4 e 5 do programa.
Cada questão vale 2 valores.
As questões a desenvolver serão divulgadas no fórum moderado - e-Fólio B, no início da
actividade.
O e-fólio deve ser entregue num ficheiro Word (.doc) e deve ter, no máximo, 3/4 páginas A4, com
espaçamento de 1,5 linhas, usando uma fonte Times New Roman 12 (ou equivalente).
O ficheiro deve ter o nome <número do aluno>B.doc. Por exemplo, o aluno 1234 deve submeter
o ficheiro 1234B.doc.
O e-fólio não deve ser semelhante, parcial ou totalmente, a qualquer outro e-fólio submetido. A
transcrição de qualquer parte do livro adoptado ou de qualquer outra fonte utilizada, deve ser
devidamente referenciada. A violação deste princípio causa automaticamente a anulação do e-fólio.
Critérios de Avaliação:
Qualidade do desenvolvimento produzido.
Relevância do conteúdo.
________________________________________________________________________________
_______________________________________
1. A natureza espaciotemporal dos tipos de informação multimédia faz com que os possamos dividir
entre tipos de media estáticos e tipos de media dinâmicos.
Considere unicamente a página principal (ou inicial) do sítio Wix, em http://pt.wix.com.
1.1 Os conteúdos textuais presentes na página são de que forma ou formas? Justifique.
1.2 As fontes utilizadas nesta página, de acordo com Chapman & Chapman (2000), citados no
manual da unidade curricular, obedecem a que classificações? Justifique, recorrendo, se necessário,
à transcrição das partículas de texto que demonstram as suas afirmações.
1.3 Nesta página recorre-se a uma sequência animada de apresentação de imagens.
Caracterize estas imagens, no que diz respeito à sua origem, ao tipo de compressão
que estas sofreram (partindo do princípio que se trata de imagens GIF) e uma vantagem
deste tipo de imagens quando utilizada em sítios web.
2. Os tipos de media dinâmicos incluem o vídeo, animação, áudio digital, a música sintetizada e a
fala. Tendo por base a página inicial de internet do site da Antena 3  http://www.rtp.pt/antena3/
analise os seguintes media:
2.1 No clube do portugueses da página da Antena 3 - http://www.rtp.pt/antena3/?t=Video-Cut-TheMusic.rtp&article=11404&layout=18&visual=13&tm=12&tag=78 são apresentados vídeos em
formato FLV. Justifique as vantagens e desvantagens da utilização deste formato.
2.2 Na página principal do site da Antena 3 encontra uma animação nos destaques, indique as
características da animação e o que distingue este tipo de media do vídeo.
2.3 Imagine que é o responsável pelo site da estação e que teria que optar entre o formato MP3 e
WMA para a difusão da emissão Rádio, justifique a sua escolha indicando as vantagens e

desvantagens de cada formato.

Poderão consultar as regras da elaboração do e-fólio B na ferramenta de entrega do mesmo que está
disponível neste Tópico 6.
Utilizem o fórum moderado para colocar as questões que considerem pertinentes acerca deste
documento.
A data limite de entrega do e-fólio A é 16 de dezembro às 23:55.

