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Matriz de exame – Dezembro 2022 
Tipo/Nível de Ensino: 

 

Ensino Profissional 

Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação 

Módulo: Módulo 4 – Edição de Som e Vídeo 

 
TIPOLOGIA DE PROVA 

 ☐Prova escrita 

 ☐Prova prática 

 ☒Trabalho individual 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROVA 

 

O exame é um trabalho de caracter prático com 2 exercícios para realizar, um sobre tratamento de áudio no 

programa Audacity e outro sobre tratamento de vídeo no programa OpenShot. 

 

OBJETIVO 

Utilização de ferramentas de edição e manipulação de áudio e de tratamento de edição de vídeo, para criar 

conteúdos multimédia dinâmicos  

Utilizar software para produzir vídeos, aplicando as diversas ferramentas para editar, narrar, inserir 

transições, criar efeitos, importar músicas, vídeos, imagens e partilhar sua produção. 

  

DURAÇÃO 

 

Até à data marcada para o exame. 

 

APROVAÇÃO 

 É necessária uma classificação mínima de 10 (dez) valores, 95 (noventa e cinco) pontos para obter 

aprovação. 
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Conteúdos Objetivos 

 

 Transferir vídeo capturado para o 

computador 

 Gerir projeto de vídeo 

 Inserir elementos multimédia (vídeo, 

imagem, som e texto) na linha de tempo 

 Gerir elementos multimédia na linha de 

tempo 

 Aplicar efeitos de vídeo e som num projeto 

 Exportar vídeo 

 Capturar áudio a partir do microfone 

 Exportar áudio 

 

• Conhecer os diversos formatos de ficheiros de 

áudio e de vídeo. 

 

• Identificar as fases do processo de autoria de 

vídeo pré produção, produção e pós produção. 

 

• Reconhecer o enquadramento de planos e os 

ângulos de captação de vídeo. 

 

• Criar um guião com narrativa para vídeo. 

• Captar e editar som, de forma a produzir o áudio 

para vídeo. 

 

• Captar e editar vídeo. 

 

• Criar conteúdos, integrando som e vídeo em 

situações concretas 

 


