
 

 
 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME  

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Disciplina: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Módulo: 17F (Ferramentas de animação gráfica) 

Época Setembro/2021 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 17F da disciplina de Programação de Sistemas de Informação, 

destina-se aos formandos que não obtiveram aproveitamento a este módulo.  

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de 

exames, a estrutura e caraterísticas da prova, os critérios gerais de classificação, o material a 

utilizar e a duração da mesma. 

 
2. ESTRUTURA DA PROVA 

Unidade Letiva Tipos de Questões Número de Questões Pontuação 

Ferramentas de animação 

gráfica 

Trabalho no Flash com a 

utilização de 

ferramentas e técnicas 

de animação para 

produzir uma animação 

2D interativa. 

-- 200 

 

3. CONTEÚDOS 

Criação de uma animação 2D no flash com aplicação de técnicas de animação e técnicas 

de programação em ActionScript por forma a permitir a interação com o utilizador. A 

animação deverá ter os seguintes conteúdos: 

• Ferramentas de desenho e texto 

• Técnicas de animação 

• Programação em ActionScript por forma a permitir que o utilizador tenha interação 

com a animação 



 

 
 

• Na animação devem constar os seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material a entregar: 

1- Animação criada (formato .fla) 

2- Relatório explicativo do processo (formato .pdf) 

 

4. CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

Os critérios de classificação para cada item dos conteúdos resultam da correta 

utilização das técnicas e da sua demonstração a nível da animação final e do relatório 

explicativo. 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

------ 

 

6. DURAÇÃO  

O trabalho deverá ser enviado para o email: ae1abrantes@gmail.com até às 16 H  do 

dia 9 de setembro de 2021. 

Item Cotação 

Utilização de ferramentas de desenho e texto 20 

Aplicação de técnicas de animação 40 

Programação da interação da animação com o utilizador 

em ActionScript 

80 

Originalidade/Outros conteúdos técnicos incluídos 
60 

Total 200 
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