
 

Exame de Informática Musical 

Prova Modelo 
 

(cotação máxima: 200 pontos) 

Grupo I 
(50 pontos) 

1. Na equalização áudio, o que é um filtro passa alto? E um passa baixo? (10 pontos) 
2. O que é um editor digital de partituras? Refira 3 exemplos. (10 pontos) 
3. Em áudio, o que entende por processamento dinâmico e processamento “temporal” 

(10 pontos) 
4. Qual a diferença entre um Delay e um Reverb? (10 pontos) 
5. O que entende por um editor de áudio digital? Refira 3 exemplos. (10 pontos) 

 

Grupo II 
(50 pontos) 

1. Como se “organiza” um computador? Explique por palavras suas, enunciando a sua 
relevância na entrada, processamento e saída de dados. (30 pontos) 

2. Faça uma breve abordagem histórica da evolução da Informática desde a década de 
60. (20 pontos) 

Grupo III 
(50 pontos) 

1. Qual a diferença entre uma faixa MONO e uma STEREO? (10 pontos): 

2. Na mensagem “Note on”, a velocidade com a qual se baixa a tecla está vinculada (10 
pontos): 

a) À intensidade.    b) À altura.  c) Ao timbre. 

3. Explique o que é um FADE IN e um FADE OUT? (10 pontos): 

4. A mensagem “Aftertouch” tem como eixo fundamental (10 pontos): 

a) A pressão exercida sobre a tecla. 

b) A velocidade exercida sobre a tecla. 



c) As duas respostas anteriores são falsas. 

 

5. Na mensagem “Note off” (10 pontos): 

a) A altura expressa-se mediante um número entre 0 e 127. 

b) A altura expressa-se mediante um número entre 1 e 128. 

c) A altura expressa-se mediante um número entre 0 e 128. 

 

Grupo IV 
(50 pontos) 

1. Para expressar os números, nós utilizamos o sistema decimal de numeração (ou de base 
10), que utiliza as cifras: (20 pontos) 

a) Do 1 ao 10.                    b) Do 0 ao 9.                    c) De 10 em 10. 

2. A contínua utilização do sinal (sem desgaste) é considerada uma das principais 
vantagens: (20 pontos) 

a) No processo de captação. 

b) Do áudio analógico face o digital. 

c) Do áudio digital face o analógico. 

7. No sinal digital, a taxa de amostragem é: (10 pontos) 

a) A frequência (em Hertz) com que se tomam amostras. 

b) A quantidade de milissegundos utilizada em cada amostra. 

c) O número de bits utilizado em cada amostra. 
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Objectivos Conteúdos Estrutura Cotação Critérios de Correcção 
 
Compreender os princípios 
da disciplina: conhecer os 

sistemas de funcionamento 
dos softwares dedicados. 

 

 
Princípios básicos de 
FINALE, SIBELIUS. 

 
Princípios básicos de: 
NUENDO, CUBASE e 

PROTOOLS. 
 

I Grupo 
 

Edição áudio e manipulação 
básica de escrita digital. 

Como funcionam os softwares 
dedicados. 

 
 
 

5 Valores 

 
 
 

Será valorizado: 
 

Clareza da redacção das 
respostas 

 
Síntese nas respostas 

 
Resolução completa dos 
problemas com indicação 

das fórmulas utilizadas 
 
 
 

Será desvalorizado: 
 

Respostas incompletas 
 

A não indicação da unidade 
de medida obtida após a 
resolução dos problemas 

 
Compreender a história da 

Informática. Compreender a 
importância do mundo digital 
nas tecnologias da música. 

 

 
 

A informática dos anos 60 
à atualidade. 

 

II Grupo 
  

Perguntas teóricas sobre a 
história da informática. 

 
 
 

5 Valores 

 
Conhecer as ferramentas de 

manipulação de escrita.  
Conhecer as ferramentas de 
manipulação de áudio digital. 

 

 
Ferramentas básicas e 
essenciais à escrita e 

edição áudio. 

III Grupo 
 

Copy, paste, cut, fade in, fade 
out, import, export, entre 

outros. 

 
 
 

5 Valores 

 
Conhecer e compreender a 
linguagem de informática 

musical 
 
 
 
 

 
Bit, byte. 

Formatos e suportes. 
Áudio digital. 

Frequência de amostragem 
e bitdepth. 

 
IV Grupo 

 
Perguntas teóricas sobre os 

conteúdos abordados. 

 
5 Valores 


