
REVISÃO 
 
 

1. Defina Hipermídia: Cite três exemplos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Defina multimídia. Cite dois exemplos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analise cada uma das alternativas e selecione aquela contendo a afirmação correta sobre os 

recursos e serviços relacionados com a Internet. 
 
(A) O Correio eletrônico é o serviço Internet mais recente e que permite a troca de mensagens 

exclusivamente entre usuários de um mesmo país. 
 

(B) O endereço IP de um computador corresponde ao próprio número da linha telefônica que o 
usuário utiliza para se conectar ao seu provedor de acesso. 

 
(C) O Windows Explorer, o MS Messenger e o Outlook Express são programas populares cuja 

principal função é navegar nas páginas dos sites da Internet. 
 
(D) A World Wide Web corresponde ao conjunto de sites da Internet que mantém documentos 

hipermídia interligados entre si por hyperlinks. 
 
(E) HyperText Markup Language ou HTML é o protocolo utilizado na Internet para transferência de 

arquivos compactados entre dois sites remotos. 
 
 
4. Com o advento da revolução informacional, as novas tecnologias de ensino têm sido 

gradativamente utilizadas na educação. Sobre esse assunto, assinale V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 

 
(  ) Surge uma nova linguagem comunicacional, sendo comuns os termos: realidade virtual, 

ciberespaço, hipermídia, correio eletrônico, e as informações circulam de modo a encurtar 
distâncias e a reduzir o tempo com a Internet. 

 
(    ) O computador pode ser considerado a grande vedete da revolução informacional, representa a 

modernização, a eficiência dos serviços e o aumento da produtividade. 



 
( ) Ferramentas como e-mails, Internet, audioconferência e videoconferência, por serem 

excessivamente sofisticadas, são desprezadas na Educação Básica e na Educação 
Profissionalizante. 

 
(  ) As novas tecnologias da informação e os diferentes meios de comunicação − rádio, jornal, 

revista, computador, telefone, fax e outros, estão presentes na vida das pessoas modificando, 
inclusive, seus hábitos, costumes e necessidades. 

 
 
Assinale a seqüência correta. 
 
(A) V, V, F, V 
(B) F, V, V, V 
(C) V, F, V, V 
(D) V, V, F, F 
(E) V, F, V, F 
 
5.  Hipermídia: 
 
(A)  São documentos que combinam texto, som, imagem, não podendo, no entanto, apresentarem 

vídeos. 
 
(B)  É um conceito pouco utilizado em redes WWW. 
 
(C) Apresenta como problemas inerentes: a desorientação e a sobrecarga da capacidade de 

absorção do conhecimento (sobrecarga cognitiva). 
 
(D)  Possibilita a leitura não-linear de informações por um usuário. 
 
(E)  É a união dos conceitos de hipertexto e multimídia, utilizável apenas em ambiente Intranet. 
 
 
6. Você foi convidado(a) a participar de um Plano de Trabalho da Prestação de Serviços à uma 

empresa interessada em desenvolver um programa de treinamento para engenheiros. A 
empresa tem, como prioridade, oferecer um treinamento flexível, com participação ativa do 
discente, permitindo que este realize pesquisas não seqüenciais em seu próprio ritmo. A 
empresa esclarece ainda que as turmas de modo geral serão heterogêneas, envolvendo 
profissionais de áreas como planejamento, pesquisa, produção, controle de garantia e 
segurança no trabalho. A empresa propõe-se a investir o que for necessário em recursos 
tecnológicos para o treinamento. Diante desse quadro, você deve considerar principalmente a 
utilização de:  

 
(A) Aulas expositivas com retroprojetor, seguidas de exercícios de reforço do conteúdo 

apresentado. 
 
(B) Discussão de dados encontrados na Internet pelos alunos, de temas propostos pelo instrutor. 
 
(C) Hipertexto, a fim de estimular o aluno a pesquisar mais profundamente os temas de seu 

interesse na Internet. 
 
(D) Hipermídia, a fim de favorecer a apresentação não-seqüencial de informações e contemplar 

diferentes estilos de aprendizagem. 
 
(E) Multimídia, a fim de favorecer uma experiência mais agradável entre discente - máquina - 

conhecimento. 
 
 



7. A mensagem multimídia se estabelece na possibilidade de apreender informações sensoriais de 
vários tipos e manipulá-los através de seleção, repetição, retrocesso, etc. Qual o tipo de 
informação NÃO faz parte da mensagem multimídia? 

 
(A) Som (voz humana, música, efeitos especiais); 
 
(B) Fotografia (imagem estática); 
 
(C) Vídeo (imagens em pleno movimento); Animação (desenho animado); 
 
(D) Gráficos Textos (incluindo números, tabelas, etc.); 
 
(E) Odores (perfumes e essências). 

 

8.  Um tipo de base de dados de fontes é a base multimídia, que contém: 

 
(A)  Dados numéricos de vários tipos, inclusive dados estatísticos e de levantamentos. 
 
(B) Notícias de jornal, especificações técnicas e programas de computador. 
 
(C) Informações armazenadas, em uma mescla de diferentes tipos de meio, como: vídeo, som, 

fotografias, textos e animação. 
 
(D) Uma mistura de dados textuais e numéricos e de dados manuais. 
 
(E) Uma série de registros bibliográficos ligados entre si, onde cada um apresenta uma combinação 

de diversos componentes. 
 
9. Os sistemas de recuperação da informação evoluíram por gerações que se caracterizam por 

interfaces baseadas em comandos, interfaces baseadas em menus e comandos, e interfaces 
gráficas. Os tipos de dados armazenados por cada uma dessas gerações são, respectivamente: 

 
(A) Multimídia, hipertexto e sistemas especialistas. 
 
(B) Hipertexto, metadados e dados com texto integral. 
 
(C) Metadados,dados com texto integral e multimídia. 
 
(D) Dados com texto integral, sistemas especialistas e hipertexto. 
 
(E)  Sistemas especialistas, multimídia e metadados. 

 
 
10.  Sobre Multimídia, analise as afirmações abaixo. 
 

I. Sistemas multimídia são possíveis atualmente pelo advento de avanços em grandes 
áreas da computação, como novas interfaces gráficas, grande capacidade de 
armazenamento e novas redes de alta velocidade. 

 
II. Multimídia na Educação tem sido extremamente eficaz no ensino particulares uma 

vasta gama de assuntos. O cérebro humano aprende usando muitos sentidos, como a 
visão e a audição. Enquanto uma palestra pode ser extremamente informativa, uma 
palestra que integra fotos ou imagens  e vídeo pode ajudar uma pessoa a aprender e 
reter informações muito mais eficazmente. Usando o CD-ROM's interativos pode ser 
extremamente eficaz no sentido de ensinar os estudantes uma ampla variedade de 
disciplinas, mais notavelmente língua estrangeira e de música. 

 



III. Um exemplo de multimídia é uma página web sobre o tema de Mozart que tem texto no 
diz que respeito ao compositor, juntamente com um arquivo de áudio de algumas de 
suas músicas e pode até mesmo incluir um vídeo de sua música. 

 
Selecione a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S). 
 

(A) Apenas II;  (B) Apenas III;  (C) Apenas I e II;  (D) Apenas II e III;  (E) I, II e III. 
 
 
 
11.  Num projeto multimídia, as mídias podem ser agrupadas em cinco itens básicos: ________,  
 
__________, ________, ____________ e _____________. 
 
 


