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14ª Atividade 
 

Atividade prática: Entre as bandeiras abaixo identificadas, faça três bandeiras 

usando as ferramentas apresentadas. Faça cada uma em um arquivo. 

 
Bandeira A) escolha entre as bandeiras da Finlândia, Islândia, Suécia e Suíça; 

Bandeira B) escolha entre as bandeiras da Armênia, Alemanha, Lituânia e Holanda; 

Bandeira C) escolha entre as bandeiras da República Tcheca, Geórgia, Grécia, Macedônia e 

Reino Unido. 

 

Instruções: 

a) O trabalho deverá ser desenvolvido individualmente ou em dupla. 

b) O Tamanho da figura fica a sua escolha, lembrar da proporcionalidade da largura 
com a altura, pois a figura não deve ter bordas.  

c) Colocar nas propriedades, um título para a imagem, seu nome como autor e 
comentário com o nome do pais. 

d) A imagem deve ter pelo menos duas camadas. 

e) Salvar o arquivo no formato jpg e também no formato padrão xcf. 

f) Os arquivos deverão ter os nomes indicados. Por exemplo, a atividade 4, a 
primeira figura do aluno João, o nome do arquivo deve ser: 
MMD_at14a_Joao.jpg e os outros trocar o a por b e depois por c. A mesma 
situação para os arquivos xcf. 

g) Encaminhar o arquivo para o email: walteno@yahoo.com.br colocando no 
assunto: MMD_ATV14-<seunome>; Por exemplo, a atividade 14 do aluno João 
e da aluna Maria, o assunto deve ser: MMD_ATV14_Joao_Maria 

mailto:walteno@yahoo.com.br
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h) Data para a entrega das imagens: 01/10 e deverá ser enviada até as 18hs; 

 

Avaliação: 

a) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente serão transformados em 
uma média que comporá a nota de Trabalhos; 

b) No áudio, será avaliado: o atendimento às instruções solicitadas. Além do atendimento 
as regras de entrega da atividade; 

c) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% da nota 
da atividade; 

d) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos (alunos) 
compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 

 

Referências 

Programa de Manipulação de Imagens GNU. Disponível em <waltenomartins.com.br/ 
tmcg_manual_gimp.pdf> 

Como usar o GIMP (Guia para iniciantes). Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=5iNq3DB32bU&t=87s> 

Curso Gimp - Aula 1 - Interface e Camadas. Disponível em < 
https://www.youtube.com/watch?v=eZABzU5wnL0> 

 


