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Exercício 1 
Explorar a interface gráfica 

do Gimp  
 

 

 
Abra o programa (menú Iniciar > Programas > 
GIMP) e observe a interface. 
Identifique cada um dos elementos: 
1. Main Toolbox; 
2. Opções de Ferramentas; 
3. Janela de Imagem (Documento aberto); 
4. Diálogo de Camadas, Canais e Vectores; 
5. Diálogo de Pincéis, Padrões e Gradientes. 
 
Explore as várias preferências e componentes: 
1. Diálogos; 
2. Visualização das Réguas de medida das imagens; 
3. Mudar as medidas de referência das Imagens; 
4. Abrir, fechar e guardar imagens. 
 

 
 

Exercício 2 
Abrir ficheiros de imagem 

 

 
Abra o ficheiro “foto_MusicBox.tif” (menú File > Open): 

 
1. Verifique a resolução em que se 

encontra esta imagem (menú Image 
> Image Properties); 

2. Visualize e altere as dimensões da 
imagem para metade (menú Image 
> Scale Image); 

3. Navegue na imagem com o Zoom e 
visualize os pixeis em tamanho real 
1:1 (menú View > Zoom); 

 

 
 

Exercício 3 
Gravar e Publicar 

 

 

 
Para gravar as edições de imagem, bem como a imagem final a publicar: 
menú File > Save as 
 
Os formato GIMP .xfc ou 
Photoshop .psd permitem 
guardar informações de edição, 
tais como selecções e 
camadas. 
 
Utilize o formato/compressão 
mais adequado ao destino, 
p. ex., JPEG ou GIF. 
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Exercício 4 
Seleccionar, Editar e 

Transformar 
 

 
Explore as ferramentas de edição: Selecção, Edição e Transformação. 
 

Selecção: 
 
Rectangle Select; 
Ellipse Select; 
Free Select (Lasso); 
Select Contiguous Regions 
(Magic Wand). 
 

Edição: 
 
Pencil; 
Paintbrush*; 
Airbrush and 
Ink tool; 
--- 
Bucket; 
Gradient; 
Eraser; 
Clone; 
Convolve; 
Dodge/Burn. 
 

Transformação: 
 
Move; 
Rotate; 
Scale; 
Shear; 
Perspective; 

 
 
 

De notar que as teclas CTRL, SHIFT e ALT actuam como 
modificadores das ferramentas. 
No diálogo Main Toolbox, cada ferramenta contém opções 
adicionais específicas. 
 
*Terá de fazer uso do Painel Color Area, no modelo de cor que 
lhe for mais conveniente RGB/HSB. 
 

 

 
 

Exercício 5 
Ajuste de cores 

 

 
Explore o menú Colors > Color Balance e o menú Colors > Hue 
Saturation, para dotar a imagem de uma tonalidade espacial azulada. 
 
O menú Colors demonstra ser muito útil para o retoque de pormenores 
ou para grandes alterações de cor, tais como a remoção de olhos 
vermelhos ou o aquecimento da iluminação interior amarelada. 
 
Altere os valores de Brightness e Contrast para acentuar ou remover 
destaques a grupos de estrelas no (menú Colors > Brightness-
Contrast). 
 

 

 
Exercício 6 

Camadas 
 

 
Recorrendo às camadas (Diálogo Camadas) e às ferramentas de 
transformação e alteração de cor, componha, na mesma imagem, um 
anúncio a um espectáculo. 
 
Com as ferramentas disponíveis, crie uma réplica (de livre interpretação) de 
um dos cartazes disponibilizados na pasta “Cartazes” (Módulo 2 > 
Ficheiros - http://veramoitinho.wordpress.com/formacao/e-comunicacao/. 
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