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EXAMEN

A

1. En quin format presentaries una imatge vectoritzada?
a) PDF
b) JPG
c) PNG
2. Com prepararies un document per imprimir?
a) JPG amb gamma de colors RGB
b) PDF amb gamma de colors CMYK
c) PDF amb gamma de colors RGB
3. Davant de l’edició d’un llibre quin programa utilitzaries?
a) Corel Draw
b) Adobe Illustrator
c) Adobe InDesing
4. Dins el programa InDesing, si necessites crear el mateix disseny en vàries pàgines,
quina opció escolliries?
a) Pàgines mestres
b) Pàgines professionals
c) No és possible fer-ho
5. Quina unitat de mesures utilitzaries per les imatges per a xarxes socials?
a) Centímetres
b) Píxels
c) Mil·límetres
6. Els colors complementaris són:
a) Aquells parells de colors que, en l’espectre circular, es troben just un al costat de l’altre en
un cercle cromàtic.
b) Aquells parells de colors que es complementen bé i son agradables de combinar.
c) Aquells parells de colors que, en l’espectre circular, es troben just un enfront de l’altre en un
cercle cromàtic.
7. Proporció àurea:
a) És la proporció entre dos punts a i b (o per extensió, entre dues distàncies a i b)
b) És la proporció entre dos segments a i b (o per extensió, entre dues quantitats a i b)
c) És la proporció entre dos espais a i b (o per extensió, entre dues escales a i b)
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8. Quantes versions té el logotip de l’Ajuntament de Badalona i com s’apliquen?
a) Té dues versions: el codi d’identificació per als materials publicitaris, quan l’Ajuntament és
l’emissor principal, i el logotip, que és la suma de l’escut de la ciutat i el nom d’Ajuntament de
Badalona.
b) Té una sola versió i és la que s’aplica en tots els casos.
c) Té una sola versió i s’aplica en diferents colors segons els casos.
9. Quin és el color corporatiu de l’Ajuntament de Badalona?
a) Pantone 301
b) Pantone 3005
c) Negre
10. Quina és la tipografia corporativa de l’Ajuntament de Badalona?
a) Helvètica en totes les seves variants
b) Interestate en totes les seves variants
c) Arial en totes les seves variants
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