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Matrizes de Aferição do Departamento de Metais e Percussão 

 
 

 
Trompete 

 
 

        5º ano/1º grau                               6º ano/2º grau 
(acesso ao 6º ano/2º grau)       (acesso ao 7º ano/3º grau).   

          7º ano/3º grau                        8º ano/4º grau.                       9º ano/5º grau 
(acesso ao 8ºano/4ºgrau)         (acesso ao 9ºano/5ºgrau)      (acesso ao 10ºano/6ºgrau) 
 

         10º ano/6º grau                      11º ano/7º grau.                       12º ano/8º grau 
(acesso ao 11ºano 7ºgrau)         (acesso ao 12ºano/8ºgrau)       

 
 
 

Trompa 
 
 

        5º ano/1º grau                               6º ano/2º grau 
(acesso ao 6º ano/2º grau)       (acesso ao 7º ano/3º grau).   

          7º ano/3º grau                        8º ano/4º grau.                       9º ano/5º grau 
(acesso ao 8ºano/4ºgrau)         (acesso ao 9ºano/5ºgrau)      (acesso ao 10ºano/6ºgrau) 
 

         10º ano/6º grau                      11º ano/7º grau.                       12º ano/8º grau 
(acesso ao 11ºano 7ºgrau)         (acesso ao 12ºano/8ºgrau)       

 
 
 

Trombone 
 
 

        5º ano/1º grau                               6º ano/2º grau 
(acesso ao 6º ano/2º grau)       (acesso ao 7º ano/3º grau).   

          7º ano/3º grau                        8º ano/4º grau.                       9º ano/5º grau 
(acesso ao 8ºano/4ºgrau)         (acesso ao 9ºano/5ºgrau)      (acesso ao 10ºano/6ºgrau) 
 

         10º ano/6º grau                      11º ano/7º grau.                       12º ano/8º grau 
(acesso ao 11ºano 7ºgrau)         (acesso ao 12ºano/8ºgrau)       

 
 

Tuba 
 
 

        5º ano/1º grau                               6º ano/2º grau 
(acesso ao 6º ano/2º grau)       (acesso ao 7º ano/3º grau).   

          7º ano/3º grau                        8º ano/4º grau.                       9º ano/5º grau 
(acesso ao 8ºano/4ºgrau)         (acesso ao 9ºano/5ºgrau)      (acesso ao 10ºano/6ºgrau) 
 



          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Percussão 
 
 

        5º ano/1º grau                               6º ano/2º grau 
(acesso ao 6º ano/2º grau)       (acesso ao 7º ano/3º grau).   

          7º ano/3º grau                        8º ano/4º grau.                       9º ano/5º grau 
(acesso ao 8ºano/4ºgrau)         (acesso ao 9ºano/5ºgrau)      (acesso ao 10ºano/6ºgrau) 
 

         10º ano/6º grau                      11º ano/7º grau.                       12º ano/8º grau 
(acesso ao 11ºano 7ºgrau)         (acesso ao 12ºano/8ºgrau)       



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 5º Ano/1.ºGrau (Acesso ao 6ºAno/2ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
-Escalas maiores até duas alterações em legato e staccato. 

-Arpejos maiores em legato e staccato. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Simple Studies 

for Beginner Brass de John Miller (até ao nº8), ou outros de dificuldade equivalente ou 

superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno 

35 pontos 

3 
- Duas peças: Ronde e Your First Hit Single do método Trumpet Basics de John Miller, ou 

outras de dificuldade equivalente ou superior.  
35 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri.  10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 15 min. 

 
 

 

 

 

 

 

 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 6º Ano/2.ºGrau (Acesso ao 7ºAno/3ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) até três alterações em 

legato e staccato. 

-Arpejos maiores e menores em legato e staccato. 

-Escala cromática em legato e staccato. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Simple Studies 

for Beginner Brass de John Miller (a partir do nº9 até ao nº20), ou outros de dificuldade 

equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha 

do aluno 

30 pontos 

3 

- Duas peças: Uma Peça das Concert Pieces finais do método Trumpet Basics de John 

Miller e Moussaillon Marche – Jean Meyer, ou outras de dificuldade equivalente ou 

superior. 

40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 

 
 

 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 7º Ano/3.ºGrau (Acesso ao 8ºAno/4ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) até cinco alterações em 

legato e staccato. 

-Arpejos maiores e menores em legato e staccato. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Simple Studies 

for Beginner Brass de John Miller (a partir do nº21 até ao nº38) ou do método Forty 

Progressive Etudes de Sigmund Hering ( nº1 até ao nº10) ou outros de dificuldade 

equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha 

do aluno 

30 pontos 

3 
- Duas peças: Bleu Nocturne – Armando Ghidoni e Place des Fêtes – Pascal Proust, ou outras 

de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 25 min. 
 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 8º Ano/4.ºGrau (Acesso ao 9ºAno/5ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante 

-Escala cromática com diferentes articulações. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Forty 

Progressive Etudes de Sigmund Hering (a partir do nº10 até ao nº20), ou outros de 

dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e 

outro à escolha do aluno 

30 pontos 

3 
- Duas peças: Trois Esprits – Alain Parent e Fanfare for Trumpet – Charles G. Davis, ou 

outras de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri.  10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 

 
 

 

 

 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 9º Ano/5.ºGrau (Acesso ao 10ºAno/6ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Forty 

Progressive Etudes de Sigmund Hering (a partir do nº30 até ao nº40), ou outros de dificuldade 

equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha 

do aluno. 

30 pontos 

3 
- Duas peças: Andante et Allegro – G. Balay e Andante et Allegro – J. Guy Ropartz , ou 

outras de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 
-Leitura à primeira vista, com possível transposição de segunda maior ascendente, apresentada 

pelo júri. 
10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 

 
 

 

 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 10º Ano/6.ºGrau (Acesso ao 11ºAno/7ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, dos 14 Estudos 

Característicos de J. B. Arban ou dos Concert Studies for Trumpet de Philip Smith, ou outros 

de dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e 

outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
- Duas obras: Concert Etude – A. Goedicke e Aria et Scherzo – A. Aroutiounian, ou outras de 

dificuldade equivalente ou superior.  
40 pontos 

4 
-Leitura à primeira vista, com transposição de segunda maior ascendente, apresentada pelo 

júri. 
10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 35 min. 
 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 11º Ano/7.ºGrau (Acesso ao 12ºAno/8ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, dos 14 Estudos 

Característicos de J. B. Arban ou dos Concert Studies for Trumpet de Philip Smith, ou 

outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo 

júri e outro à escolha do aluno 

30 pontos 

3 
- Duas obras: Solo de Concours – Theo Charlier e 1º andamento de Concerto Clássico: J. 

N. Hummel ou J. G. Neruda, ou outras de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista, com transposição, apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 35 min. 

 
 

 

 

 



          

 

Matrizes da Disciplina de Trompete 

  

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição de Trompete 12º ano/8º Grau 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, dos 14 Estudos 

Característicos de J. B. Arban ou dos Concert Studies for Trumpet de Philip Smith ou dos 

Orchestra Etudes de Vassily Brandt, ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno 

interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
- Duas obras: Concerto para Trompete – A. Aroutiounian  e Rustiques – E. Bozza, ou outras 

de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista, com transposição, apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 40 min. 

 
 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 5º Ano/1.ºGrau (Acesso ao 6ºAno/2ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Escalas maiores até duas alterações em legato e staccato. 

-Arpejos maiores em legato e staccato. 

-Série de Harmônico até 5 notas 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do Método Peter Wastall, 

Aprender a tocar a Trompa(até ao nº9), ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O 

aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno 

35 pontos 

3 
- Duas peças: Arthur Campbell, Horn Solo Book One, ou outras de dificuldade 

equivalente ou superior.  
35 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri.  10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 15 min. 

 
 

 

 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 6º Ano/2.ºGrau (Acesso ao 7ºAno/3ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) até três alterações em 

legato e staccato. 

-Arpejos maiores e menores em legato e staccato. 

-Série de Harmónicos nas 7 posições.. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Peter Wastall(a 

partir do nº10 até ao nº24), ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno 

interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno 

30 pontos 

3 

- Duas peças:Arthur Campbell – Horn Solo Book One, ou outras de dificuldade 

equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 

 
 

 

 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 7º Ano/3.ºGrau (Acesso ao 8ºAno/4ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) até cinco alterações em 

legato e staccato. 

-Arpejos maiores e menores em legato e staccato. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Maxime 

Alphonse ( até ao nº31) ou do método Anton Horner ,Primary Studies ( nº34 até ao nº49) ou 

outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo 

júri e outro à escolha do aluno 

30 pontos 

3 

- Duas peças:Pierre Bigot, Prélude et Habanera;Michel Delgiudice, Évocation, ou outras de 

dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 25 min. 

 
 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 8º Ano/4.ºGrau (Acesso ao 9ºAno/5ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante 

-Escala cromática com diferentes articulações. 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, C. Kopprasch( estudo 1 

ao 10), ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um 

escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
- Duas peças: E.Bozza, En Irlande; Alexandre Scriabin, Romance für Horn and 

Klavier, ou outras de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista apresentada pelo júri.  10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 

 
 

 

 

 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 9º Ano/5.ºGrau (Acesso ao 10ºAno/6ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações. 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método C. Kopprasch, 

60 Studies (estudo 11 ao 22), ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno 

interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 

- Duas peças:Carl Nielsen, Canto Serioso; Camille Saint-Saëns, Romance, ou outras de 

dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 

-Leitura à primeira vista, com possível transposição de segunda maior ascendente, apresentada 

pelo júri. 
10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 

 
 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 10º Ano/6.ºGrau (Acesso ao 11ºAno/7ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, Maxime Alphonse, 2º 

caderno (estudo 22 ao 40) ou A. De Pré, 20 Etudes/Le cor, ou outros de dificuldade 

equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e outro à escolha 

do aluno. 

30 pontos 

3 

- Duas obras:L. Cherubini, Sonate II; Alexandre Glazunov, Rêverie, ou outras de 

dificuldade equivalente ou superior.  
40 pontos 

4 

-Leitura à primeira vista, com transposição de segunda maior ascendente, apresentada pelo 

júri. 
10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 35 min. 
 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 11º Ano/7.ºGrau (Acesso ao 12ºAno/8ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Maxime 

Alphonse, 3o caderno (estudo 1 ao 20);A. De Pré, 20 Etudes/Le cor, ou outros de 

dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido pelo júri e 
outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
- Duas obras: Malcom Arnold, Fantasia for Horn; L.Beethoven,  Sonate, ou outras de 

dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista, com transposição, apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 35 min. 

 
 

 

 

 



          

 

                  Matrizes da Disciplina de Trompa 

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição de Trompa 12.º ano/8.º Grau 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

-Todas as escalas maiores e relativas menores (Natural, Harmónica e Melódica) em legato e 

staccato. 

-Arpejos maiores e menores com inversões de 3 e 4 sons. 

-Arpejo da sétima da dominante com inversões de 3 e 4 sons. 

-Escala cromática com diferentes articulações 

 

Execução rítmica e melódica 

Digitação 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade: Afinação e timbre  

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 

-Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, Métodos C. Kopprasch, 60 

Studies (estudo 46 ao 60); Müller, Eduard, Etüden für Horn Helf 1 (estudo 15 ao 22) 

 ou outros de dificuldade equivalente ou superior. O aluno interpretará dois: um escolhido 

pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 

- Duas obras:Hermann Neuling,  Bagatelle; Richard Strauss, Concerto nº1, ou outras 

de dificuldade equivalente ou superior. 
40 pontos 

4 -Leitura à primeira vista, com transposição, apresentada pelo júri. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 40 min. 

 
 

 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 5º Ano/1.ºGrau (Acesso ao 6ºAno/2ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Quatro escalas maiores, na extensão de uma oitava. Respetivos arpejos e inversões. Escala 
cromática.Será sorteada uma escala maior. 

 

Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Sonoridade 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20pontos 

2 
Dois estudos ou duas peças de Marimba ou um e estudo mais uma peça para 2 baquetas (ex.: La 
Percusión, 1º grado elemental, Pons Serrano, J. 

25pontos 

3 Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: Percussion Studio 1 – S. Fink de nível equivalente ou superior) 25 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 2 Tímpanos (ex.: Fundamental Method for Timpani de M. Peters de 
nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

5 Leitura à primeira vista 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 15 min. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

 

Prova de Aferição do 6º Ano/2.ºGrau (Acesso ao 7ºAno/3ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Quatro escalas maiores e respetivas escalas menores naturais, na extensão de duas oitavas.. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática. Será sorteada uma escala maior, executa 
também a respetiva relativa menor 

 

Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Sonoridade 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 
Um estudo ou uma peça de Marimba para 4 baquetas (ex.: método: “Marimba Tecnique” – Fry – 
Mark Ford, “Imagine” de Bart Quartier de nível equivalente ou superior) 

25 pontos 

3 Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: Solo Book I de S. Fink de nível equivalente ou superior) 25 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 2 Tímpanos (ex.: Fundamental Method for Timpani de M. Peters de 
nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

5 Leitura à primeira vista 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 

 

 
 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 7º Ano/3.ºGrau (Acesso ao 8ºAno/4ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores harmónicas, na extensão de duas oitavas. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática. Serão sorteadas duas escalas maiores, executa 
também as respetivas relativas menores. 

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

15pontos 

2 
Uma peça de Marimba para4 baquetas (ex.: “Suite Mexicana” – A. Gomez de nível equivalente ou 
superior) 

20pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: “Struttin” de Jay Wanamaker, um estudo entre o 10 e o 20 
“The all American Solos” de C. Wilcoxonou de nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 3Tímpanos (ex.: “Scherzo” – For 3 Timpani de M. Peters de nível 
equivalente ou superior) 

20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Set-Up (ex.: Studies in Solo Percussion  – M- Goldenberg de nível 
equivalente ou superior) 

20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 25 min. 

 

 

 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 8º Ano/4.ºGrau (Acesso ao 9ºAno/5ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores harmónicas,na extensão de duas oitavas. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática.Serão sorteadas duas escalas maiores, executa 
também as respetivas relativas menores. 

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

15pontos 

2 
Uma peça de Marimba para4 baquetas (ex.: “Yellow After the Rain” – M. Peters de nível equivalente ou 
superior) 

20pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: 1 estudo do “Intermediate Snare Drum studies” – M. Peters ou 
estudo entre o 30 e o 40 do “The all American Solos” de C. Wilcoxonou de nível equivalente ou 
superior) 

20 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 3Tímpanos (ex.: Festivo do “Fundamental Solos for Timpani” – For 3 
Timpani de M. Peters de nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Set-Up (ex.: Etudes for Multi Percussion – M- Goldenberg de nível 
equivalente ou superior) 

20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 
 

 

 

 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 9º Ano/5.ºGrau (Acesso ao 10ºAno/6ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores harmónicas, na extensão de duas oitavas. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática. Serão sorteadas duas escalas maiores, executa 
também as respetivas relativas menores. 

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

15 pontos 

2 
Uma peça de Marimba para 4 baquetas (ex.: “Generalife” de Emmanuel Séjourné de nível equivalente 

ou superior) 
20 pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: “Online” de Jay Wanamaker, um estudo entre o 30 e o 50 “The 

all American Solos” de C. Wilcoxon de nível equivalente ou superior)  
20 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 3 Tímpanos (ex.: Fundamental Method for Timpani de M. Peters de nível 

equivalente ou superior) 
20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Vibrafone para 4 baquetas (ex.: Dampenig and pedaling de D. Friedman de 

nível equivalente ou superior)  
20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 
 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 10º Ano/6.ºGrau (Acesso ao 11ºAno/7ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores harmónicas, na extensão de duas oitavas. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática.Serão sorteadas duas escalas maiores, executa 
também as respetivas relativas menores. 

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

15pontos 

2 
Uma peça de Marimba para4 baquetas (ex.: “Rhythm Song” P. Smadbeck de nível equivalente ou 
superior) 

20pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: “A minute of News” de E. Novothneyr, um Solos do “Modern 
Contest Solos” J.S. Pratt de nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 4 Tímpanos (ex.: “Suite for timpani” – S. Fink de nível equivalente ou 
superior) 

20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Set-Up (ex.: Etudes for Multi Percussion – M- Goldenberg ou Vibrafone, do 
método “Mirror from Another” – D. Friedman, de nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 35 min. 
 

Prova de Aferição do 11º Ano/7.ºGrau (Acesso ao 12ºAno/8ºGrau) 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores harmónicas,na extensão de duas oitavas. 
Respetivos arpejos e inversões. Escala cromática.Serão sorteadas duas escalas maiores, executa 
também as respetivas relativas menores. 

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

15pontos 

2 Uma peça de Marimba para4 baquetas (ex.: “Rotation 4” – E. Sammut de nível equivalente ou superior) 20pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: “Suite for Snare Dum” – S. Fink, um Solo do “Modern Contest 
Solos” J.S. Pratt. 

20 pontos 

4 
Um estudo ou uma peça para 4Tímpanos (ex.: “Sonata for Timpani” John Beck de nível equivalente ou 
superior) 

20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Set-Up (ex.: Etudes for Multi Percussion – M- Goldenberg ou vibrafone, um 
estudo entre o 24 e o 27 do método Dampenig and pedaling de D. Friedman de nível equivalente ou 
superior)  

20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 40 min. 
 

 

Prova de Aferição do 12º Ano/8.ºGrau 



 

 

 

Matrizes da Disciplina de Percussão 

Nota:O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Um estudo ou uma peça de Vibrafone com quatro baquetas (“Blues for Gilbert” – M. Glentworth de nível 
equivalente ou superior)  

 
Execução rítmica e melódica 

Sticking 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação 

Articulação e dinâmicas 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Sonoridade 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

Memória musical 

20 pontos 

2 
Um concerto para Marimba e Piano (ex.: “Concerto para Marimba” – N. Rosauro de nível equivalente ou 
superior) 

20 pontos 

3 
Um estudo ou uma peça de Caixa (ex.: “March Cadenza” – G. Mortensen, um estudo “Keisekleriana” – 
J. Delecluse de nível equivalente ou superior) 

20 pontos 

4 Um estudo ou uma peça para 4 Tímpanos (ex.: “Saeta” – E. Carter de nível equivalente ou superior) 20 pontos 

5 
Um estudo ou uma peça de Set-Up (ex.: “Inspirations Diabolique” – R. Tagawa de nível equivalente ou 
superior) 

15 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 5 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 45 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Tuba 

                    

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 5º Ano/1.ºGrau (Acesso ao 6ºAno/2ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Escalas maiores até duas alterações, na extensão de uma oitava (staccato e legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior no estado fundamental (1 oitava).  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação dos pistons com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

20 pontos 

2 

Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Kids Playng 

Easy Solos, ou de grau de dificuldade semelhante ou superior. O aluno interpretará dois: 

um deles escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
Duas Peças: Warming Up ou Blue Tulip do método Junior Playing Easy Solos ou de grau de 

dificuldade semelhante ou superior). 
40 pontos 

5 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 
 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Tuba 

                    

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 6º Ano/2.ºGrau (Acesso ao 7ºAno/3ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Uma escala maior e relativa até duas alterações, na extensão de uma oitava (staccato e 
legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior/menor no estado fundamental (1 oitava, 
staccato e legato).  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação dos pistons com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

20 pontos 

2 

Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Look Learn 

and Listen, ou de grau de dificuldade semelhante ou superior. O aluno interpretará dois: um 

deles escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
Duas Peças do método Easy Classical Tuba Solos  ou de grau de dificuldade semelhante ou 

supeior). 
40 pontos 

4 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 
 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Tuba 

                    

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 7º Ano/3.ºGrau (Acesso ao 8ºAno/4ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Uma escala maior até 3 alterações e sua relativa menor (nas 3 formas), na extensão de duas 

oitavas (staccato e legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior no estado fundamental, 1ª e 2ª inversão (1 
oitava). Escala Cromática (uma oitava). 

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação dos pistões com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

10 pontos 

2 
Um Estudo de livre escolha (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de 

dificuldade semelhante). 
20 pontos 

3 

Estudo escolhido pelo júri (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de dificuldade 

semelhante). 

 

20 pontos 

4  Peça (Bel Canto ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 20 pontos 

5 
Peça (Bel canto ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 

 
20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 25 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Tuba 

                    

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 8º Ano/4.ºGrau (Acesso ao 9ºAno/5ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Uma escala maior até 3 alterações e sua relativa menor (nas 3 formas), na extensão de duas 

oitavas (staccato e legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior no estado fundamental, 1ª e 2ª inversão (1 
oitava). Escala Cromática (uma oitava). 

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação dos pistões com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

10 pontos 

2 
Um Estudo de livre escolha (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de 

dificuldade semelhante). 
20 pontos 

3 

Estudo escolhido pelo júri (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de dificuldade 

semelhante). 

 

20 pontos 

4  Peça (Bel Canto ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 20 pontos 

5 
Peça (Bel canto ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 

 
20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Tuba 

                    

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 9º Ano/5.ºGrau (Acesso ao 10ºAno/6ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores nas três formas (Ligado e Articulado), 

escala cromática; respetivos arpejos sobre o acorde perfeito no estado fundamental, suas 

inversões e sétima da dominante, na extensão de duas oitavas.  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

10 pontos 

2 Um estudo de livre escolha do método 40 Progressive Etudes for Trombone – Sigmund Hering 

ou dificuldade equivalente. 

20 pontos 

3 Um estudo de livre escolha do método 40 Progressive Etudes for Trombone – Sigmund Hering 

ou dificuldade equivalente. 

20 pontos 

4 Um Bordogni do Método Marco Mulcahy Bordgni. 20 pontos 

5 Uma peça Completa (Fantasy for Trombone, ou peça de nível equivalente) 20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 35 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Duração máxima da prova: 20 min. 
 

Prova de Aferição do 5º Ano/1.ºGrau (Acesso ao 6ºAno/2ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 
Uma escala maior até duas alterações, na extensão de uma oitava (staccato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior no estado fundamental (1 oitava).  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

20 pontos 

2 

Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Tradition of 

Excellence, ou de grau de dificuldade semelhante ou superior. O aluno interpretará dois: 

um deles escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

35 pontos 

3 
Duas Peças: Warming Up ou Blue Tulip do método Junior Playing Easy Solos ou de grau de 
dificuldade semelhante ou supeior). 

35 pontos 

5 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 6º Ano/2.ºGrau (Acesso ao 7ºAno/3ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Uma escala maior e relativa até duas alterações, na extensão de uma oitava (staccato e 
legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior/menor no estado fundamental (1 oitava, 
staccato e legato).  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

 

20 pontos 

2 

Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método Tradition of 

Excellence, ou de grau de dificuldade semelhante ou superior. O aluno interpretará dois: 

um deles escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
Duas Peças: Music Hall ou Ballad do método Solos for Trombone Player ou de grau de 

dificuldade semelhante ou supeior). 
40 pontos 

4 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 20 min. 
 

 

 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

 

Prova de Aferição do 7º Ano/3.ºGrau (Acesso ao 8ºAno/4ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Escala maiores e menores (nas 3 formas) até 5 alterações (nas 3 formas), na extensão de 

uma oitava (staccato e legato). 

Respetivos arpejos. 

Escala Cromática. 

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

20 pontos 

2 

Três estudos apresentados com diferentes dificuldades e técnicas, do método 40 Progressive 
Etudes de Sigmund Hering, ou de grau de dificuldade semelhante ou superior. O aluno 

interpretará dois: um deles escolhido pelo júri e outro à escolha do aluno. 

30 pontos 

3 
Duas Peças do método Kendor Recital Solos ou de grau de dificuldade semelhante ou 

supeior). 
40 pontos 

4 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 25 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Duração máxima da prova: 30 min. 

Prova de Aferição do 8º Ano/4.ºGrau (Acesso ao 9ºAno/5ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Uma escala maior até 3 alterações e sua relativa menor (nas 3 formas), na extensão de uma 

oitava (staccato e legato). 

Respetivos arpejos sobre o acorde perfeito maior no estado fundamental, 1ª e 2ª inversão (1 
oitava). Escala Cromática (uma oitava). 

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

10 pontos 

2 
Um Estudo de livre escolha (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de 

dificuldade semelhante). 
20 pontos 

3 

Estudo escolhido pelo júri (40 Progressive Etudes - Sigmund Hering, de grau de dificuldade 

semelhante). 

 

20 pontos 

4  Peça (Kendor Recital Solos ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 20 pontos 

5 
Peça (Kendor Recital Solos ou outras Peças, de grau de dificuldade semelhante). 

 
20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

 

Prova de Aferição do 9º Ano/5.ºGrau (Acesso ao 10ºAno/6ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores nas três formas (Ligado e Articulado), 

escala cromática; respetivos arpejos sobre o acorde perfeito no estado fundamental, suas 

inversões e sétima da dominante, na extensão de duas oitavas.  

 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

 

10 pontos 

2 Um estudo de livre escolha do método 40 Progressive Etudes for Trombone – Sigmund Hering 

ou dificuldade equivalente. 

20 pontos 

3 Um estudo de livre escolha do método 40 Progressive Etudes for Trombone – Sigmund Hering 

ou dificuldade equivalente. 

20 pontos 

4 Um Bordogni do Método Marco Mulcahy Bordgni. 20 pontos 

5 Uma peça Completa (Fantasy for Trombone, ou peça de nível equivalente) 20 pontos 

6 Leitura à primeira vista. 10 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 35 min. 

 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 10º Ano/6.ºGrau (Acesso ao 11ºAno/7ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores nas três formas (Ligado e Articulado), 

escala cromática (duas oitavas); respetivos arpejos sobre o acorde perfeito no estado 

fundamental, suas inversões e sétima da dominante, na extensão de duas oitavas; será 

sorteada uma tonalidade no dia da prova; 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

10 pontos 

2 Um estudo à escolha do aluno (André Lafosse - Volume 2, ou dificuldade equivalente). 20 pontos 

3 Um estudo escolhido pelo júri (Marco Bordogni - Método, ou dificuldade equivalente). 25 pontos 

4 Uma obra para trombone solo (Appels et Mirage ou dificuldade equivalente) 20 pontos 

5 
Uma peça/Andamento de Concerto ou Sonata à escolha.  (Concerto for trombone - Rimsky 

Korsakov ou dificuldade equivalente) 
25 pontos 

Total 
100 pontos 

Duração máxima da prova: 35 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 11º Ano/7.ºGrau (Acesso ao 12ºAno/8ºGrau) 

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores nas três formas (Ligado e Articulado), 

escala cromática (duas oitavas); respetivos arpejos sobre o acorde perfeito no estado 

fundamental, suas inversões e sétima da dominante, na extensão de duas oitavas;  

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

10 pontos 

2 Um estudo (André Lafosse - Volume 2, ou dificuldade equivalente). 20 pontos 

3 Uma obra para trombone solo (Elegy for Mippy II - Leonard Bernstein). 25 pontos 

4 Uma peça/Andamento de Concerto ou Sonata à escolha (Sonata Vox Gabrieli Sulek). 20 pontos 

5 Leitura à 1ª Vista 25 pontos 

Total 
100 pontos 

Duração máxima da prova: 45 min. 



          

 

                                  Matriz de Instrumento - Trombone 

                   

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (i.e. partituras). 

As escalas com os respetivos arpejos e cromática deverão ser executadas de memória. 

 

Prova de Aferição do 12º Ano/8.ºGrau  

Item Conteúdos Critérios Pontuação 

1 

Todas as escalas maiores e respetivas escalas menores nas três formas (Ligado e 

Articulado), escala cromática (duas oitavas); respetivos arpejos sobre o acorde 

perfeito no estado fundamental, suas inversões e sétima da dominante, na extensão de 

duas oitavas; será sorteada uma tonalidade no dia da prova; 

Execução rítmica e melódica 

Sentido de Pulsação 

Postura 

Coordenação da vara com a 

articulação 

Dinâmicas 

Afinação 

Qualidade Sonora 

Fluidez de execução 

Compreensão da estrutura da obra 

Fraseado 

Interpretação 

Atitude 

10 pontos 

2 Um estudo (André Lafosse - Volume 2, ou dificuldade equivalente). 20 pontos 

3 Uma obra para trombone solo 25 pontos 

4 
Uma peça/Andamento de Concerto ou Sonata à escolha (Concerto for Trombone - 

Ferdinand David ou nível equivalente). 
20 pontos 

5 Excerto de Orquestra 25 pontos 

Total 100 pontos 

Duração máxima da prova: 45 min. 


