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Matriz das Provas de Aferição de Análise e Técnicas de Composição

1.º ANO (Acesso ao 2.º ANO)

A prova é constituída por duas partes (Análise Musical e Técnicas de Composição).

1.ª Parte - Análise Musical - Duração da prova: 3h mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Análise de andamento completo ou excerto de obra vocal renascentista (missa ou motete), respeitante ao conteúdo
programático do 1.º Ano da disciplina.

50 pontos

Total 1.ª parte 50 pontos

2.ª Parte - Técnicas de Composição - Duração da prova: 2h30min mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Contraponto vocal, a 3 vozes, ao estilo de Palestrina.

Total 2.ª parte 50 pontos

Total da prova 100 pontos

Duração total da prova: 2h15min + 15min de tolerância

Nota: O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta).



Matriz das Provas de Aferição de Análise e Técnicas de Composição

2.º ANO (Acesso ao 3.º ANO)

A prova é constituída por duas partes (Análise Musical e Técnicas de Composição).

1.ª Parte - Análise Musical - Duração da prova: 3h mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Análise de andamento completo ou excerto de obra do período barroco, clássico ou romântico, respeitante ao conteúdo
programático do 2.º Ano da disciplina.

50 pontos

Total 1.ª parte 50 pontos

2.ª Parte - Técnicas de Composição - Duração da prova: 2h30m mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Harmonização coral a 4 vozes, com melodia dada, ao estilo de J. S. Bach.

Total 2.ª parte 50 pontos

Total da prova 100 pontos

Duração total da prova: 2h15min + 15min de tolerância

Nota: O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta).



Matriz das Provas de Aferição de Análise e Técnicas de Composição

Prova de Equivalência à frequência do 3.º ANO

A prova é constituída por duas partes (Análise Musical e Técnicas de Composição), realizadas em dias diferentes.
Cada prova é cotada para 100 pontos, sendo a nota final a média das duas provas.

1.ª Parte - Análise Musical - Duração da prova: 2h30min mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Análise de andamento completo ou excerto de obra, respeitante aos séculos XIV, XV ou XVI (Ars Nova ou Renascimento); 50 pontos

2 Análise de andamento completo ou excerto de obra, respeitante ao período tonal (Barroco, Clássico ou Romântico); 50 pontos

3 Análise de andamento completo ou excerto de obra, respeitante à Música do século XX. 50 pontos

Total 100 pontos

Nota: O aluno deverá elaborar a análise de duas das peças apresentadas.

Duração total da prova: 2h30min + 15min de tolerância

Nota: O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta).



Matriz das Provas de Aferição de Análise e Técnicas de Composição

Prova de Equivalência à frequência do 3.º ANO

A prova é constituída por duas partes (Análise Musical e Técnicas de Composição), realizadas em dias diferentes.
Cada prova é cotada para 100 pontos, sendo a nota final a média das duas provas.

2.ª Parte - Técnicas de Composição - Duração da prova: 2h30min mais 15min de tolerância

Item Conteúdos Pontuação

1 Contraponto vocal, a 3 vozes, ao estilo de Palestrina (item obrigatório para os alunos que optarem na prova de análise pelas
peças 2 e 3);

50 pontos

2 Harmonização coral a 4 vozes, com melodia dada, ao estilo de J. S. Bach (item obrigatório para os alunos que optarem na
prova de análise pelas peças 1 e 3);

50 pontos

3 Pequena peça dodecafónica, para 1 a 3 instrumentos, ao estilo de Webern, a partir de série dodecafónica dada (item
obrigatório para os alunos que optarem na prova de análise pelas peças 1 e 2).

50 pontos

Total 100 pontos

Nota: O aluno tem de realizar dois dos três itens, sendo que um dos itens será respeitante ao bloco de conteúdos programáticos que
eliminou na sua prova de análise.

Duração total da prova: 2h30min + 15min de tolerância

Nota: O aluno deve fazer-se acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta).



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 15 pontos

Transcrição rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 15 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 5.ªP e 8.ªP 7 pontos

Identificação auditiva de escalas maiores e menor natural 3 pontos

Transcrição de sons livres contextualizados em Dó Maior 15 pontos

Transcrição melódica com ritmo apresentado 15 pontos

Harmónico
Identificação e construção de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 5.ªP e 8.ªP 10 pontos

Identificação e construção de escalas Maiores até 5 alterações 10 pontos

Outros
conteúdos

Identificação de elementos da notação musical 5 pontos

Reconhecimento e identificação de famílias de instrumentos 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Reprodução rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Reprodução rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Melódico
Identificação da notação musical nas claves de Sol e Fá com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Entoação da notação musical com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 15 pontos

Transcrição rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 15 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 4.ªP, 5.ªP e 8.ªP 7 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores e menores 8 pontos

Transcrição de sons livres contextualizados numa tonalidade Maior 10 pontos

Transcrição melódica com ritmo apresentado 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 4.ªP, 5.ªP e 8.ªP 7 pontos

Identificação e construção de escalas Maiores e relativas menores 10 pontos

Identificação e construção de acordes de 3 sons  – Maior, menor e diminuto 6 pontos

Reconhecimento e identificação de instrumentos e famílias de instrumentos 1 pontos

Reconhecimento de estilos e géneros musicais diversificados 1 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Reprodução rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Reprodução rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Melódico
Identificação da notação musical nas claves de Sol e Fá com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Entoação da notação musical com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Transcrição rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 4.ªP, 5.º Dim., 5.ªP, 6.ªm, 6.ªM  e 8.ªP 9 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons em qualquer inversão – Maior, menor e diminuto 8 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas maiores, relativas menores e cromática 5 pontos

Transcrição de sons livres, sem contexto tonal, com os intervalos trabalhados auditivamente 4 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica de um excerto musical polifónico 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos - 2.ªm, 2.ªM, 3.ªm, 3.ªM, 4.ªP, 5.º Dim., 5.ªP, 6.ªm, 6.ªM  e 8.ªP 9 pontos

Identificação e construção de acordes de 3 sons, em qualquer inversão – Maior, menor e diminuto 5 pontos

Identificação e construção de escalas maiores, relativas menores e cromática 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Reprodução rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Reprodução rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Melódico
Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá e Dó4 com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Entoação da notação musical com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Transcrição rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos dentro de uma oitava 9 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons - Maior, menor e diminuto (em qualquer inversão) e Aumentado 8 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores, menores, cromática e hexáfona 5 pontos

Transcrição de sons livres, sem contexto tonal, com os intervalos trabalhados auditivamente 4 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica polifónica de um excerto musical 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos dentro de uma oitava 6 pontos

Identificação e construção de acordes de 3 sons - Maior, menor e diminuto (em qualquer inversão) e Aumentado 8 pontos

Identificação e construção de escalas maiores, relativas menores, cromática e hexáfona 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Reprodução rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Reprodução rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Melódico

Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá, Dó3 e Dó4 com figuração rítmica e marcação de
compasso 25 pontos

Entoação da notação musical com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Transcrição rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos dentro de uma oitava 9 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons em qualquer inversão e sétima da dominante 8 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores, menores, cromática, hexáfona, hispano-árabe e hispano-húngaro 5 pontos

Transcrição de sons livres, sem contexto tonal, com os intervalos trabalhados auditivamente 4 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica polifónica de um excerto musical 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos dentro de uma oitava 6 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons em qualquer inversão e sétima da dominante 8 pontos

Identificação e construção de escalas maiores, relativas menores, cromática, hexáfona, hispano-árabe e
hispano-húngaro 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Reprodução rítmica a uma parte em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Reprodução rítmica a duas partes em divisão binária e/ou ternária 25 pontos

Melódico

Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá, Dó3 e Dó4 com figuração rítmica e marcação de
compasso 25 pontos

Entoação da notação musical com figuração rítmica e marcação de compasso 25 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

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

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a duas partes (T=T) 10 pontos

Transcrição rítmica com notas dadas de um excerto musical 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos simples ou composto 8 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons em qualquer inversão e de  4 sons - dominante, menor e diminuto 4 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores, menores e sistema modal 4 pontos

Transcrição de sons livres sem contexto tonal 10 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical (identificação de cadências) 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica polifónica de um excerto musical (identificação de cadências) 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos simples ou compostos 6 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 3 sons em qualquer inversão e de  4 sons - dominante, menor e diminuto 8 pontos

Identificação e construção de escalas Maiores, relativas menores e modos 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

Prova de Aferição Oral ao 10.º Ano/6.º Grau (Acesso ao 11.º Ano/7.º Grau)

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico Reprodução rítmica a duas partes (T=T) 20 pontos

Melódico

Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá, Dó3, Dó4 e Dó1 com figuração rítmica e marcação de
compasso 20 pontos

Entoação melódica a uma ou duas vozes, dentro de uma tonalidade 20 pontos

Entoação melódica modal, percutindo o acompanhamento rítmico 20 pontos

Entoação de melodias atonais 20 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

Prova de Aferição Escrita do 11.º Ano/6.º Grau (Acesso ao 12.º Ano/8.º Grau)

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica a duas partes (T=T; P=P) 10 pontos

Transcrição rítmica com notas dadas de um excerto musical 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos simples ou composto 8 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 4 sons em qualquer inversão 4 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores, escalas menores e sistema modal 4 pontos

Transcrição de sons livres sem contexto tonal 10 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical (identificação de cadências) 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica polifónica de um excerto musical (identificar as cadências). 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos simples ou compostos 6 pontos

Identificação e construção de acordes de 4 sons em qualquer inversão 8 pontos

Identificação e construção de escalas Maiores, relativas menores e modos 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

Prova de Aferição Oral do 11.º Ano/6.º Grau (Acesso ao 12.º Ano/8.º Grau)

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico Reprodução rítmica a duas partes (T=T; P=P). 20 pontos

Melódico

Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá, Dó3, Dó4, Dó1 e Dó2 com figuração rítmica e marcação
de compasso 20 pontos

Entoação melódica a uma ou duas vozes, dentro de uma tonalidade 20 pontos

Entoação melódica modal, percutindo o acompanhamento rítmico 20 pontos

Entoação de melodias atonais 20 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

Prova de Aferição Escrita do 12.º Ano/8.º Grau

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico
Transcrição rítmica duas partes (T=T; P=P; T=P; P=T) 10 pontos

Transcrição rítmica com notas dadas de um excerto musical 10 pontos

Melódico

Reconhecimento auditivo de intervalos simples e compostos 8 pontos

Reconhecimento auditivo de acordes de 4 sons e 5 sons em qualquer inversão 4 pontos

Reconhecimento auditivo de escalas Maiores, menores e sistema modal 4 pontos

Transcrição de sons livres sem contexto tonal 10 pontos

Transcrição rítmico-melódica a uma voz de um excerto musical (identificação de cadências) 15 pontos

Transcrição rítmico-melódica polifónica de um excerto musical (identificação de cadências) 20 pontos

Harmónico

Identificação e construção de intervalos simples e compostos 6 pontos

Identificação e construção de acordes de 4 sons e 5 sons em qualquer inversão 8 pontos

Identificação e construção de escalas Maiores, relativas menores e modos 5 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da Disciplina de Formação Musical

Prova de Aferição Oral ao 12.º Ano/8.º Grau

Domínio Conteúdos Pontuação

Rítmico Reprodução rítmica a duas partes (T=T; P=P; T=P; P=T) 20 pontos

Melódico

Identificação da notação musical nas claves de Sol, Fá, Dó3, Dó4, Dó1, Dó2 e Fá3 com figuração rítmica e
marcação de compasso 20 pontos

Entoação melódica a uma ou duas vozes, dentro de uma tonalidade 20 pontos

Entoação melódica modal, percutindo o acompanhamento rítmico 20 pontos

Entoação de melodias atonais 20 pontos

Total 100 pontos

Duração máxima da prova: 90 min.

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da disciplina de História da Cultura e das Artes

Âmbito dos conteúdos: O programa do 1.º Ano da disciplina de História da Cultura e das Artes – da Antiguidade Greco-Romana até ao
Renascimento

Prova de Aferição - 1.º ano (acesso ao 2.º Ano)

Item Conteúdos Pontuação

1 Identificação auditiva de 4 excertos ou andamentos e respetivo compositor, época e instrumentação 20 pontos

2 Identificação de 6 individualidades/termos técnicos/conceitos 36 pontos

3 Duas perguntas de desenvolvimento a escolher entre três apresentadas na prova 44 pontos

Total 100 valores

Duração máxima da prova: 2h15m mais 15 minutos de tolerância

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da disciplina de História da Cultura e das Artes

Âmbito dos conteúdos: O programa do 2.º Ano da disciplina de História da Cultura e das Artes – Períodos Barroco e Clássico

Prova de Aferição - 2.º ano (Acesso ao 3.º Ano)

Item Conteúdos Pontuação

1 Identificação auditiva de 4 excertos ou andamentos e respetivo compositor, época e instrumentação 4 valores

2 Identificação de 6 individualidades/termos técnicos/conceitos 7,2 valores

3 Duas perguntas de desenvolvimento a escolher entre três apresentadas na prova 8,8 valores

Total 20 valores

Duração máxima da prova: 2h15m mais 15 minutos de tolerância

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)



Matrizes da disciplina de História da Cultura e das Artes

Âmbito dos conteúdos: O programa do 3.º Ano da disciplina de História da Cultura e das Artes – Períodos Romântico, Moderno e
Contemporâneo (Século XX/XXI)

Prova de Equivalência à Frequência - 3.º ano

Item Conteúdos Pontuação

1 Identificação auditiva de 4 excertos ou andamentos e respetivo compositor, época e instrumentação 4 valores

2 Identificação de 6 individualidades/termos técnicos/conceitos 7,2 valores

3 Duas perguntas de desenvolvimento a escolher entre três apresentadas na prova 8,8 valores

Total 20 valores

Duração máxima da prova: 2h15m mais 15 minutos de tolerância

Nota: O aluno deve-se fazer acompanhar do material necessário para a execução da prova (lápis, borracha e caneta)


