
 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DA DISCIPLINA DE  

HISTÓRIA DA CULTURA E DAS ARTES – MÚSICA PARA ALUNOS AUTOPROPOSTOS 

 

REGULAMENTO 

1.  A Prova de Equivalência à Frequência de História da Cultura e das Artes - Música é uma prova 
escrita com uma duração de 2 horas e uma tolerância de 30 minutos. 

2.  É uma prova cotada para 200 pontos, correspondendo a 20 valores. 

3. Para os alunos externos autopropostos e para os alunos internos que se candidatem à Prova de 
Equivalência à Frequência, os conteúdos da mesma correspondem aos conteúdos dos 1º, 2º e 3º anos 
do programa de História da Cultura e das Artes – Música. 

4. A Prova de Equivalência à Frequência para os alunos externos autopropostos e para os alunos internos 
que se candidatem à mesma configura-se e corporiza-se na MATRIZ e na PROVA-MODELO de 
seguida apresentadas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MATRIZ 

 
ESTRUTURA OBJETIVOS CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
COTAÇÕES 

I 
4 exemplos musicais 

 
6 termos 

- Identificar e 
caracterizar obras, 
géneros, formas, épocas 
e estilos; 
- Definir conceitos. 
- Identificar e localizar, 
no espaço e no tempo, 
géneros, formas, 
compositores, tratados, 
escolas de composição, 
instrumentos e outros. 

- Exatidão da 
informação exposta; 
- Capacidade de síntese; 
- Organização do 
discurso; 
- Interligação de 
conteúdos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Capacidade de 
desenvolvimento. 
 

 
40 pontos (4 x 10) 

 
60 pontos (6 x 10) 

II 
2 questões 

- Caracterizar 
estilisticamente géneros 
/ formas musicais; 
- Indicar os princípios 
estéticos dos períodos 
estudados; 
- Caracterizar a “praxis 
musical” dos períodos 
estudados; 
- Comparar diferentes 
escolas de composição 

50 pontos (2 x 25) 
 

III 
1 tema à escolha entre 3 

 

- Desenvolver 
exaustivamente um dos 
temas propostos, 
abrangendo o maior 
número de componentes 
históricas, artísticas, 
estéticas, filosóficas e 
outras. 

50 pontos 
 

 

  
 
 

   



 

 
 
 

MODELO DA PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE HISTÓRIA DA CULTURA 
E DAS ARTES – MÚSICA 

 
I 

 
a) Identifique/defina de forma breve e concisa os quatro tópicos seguintes. (10 pontos cada) 
1 – Canção com alaúde ‘Weep o mine eyes’, John Dowland. 
2 - Noturno op. 27 n.º 2, F. Chopin. 
3 – ‘Liturgie de Cristal’, do Quarteto para o Fim dos Tempos, O. Messiaen. 
4 – ‘Marche pour la Cérémonie Turque’, da Comédie-ballet Le Bourgeois Gentilhomme, de J.-B. Lully. 
 
b) Identifique/defina de forma breve e concisa os seis tópicos seguintes. (10 pontos cada) 
1-  Guido d’Arezzo  
2-  Camerata Fiorentina  
3-  Sturm und Drang  
4- Forma-sonata 
5- Singspiel 
6- Der Freischütz 

II 
 
Responda às duas questões seguintes (25 pontos cada) 
 

a)  Indique brevemente de que maneira a estética expressionista se manifestou na música da primeira 
metade do séc. XX entre os compositores da Segunda Escola de Viena. 

b)  Refira-se brevemente ao desenvolvimento da oratória italiana durante o séc. XVII, indicando as suas 
características formais e estilísticas e exemplificando com obras e compositores. 

 
III 

 
Desenvolva um dos seguintes temas (50 pontos) 
 
a)  O fenómeno do nacionalismo durante o século XIX.  
b)  A Primeira Escola de Viena e a supremacia da música instrumental.  
c)  A Polifonia da Escola Franco-Flamenga.  


