
PROVAS DE ACESSO AO CURSO DE INICIAÇÃO

CONTEÚDOS PARÂMETROS GERAIS %

EXERCÍCIOS DE MÃO DIREITA:

Notas repetidas com alternância dos dedos, i-m, com 
e sem apoio.

Notas em simultâneo, com mobilidade do polegar 
sobre as cordas RÉ (4ª), LÁ (5ª), MI (6ª): p-i ; p-m ; p-
a ; i-m ; i-ma ; m-a ; p-i-m ; p-i-m-a

 Regularidade rítmica 30%

100%
 Postura 10%

EXERCÍCIOS DE MÃO ESQUERDA:

Exercícios de combinação de 3 dedos em fórmulas 
simples, por ex: 0-1; 0-2; 0-3; 1-2; 1-3; 2-3;

 Capacidade de 
resposta aos exercícios 
propostos

60%

Nota: Não é obrigatória a apresentação de repertório (Estudos e / ou Peças) na prova. No 
entanto no caso de os candidatos possuírem alguma formação prévia no instrumento é 
aconselhável a demonstração das competências já adquiridas. Essa amostra de 
competências servirá para complementar a avaliação do candidato na prova.

 



PROVAS DE ACESSO AO CURSO BÁSICO

1º grau – Candidatos que não tocam

CONTEÚDOS PARÂMETROS GERAIS %

EXERCÍCIOS DE MÃO DIREITA:

Notas repetidas com alternância dos dedos, i-m, com 
e sem apoio

Arpejos simples, por ex: p-i-m; p-i-m-i; p-i-m-a

Notas em simultâneo, com mobilidade do polegar 
sobre as cordas RÉ (4ª), LÁ (5ª), MI (6ª): p-i ; p-m ; p-
a ; i-m ; i-m-a ; m-a ; p-i-m ; p-i-m-a

 Regularidade rítmica 40%

100%

 Postura 10%

EXERCÍCIOS DE MÃO ESQUERDA:

Exercícios de combinação dos 4 dedos em fórmulas 
simples, por ex: 0-1; 0-2; 0-3; 0-4; 1-2; 1-3; 1-4; 2-3; 2-
4; 3-4

 Capacidade de 
resposta aos exercícios 
propostos

50%

Nota: Não é obrigatória a apresentação de repertório (Estudos e / ou Peças) na prova.

 

1º grau – Candidatos que tocam

CONTEÚDOS PARÂMETROS GERAIS %

O candidato deverá apresentar três estudos ou peças
 Aptidão rítmica e 
melódica

50%

100% Postura 10%

 Domínio técnico 40%



Provas de Admissão / Transferência

Repertório Obrigatório

2º Grau:

- Estudo VI de E. Pujol e Estudos op.60, nº 2 e Op. 35, nº1 de Fernando Sor.

3º Grau:

- Três obras de carácter contrastante (entre estudos e peças) extraídas do programa
oficial do 2º ano, ou outras de idêntico grau de dificuldade.

4º Grau:

- Quatro obras de carácter contrastante (entre estudos e peças) extraídas do
programa oficial do 3 º ano, ou outras de idêntico grau de dificuldade.

5º Grau:

- Quatro obras de carácter contrastante (entre estudos e peças) extraídas do
programa oficial do 4º Ano, ou outras de idêntico grau de dificuldade.



Critérios de avaliação para admissão do 2º ao 5º grau

PARÂMETROS GERAIS % PARÂMETROS ESPECÍFICOS %

 Postura

 Adaptação ao 

instrumento

10%

 Clareza, articulação e 

regularidade rítmica
5%

10% Sonoridade 2%

 Dinâmica 3%

 Compreensão do 

texto musical
10%

 Clareza, articulação e 

regularidade rítmica
15%

65%

 Sonoridade 15%

 Apresentação do 

programa e atitude em 

performance

5%

 Dinâmica 15%

 Fraseado 15%

 Abordagem formal e 
estilística

5%

TOTAL: 100% (25%+75%)



PROVAS DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO

6º Grau

CONTEÚDOS * PARÂMETROS GERAIS %
PARÂMETROS

ESPECÍFICOS
%

2 ESTUDOS

2 PEÇAS

PEÇA 

OBRIGATÓRIA**

PEÇA DE LIVRE 
ESCOLHA

 Postura 10%
 Articulação, 
clareza e regularidade 
rítmica

10%

 Compreensão 
do texto musical

30%  Sonoridade 10%

 Apresentação 
do programa e atitude em
performance

10%

 Dinâmica 10%

 Fraseado 10%

 Abordagem 
formal e estilística

10%

TOTAL : 100% (50%+50%)

* Nota: Os estudos, as peças e a peça de livre escolha dos conteúdos deverão ser
de carácter contrastante. Estes itens deverão ser retirados do programa de Viola
Dedilhada em vigor, ou ser de grau de dificuldade equivalente. 

** Nota: A peça obrigatória será disponibilizada pela EAMCN antecipadamente.



7º Grau

- Cinco obras: obrigatórias – Estudo XVII de Leo Brouwer e a Sonatina op.71 nº2 de
Mauro Giuliani ou um Tema e Variações do período clássico e de idêntico grau de
dificuldade. As restantes obras devem ter um carácter contrastante. No caso de
serem extraídas do programa oficial do 6º grau, devem ter idêntico grau de
dificuldade.

8º Grau

- Seis obras: obrigatórias – Estudo nº 8 de H. Villa-Lobos, e as peças – “En los 
trigales” de Joaquin Rodrigo bem como as Variações op.107 de Mauro Giuliani ou a 
Sonata op.15 de Fernando Sor. As restantes obras devem ter um carácter 
contrastante. No caso de serem extraídas do programa oficial do 7º grau, devem ter 
idêntico grau de dificuldade.



Critérios de avaliação para admissão ao 7º e 8º graus

PARÂMETROS GERAIS % PARÂMETROS ESPECÍFICOS %

 Postura
10%  Articulação, clareza e 

regularidade rítmica
10%

50% Compreensão do texto musical 30%  Sonoridade 10%

 Apresentação do programa e 
atitude em performance

10%

 Dinâmica 10%

 Fraseado 10%

 Abordagem formal e 
estilística

10%

TOTAL: 100% (50%+50%)


