
 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Formação Musical 
 

Prova 2018 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
5º grau (Legislação em vigor) 

Introdução 
O presente documento vem divulgar informação sobre a prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Formação Musical, para o ano de 2018. As informações 
apresentadas não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

Objeto de avaliação 
A prova tem por referência os conteúdos lecionados na Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional, na disciplina de Formação Musical, e permite avaliar os 
conhecimentos dos candidatos através de uma Prova Escrita, com componente auditiva 
e teórica, e de uma Prova Oral. 
Os conteúdos lecionados são cumulativos até ao 5º grau (consultar anexo dos 
conteúdos). 

Caracterização das provas 
A Prova Escrita está organizada em dois grupos. Uma primeira componente avalia a 
capacidade auditiva e uma segunda componente avalia os conhecimentos teóricos. A 
prova é composta por exercícios e ditados, escutados ao piano ou em suporte gravado, 
sendo realizada na folha do enunciado que é fornecida no início da prova. 
A Prova Oral é pública e é realizada individualmente, perante um júri legalmente 
constituído, sendo composta por itens diferentes, de acordo com as competências a 
avaliar. 

Cotação das provas 
Cada componente da Prova Escrita é cotada para 100 pontos: a componente auditiva 
tem peso de 70% e a componente teórica tem peso de 30%. 
A Prova Oral é cotada para 100 pontos. 
A nota final de prova é a média aritmética simples das provas Escrita e Oral. 
 
 
A estrutura, cotação, conteúdos e execução da Prova Escrita sintetiza-se no Quadro 1: 



Quadro 1 – Prova Escrita 5.º grau 

Componente auditiva 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Ditados rítmicos 

a) Divisão binária (  = 1) 

b) Divisão ternária ( . = 1) 

16+16 
2 frases em cada divisão: 4 
tempos e apoio + 4 tempos e 
apoio 

4 vezes cada frase 

2. Ditado de melodia tocado ao 
piano, ou em qualquer 
instrumento/a partir de 
gravação 

24 
1 a 2 frases; tonalidades até 4 
alterações 

6 vezes 

3. Reconhecimento auditivo do 
tipo (espécie) de acordes 

8 
8 acordes; PM, Pm, 5.ªd, 5.ªA 2 vezes cada 

acorde 

4. Reconhecimento auditivo do 
estado de acordes 

8 
8 acordes; PM, Pm, 5.ªd 2 vezes cada 

acorde 

5. Ditado a duas vozes tocado 
ao piano 

28 
1 a 2 frases; tonalidades até 4 
alterações 

8 vezes  

Componente teórica 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Intervalos 20 Todos os intervalos simples 
Classificação de 5 
intervalos 

2. Acordes 20 
Tipo e estado; Pm, PM, 5.ªd, 
5.ªA, 7.ªDom 

Classificação de 5 
acordes 

3. Armações de clave 20 Todas as tonalidades 
Preenchimento de 
quadro (10 itens) 

4. Escalas 20 
Escalas: Maiores e menores, 
(fórmulas harmónica, 
melódica e natural) 

Construção de 3 
escalas 

5. Compassos 20 
Unidade de tempo, número de 
tempos, unidade de tempo 

Preenchimento de 
quadro (3 
compassos, 9 itens) 

 
 
 
 
A estrutura, cotação, conteúdos e execução da Prova Oral sintetiza-se no Quadro 2: 



Quadro 2 – Prova Oral 5.º grau 

Prova Oral 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Leitura rítmica  20 
Divisão binária 

 = 1 
Vocal, a marcar o 
tempo 

2. Leitura rítmica  20 
Divisão ternária 

. = 1 
Vocal, a marcar o 
tempo 

3. Leitura solfejada  25 
Claves: sol na 2.ª, fá na 4.ª, dó 
na 3.ª e 4.ª linhas 

Não entoada, a 
marcar o tempo 

4. Leitura melódica tonal  35 

Sem acompanhamento; 
tonalidades até 4 alterações; 
1 a 2 frases, com ou sem 
alterações ocorrentes 

Andamento e 
tonalidade dados 

 

Critérios gerais de classificação 
As cotações parcelares são efetuadas por ponderação entre a cotação total e a 
quantidade de partes corretamente respondidas. 

Material 
Material de escrita: lápis e borracha (para o rascunho) e esferográfica azul ou preta, de 
tinta indelével (para passar a limpo) 

Duração 

Prova Escrita: 
A componente auditiva tem uma duração aproximada de 90 minutos. 
A componente teórica é realizada em seguida e tem duração de 30 minutos. 

A Prova Oral tem uma duração máxima de 20 minutos. 



 

INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

Formação Musical 
 

Prova 2018 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
8º grau (Legislação em vigor) 

Introdução 
O presente documento vem divulgar informação sobre a prova de equivalência à 
frequência da disciplina de Formação Musical, para o ano de 2018. As informações 
apresentadas não dispensam a consulta da legislação em vigor. 
• Objeto de avaliação 
• Caracterização da prova 
• Critérios gerais de avaliação 
• Material 
• Duração 

Objeto de avaliação 
A prova tem por referência os conteúdos lecionados na Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional, na disciplina de Formação Musical, e permite avaliar os 
conhecimentos dos candidatos através de uma Prova Escrita, com componente auditiva 
e teórica, e de uma Prova Oral. 
Os conteúdos lecionados são cumulativos até ao 8ª grau (consultar anexo dos 
conteúdos). 

Caracterização das provas 
A Prova Escrita está organizada em dois grupos. Uma primeira componente avalia a 
capacidade auditiva e uma segunda componente avalia os conhecimentos teóricos. A 
prova é composta por exercícios e ditados, escutados ao piano ou em suporte gravado, 
sendo realizada na folha do enunciado que é fornecida no início da prova.  
A Prova Oral é pública e realizada individualmente, perante um júri legalmente 
constituído, e é composta por itens diferentes, de acordo com as competências a avaliar. 

Cotação das provas 
Cada componente da Prova Escrita é cotada para 100 pontos: a componente auditiva 
tem peso de 70% e a componente teórica tem peso de 30%. 
A Prova Oral é cotada para 100 pontos. 
A nota final de prova é a média aritmética simples das provas Escrita e Oral. 
 
 
A estrutura, cotação, conteúdos e execução da Prova Escrita sintetiza-se no Quadro 1: 



Quadro 1 – Prova Escrita 8.º grau 

Componente auditiva 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Reconhecimento auditivo 
do tipo (espécie) de acordes 

10 
8 acordes; PM, Pm, 5.ªd, 
5.ªA, 7.ªDom, 7.ªS 

2 vezes cada acorde 

2. Reconhecimento auditivo 
do estado de acordes 

10 

8 acordes; Estado 
fundamental, 1.ª inv., 2.ª 
inv. ou 3.ª inversão; o tipo 
de acorde é dado (Pm, PM, 
5.ªd, 7.ªDom) 

2 vezes cada acorde 

3. Ditado rítmico com notas 
dadas 

30 

Andamento lento da época 
barroca; escrita de células 
rítmicas; colocação de 
barras de compasso 

8 vezes; até 24 
tempos 

4. Ditado melódico 25 
Tonal ou modal; até 8 
compassos 

2 frases; 6 vezes 
cada frase 

5. Ditado polifónico a 3 vozes 
tocado no piano 

25 
Preenchimento de espaços; 
até 8 compassos 

2 frases; 6 vezes 
cada frase 

Componente teórica 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Acordes 25 
Tipo e estado; Pm, PM, 5.ªd, 
5.ªA, 7.ªDom, 7.ª S 

Classificação de 10 
acordes 

2. Transposição 20 
Escrita de sons reais de 
instrumento transpositor 

1 frase, até 8 
compassos 

3. Armações de clave 20 Todas as tonalidades 
Preenchimento de 
quadro (10 itens) 

4. Modos 10 

Escalas modais: modo 
dórico (ré), frígio (mi), lídio 
(fá), mixolídio (sol) e eólio 
(lá) 

Construção de 3 
escalas 

4. Compassos 25 
Unidade de tempo, número 
de tempos e unidade de 
tempo 

Preenchimento de 
quadro (4 
compassos, 12 
itens) 

 
 
 
 
A estrutura, cotação, conteúdos e execução da Prova Oral sintetiza-se no Quadro 2: 



Quadro 2 – Prova Oral 8.º grau 

Prova Oral 

Estratégia Cotação Conteúdos Execução 

1. Leitura atonal 25 
Sem figuração rítmica; 
intervalos até à 8ª 

Vocal 

2. Leitura rítmica 25 
Com mudanças de 
compasso e de unidades de 
tempo 

Vocal, a marcar o 
tempo 

3. Leitura solfejada em 
qualquer clave 

25 Contendo saltos até à 8.ª 
Não entoada, a 
marcar o tempo 

4. Leitura melódica com 
acompanhamento 

25 Canção de reportório 
Entoação 
acompanhada ao 
piano 

 

Critérios gerais de classificação 
As cotações parcelares são efetuadas por ponderação entre a cotação total e a 
quantidade de partes corretamente respondidas. 

Material 
Material de escrita: lápis e borracha (para o rascunho) e esferográfica azul ou preta, de 
tinta indelével (para passar a limpo) 

Duração 

Prova Escrita: 
A componente auditiva tem uma duração aproximada de 90 minutos. 
A componente teórica é realizada em seguida e tem duração de 30 minutos. 

A Prova Oral tem uma duração máxima de 20 minutos. 
 



Áreas de estudo

       =1

       =1

2 3 4 6
4 4 4 8

Escrita

Canone                                                                                                                                
Comparação entre secções iguais e 

diferentes                                                                           
Andamentos

1º GRAU

       = 1

       = 1

Leitura

Células rítmicas

Sensorial

Forma

1.  Duas mãos / vozes                                                                                                                         
2.  Duas vozes simultâneas                                                                                                               

(ritmo + pulsação ou divisão)                                                                                                                           
3. Improvisar sobre ostinato

1. A uma voz (duas mãos alternadas)                                                                                                                                                                                                             
2. Voz + ostinato                                                                                                                                

3. Duas vozes (sendo uma delas a 
pulsação)

4
Compassos

Regulares

Irregulares

OstinatosPoliritmia

6
4 4 8

2 3

Adágio                                                                                                                                                                  
Andante                                                                                                                                        
Allegro

-------------------

Melodia

Ritmo        = 1        = 1

4



Áreas de Estudo Sensorial Leitura Escrita

Graus da Escala

Reconhecer e entoar T/D/S (em qqr 
circunstância), graus conjuntos, 

saltos de qqr grau para a T e qqr 
grau dentro do               acorde de 

T

Graus conjuntos, T/D/S em qqr circunstância, 
saltos de qqr grau para a tónica, qqr salto dentro 

do acorde da T

Graus conjuntos, saltos de qqr grau para a T, T-
3, T/D/S em qqr circunstância

Intervalos

Reconhecimento de distâncias 
(diatónico/cromático e intratonal)                          

Entoar e reconhecer melodica e 
harmonicamente no âmbito da oitava 
dos intervalos 2M / 2m / 8p e 5p em 

contexto não tonal

Reconhecimento Visual de tom e 1/2 tom (2ªM / 
2ªm) 1º com notas brancas, 2º com alterações em 

clave de sol e de fá
Construção de intervalos de 2M/2m

Tonalidades Todas Dó M, Sol M, Fá M, lam (harm.) Dó M, Sol M, Fá M, Lá m (harm.)

Ornamentos ------------------ ------------------ ------------------

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------

 - Leitura por relatividade                                                                                 
- Clave de Sol                                                                   

- Clave de Fá                                                    até 
uma linha suplementar

Clave de Sol                                                              
Clave de Fá                                                          

sem linhas suplementares + dó 3

Organizações            
Sonoras Modo maior e menor Modo maior e menor Escrever escalas maiores das tonalidades 

dadas

Cadências Conclusivas e Suspensivas ------------------- -------------------

Acordes

- Reconhecer entre PM / Pm / 
outros, dispostos em qualquer 

inversão.                             - Entoar 
os sons constituintes de acordes 

PM e Pm ouvidos no EF.                                            
- Cantar F, 3ª e 5ª de acordes PM e 

Reconhecer o tipo de acordes (PM e Pm no EF) 
dados escritos (associados à tónica ou I grau das 
tonalidades definidas no programa para este 

grau)

-------------------

Funções 
Harmónicas

Reconhecimentp da função de 
Tónica e de Dominante

------------------- -------------------

1º GRAU



Áreas de Estudo
       =1

       =1

5
8

Compassos

2º GRAU
Sensorial Leitura Escrita

Células rítmicas

       = 1

       = 1

 Divisão Binária e Ternária                                              
Reproduções/Improvisação de frases 
rítmicas com diferentes números de 

pulsações 3, 4, 5 e 6                                                                   

-------------------

Irregulares

 Ostinatos a 2 vozes                             
com reproduções rítmicas e 

melódicas

12
8

Regulares

Andamentos -------------------Presto                                        
Largo

Forma

 Todos os compassos dados no 1º grau

frases rítmicas
1- Duas vozes alternadas.                 

2- Duas vozes simultâneas (sendo 
uma delas a pulsação)

9
8

Poliritmia



Áreas de Estudo Sensorial Leitura Escrita

Graus da Escala

1. Graus disjuntos:                                                                                                                                  
2. por 3ªs                                                                                                                                            

3. qualquer salto dentro do acorde da 
dominante                                                                                            

4. 1º - 6º                                                                                                                                             
5. 1º - 4º

1. Saltos por 3ª                                                                                                                                     
2. qualquer grau dentro do acorde da 

dominante
1º - 6º, 2º - 5º, 2º - 7º

Intervalos
Entoar e reconhecer melodica e 

harmonicamente no âmbito da oitava dos 
intervalos 3M / 3m 4P em contexto não tonal

1. Reconhecimento de intervalos escritos                                                                                                 
4ª P, 3ªM e 3ªm (em claves de sol e fá)                                                                                                     

2. Leitura entoada de todos os intervalos 
isolados                                                                                                   

3. Sequências do tipo:                                                                                                      
2M+2M+2M+2M      2M+2m+2M+2m                                                                                                      

e vice-versa;                                                                                                                                     
2M+5P Leitura de melodias com estes 

intervalos

Construção dos intervalos correspondentes aos 
abordados na leitura

Tonalidades Todas Ré M, Mi m, Sib M, Ré m, Sol m Ré M, Ré m, Sib M, Mi m, Sol m, Si m

Ornamentos Apogiaturas ------------------ Apogiaturas

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------ até duas linhas suplementares (leitura solfejada) com uma linha suplementar

Organizações 
Sonoras Modo de lá

Modos:                                                                                                                                                 
1. menor (harmónica, melódica)                                                                                                              
2. modo de lá (menor natural)

1.Escrever as escalas menor harmónica                                                                                                  
2. Escrever ditados nos modos maior e menor 

(harm.)                                       

Cadências
Cadência Perfeita                                             

Cadência Perfeita Picarda                                  
Cadência à Dominante

------------------ ------------------

Acordes

Reconhecer a espécie entre M/m/Dim/outros  em 
qualquer inversão.                                Cantar 

acordes PM e Pm a partir de uma fundamental 
dada, no EF

Reconhecer o tipo de acordes (PM e Pm no 
EF) dados escritos (associados à tónica ou I 

grau das tonalidades definidas no programa 
para este grau) alargando às tonalidades para 

este grau

------------------

Funções 
Harmónicas

Reconhecimento da função de Sub-Dominante 
(IV )

------------------ ------------------

2º GRAU



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Células rítmicas  Divisão Binária e Ternária                                              
Reproduções rítmicas mais complexas

Compassos  Regulares                                                               
Irregulares

Utilizar os compassos dados nos primeiros dois 
graus

Níveis   -------------------
Escrita a duas vozes (com espaços para completar, 

dissociando as vozes)

Andamentos
Moderato                                                                            
Andantino                                                                     
Allegretto

Forma Minuet e Trio

Instrumentos

Trompete                                                                                      
Oboé                                                                                       

Flauta de Bisel                                                                  
Fagote

Agrupamentos Trio com piano ou cravo                                                  
Quarteto para piano

Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Todos os graus                                                                               
+ Sensível da Dominante

Saltos por 3ª                                                                             
1º e 4º graus

Intervalos
Entoar e reconhecer melodica e harmonicamente 
no âmbito da oitava dos intervalos 4A e 7M / 7m em 

contexto não tonal

Construção dos intervalos correspondentes aos 
abordados na leitura

Tonalidades Todas Lá M, Sib M, Sol m, Dó m

Ornamentos Apogiaturas rápidas e lentas                                             
Trilo Apogiaturas rápidas e lentas                                 Trilo

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------ Com uma linha suplementar

Organizações 
Sonoras ---------------

Escrever as escalas menor melódica e natural                                                       
Escrever ditados nos modos maior e menor (harm.)

Cadências Cadência Plagal                                                                      
Cadência Interrompida ------------------

Acordes

Reconhecer a espécie entre M/m/Dim/7ªDom  em 
qualquer inversão                                                        

Cantar o baixo de um acorde tocado em qualquer 
inversão.                                                                                        

Cantar um acorde diminuto a partir de uma 
fundamental dada.

Escrever qualquer acorde PM e Pm no EF

Funções 
Harmónicas Reconhecimento da função de VI grau

Escrita de uma linha de baixo + análise harmónica 
envolvendo funções de tónica, dominante e sub-

dominante

3º GRAU
Leitura

         =1 Utilizar todas as células rítmicas aprendidas 
nos anos anteriores usando ligaduras entre as 

mesmas e pausas de colcheia.                                                                                     
=1 As mesmas células rítmicas agora com                    

ligaduras e pausas de colcheia                            
(ligaduras a partir de uma colcheia)                                                                           

=1   Explorar esta unidade de tempo                 
(utilizando todas as células rítmicas dadas nos anos 

anteriores em     =1)       

3/8 e 2/2                                                               
(Explicação teórica de todos os compassos cuja 

pulsação é de mínima e colcheia)

Todas as células do ano anterior a uma voz + 
pulsação e divisão (binária ou ternária)                                                   

Dissociação a duas vozes retiradas do repertório

3º GRAU

Igual aos anos anteriores

------------------

Leitura vertical de acordes de 3 sons                  (M, 
m, D) no EF                                                  

Identificar acordes PM e Pm  escritos no EF

Leitura vertical entoada de encadeamentos 
envolvendo funções de tónica, dominante e sub-

dominante

Leitura

Todas as combinações possíveis entre as funções de 
1º, 4º, 5º

1. Reconhecimento de intervalos escritos em clave 
de sol e fá -  4ª A, 7M/7m, 6M/6m                                 

2. Leitura entoada de todos os intervalos isolados e 
sequências do tipo:                                                  

2M+4P, 3M+3M, 4P+4P, 3m+3m 

Lá M, Mib M, Dó m, Si m

------------------

Leitura solfejada até duas linhas suplementares



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Células rítmicas Divisão Binária e Ternária                                                                                                       
Reproduções rítmicas mais complexas           

Divisão Binária e Ternária com todas as células rítmicas aprendidas até ao 3º grau                      
= 1 com fusas                                                               = 1 e     = 1 trabalho do ano anterior                                         

= 1 e     = 1 como objecto de avaliação              no 2º período

Compassos
Regulares                                                                                                                                         
Irregulares                                                                                                                               

Alternância de divisões (frases mais longas)
Utilizar os compassos dados nos primeiros três graus

Poliritmia Explorar o trabalho iniciado no ano anterior Continuação do trabalho iniciado no ano anterior

Andamentos Con moto, con fuoco, tempo giusto, dolce, 
cantabile, con anima, agitato...

Forma Rondó

Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Ornato inferior/superior cromático                        
Notas de passagem cromáticas Todos os graus diatónicos

Intervalos
Entoar e reconhecer melodica e 

harmonicamente no âmbito da oitava dos 
intervalos 6M/6m em contexto não tonal

Construção dos intervalos correspondentes aos abordados na leitura

Tonalidades Todas todas as tonalidades maiores e menores até 4 alterações

Ornamentos             Mordentes superiores e inferiores  mordentes superiores e inferiores (incluindo notas alteradas)

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------ escrita de intervalos

Organizações 
Sonoras Modo de Sol Modo menor (harmónica, melódica e natural)                                                     Escrever escalas 

cromáticas

Cadências Cadência Imperfeita --------------------

Acordes
Reconhecimento de inversões em acordes de 3 

sons.                                                     
Reconhecimento do acorde Aumentado

Ditado de acordes (EF e posição cerrada) com baixo dado

Funções 
Harmónicas Reconhecimento do encadeamento: Ic V I

Escrita de uma linha de baixo + análise harmónica com funções de tónica, dominante, sub-
dominante e vi grau

4º GRAU
Leitura

Sequências cromáticas do tipo:                                     
4 - 4# -D, T -#T -2, (3 - 3b -2)M, (D - #D - 6)M, (6 - 

6b - D)M, (3 - 3# - 4)m                                     
Ornato inferior (2º, 3º, 5º e 6º graus)                     

Modulação à dominante
Leitura entoada de intervalos isolados dados e 

sequências do tipo                                                    
2M/m+3M/m, 6M/m, 2ªM/3ªm,2ªm/3ªm, 

2ªm/3ªM,2ªm/3ªM                                         

4º GRAU

valor mais longo é a colcheia. Avaliação 
unicamente contextualizada

3/2

-----------------------------

Leitura

todas as tonalidades maiores e menores até 5 
alterações

Apogiaturas lentas e rápidas

Dó na 3ª linha

Leitura vertical de encadeamentos com funções de 
tónica, dominante,  sub-dominante  e VI grau

Leitura vertical de acordes de 7ª D no EF  e 
acordes de 3 sons invertidos

Identificar as cadências de um excerto musical 
escrito

-----------------

Todas as combinações de       com       e



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Células rítmicas Tudo Saber escrever todas as combinações com pausas 
de colcheia                                 

4 2 4 5
2 8 8 8

Níveis  Ostinatos a duas vozes:                                                                                                                   
com  reproduções rítmicas e melódicas

Ditado rítmico a duas vozes

Andamentos Todas as indicações de mudança de tempo                                                                                          
e de carácter

Tema e Variações

Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Sensível de qualquer grau
Ornatos inferiores (cromáticos)                                                                                                       

Notas de passagem (cromáticos) 

Intervalos
Entoar e reconhecer melodica e 

harmonicamente no âmbito da oitava todos os 
intervalos em contexto não tonal

Construção dos intervalos correspondentes aos 
abordados na leitura

Tonalidades Todas
Todas as tonalidades maiores e menores até 5 

alterações

Ornamentos Grupetos superiores e inferiores Teoricamente os grupetos superiores e inferiores

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------ Escrita de intervalos

Organizações 
Sonoras Modo de Ré

Modo menor (harmónica, melódica e natural)                                                                                 
Escrever escalas cromáticas

Cadências Cadência Evitada ------------------

Acordes

Reconhecimento de acordes de 7ª da dominante 
com inversões.                                                           

Resolver qualquer som constituínte do acorde de 
7ª da dominante para o acorde da Tónica

Ditado de acordes (EF e posição cerrada) com 
baixo dado

Funções 
Harmónicas Reconhecimento de Ib, Vb e V7 Ic - Ib - Vb

Modo de Sol

continuação do trabalho realizado no ano anterior

Leitura Vertical dos acordes dados em qualquer 
inversão

Leitura vertical do encadeamento Ic - V - I

Frases rítmicas:                                                                                                                                  
1. a uma voz                                                                                                                                       

2. duas vozes 

Utilizar os compassos dados nos primeiros 
quatro grausCompassos

Forma

5º GRAU
Leitura

 = 1 e    = 1 Ler todas as combinações                                                                                             
entre as células rítmicas 

Regulares                                                              
Irregulares                                             

todas as tonalidades maiores e menores 

Mordentes superiores e inferiores

Dó na 3ª linha (leitura entoada e não entoada)

5º GRAU
Leitura

qqr cromatismo                                                                                                                        
Modulação às relativas

Leitura entoada 2M/m+4A



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Células rítmicas Tudo Avaliar todas as unidades de tempo 

7 7 6 5
8 4 4 4

Níveis Explorar o trabalho iniciado no ano anterior                                                  Continuação do trabalho iniciado no ano anterior

Andamentos  -----------------              Fuga

Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Sensível de qualquer grau

Intervalos Intervalos compostos (entoar, reduzindo à oitava, 
reconhecer)

Escrita de melodias não tonais envolvendo a 
articulação de todos os intervalos abordados 

dentro do âmbito da 8ª

Tonalidades Todas todas as tonalidades maiores e menores até 5 
alterações

Ornamentos Mordentes duplos (superiores e inferiores)
Teoricamente: -Mordentes duplos                                                                                                                         

Escrita de ditados incluindo as apogiaturas rápidas 
e lentas

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------

Ditados em Clave de Dó na 3ª                                                                                                       
Escrita de intervalos em Clave de Dó na 4ª

Organizações 
Sonoras

Modo de Mi                                                               
Modo de Fá

   Escrever os modos de Lá, Sol e Ré (original com 
transposições)

Cadências Todas as cadências dadas até ao 5º grau ------------------

Acordes
Todos os acordes dados até ao 5 grau       

Reconhecimento dos acordes de 7ª M/ 7ª m/ 7ª 
diminuta (EF) e de inversões do acorde de 5ª D

Ditado de acordes com baixo dado em qualquer 
posição e inversão

Funções 
Harmónicas

Reconhecimento do VII = V(FO)                                                                                                 
Distinguir entre II e IV graus

6º GRAU
Leitura

Todas as células rítmicas dadas desde o 1º grau, 
nas várias unidades de tempo valores 

acrescentados com valor de colcheias

3 vozes até à semicolcheia

Forma

Compassos Regulares                                                               
Irregulares                                             2. Valores acrescentados                                                                                                                  

3. Compassos mistos                                                                                                                        
4. Mudanças de compasso       =

6º GRAU
Leitura

Utilizar os compassos dados até ao 5º grau

1.

Período Barroco/Classico

Leitura entoada de todo o tipo de combinações 
dentro do âmbito da 8ª                                

Reconhecimento visual de intervalos compostos                                                                         
Leituras na clave de Dó na 4ª

------------------

Leitura Vertical dos acordes dados em qualquer 
inversão

-----------------

Grupetos superiores e inferiores

Clave de Dó na 4ª Linha                                                                                                                    
Todos os instrumentos transpositores      

Modo de Sol                                                                                                                                   
Modo de Ré



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Sensível de qualquer grau

Intervalos Continuação do trabalho iniciado no ano 
anterior continuação do trabalho do ano anterior

Tonalidades Todas -----------------

Ornamentos ----------------- -----------------

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------ Ditados em Clave de Dó na 4ª

Organizações 
Sonoras Tons inteiros

 Escrever os modos de Mi e Fá (original com 
transposições)

Cadências ----------------- ------------------

Acordes Reconhecimento do acorde de 7ª da Sensível                                                                                                                            
e dos acordes de 7ª M e 7ª m com inversões

Acordes de 7ªM/7ªm/7ª diminuta                                      
e de inversões do acorde de 5ª D

Funções 
Harmónicas

Reconhecimento da Modulação à: Dominante; 
relativas e dominante da dominante 

(modulante ou não)

Células rítmicas Tudo
Escrever em todas as unidades de tempo 

dadas até ao momento

2 3 4 6 9 #
#

4 4 4 8 8 8

Níveis ----------------
Ditados rítmicos a uma voz:                                                                                                                    

- em escrita barroca                                                                                                                             
- com valores acrescentados

Andamentos ---------------- ----------------

Compassos Regulares                                                                                                                           
Irregulares                                             Escrever em qualquer compassoAlternância de:             

Leitura
7º GRAU

Valores acrescentados aplicados a repertório                                                                                      
Mistura de compassos de diferentes unidades de 

tempo

---------------------

Leitura a 3 vozes                                                                                                                     
(Avaliação em prova só com material estudado)                                        

Forma

Período Romântico

Leitura entoada de todos os intervalos com 
reduções para uma 8ª

Desenvolver o trabalho do ano anterior

Todos os abordados até ao momento

Instrumentos transpositores em Sib e Fá                                                                                          
Claves de Dó na 1ª e Dó na 2ª

Modo de Mi                                                    
Modo de Fá                                                     Tons 

inteiros

---------------



Áreas de estudo Sensorial Escrita

Graus da Escala Sensível de qualquer grau

Intervalos Intervalos compostos                                                                                                                   
(entoar, reduzindo à oitava, reconhecer)

Continuação do trabalho iniciado no ano anterior

Tonalidades Todas -------------------

Ornamentos ---------------- Todos os ornamentos dados até ao momento

Claves e 
Instrumentos 

transpositores
------------------

Ditados nas claves de Sol, Fá e Dó na 3ª e na 4ª 
linhas

Organizações 
Sonoras

Continuação do trabalho iniciado no ano anterior 
sobre tons inteiros

Escrever em todos os modos dados                                                                                                    
até ao 7º grau

Cadências ------------------- ------------------

Acordes
Reconhecimento dos acordes de 9ª M e 9ªm da 

dominante                                                                                          
e acordes de 7ª da Sensível com inversões

Acorde de 7ª da Sensível                                                         
e dos acordes de 7ª M e 7ª m com inversões

Funções 
Harmónicas

Reconhecimento da 6ª Napolitana                                                                                                         
e da modulação ao IV (M/m)

Células rítmicas Tudo Escrita com valores acrescentados                 
Capacidade de deduzir tudo

5 3
8 4

Níveis ------------------ Continuação do trabalho iniciado no ano anterior

Andamentos ------------------- -----------------

8º GRAU

Compassos Regulares                                                                                                                                        
Irregulares                                             

Leitura

Leitura de partituras com várias mudanças de 
compasso e de unidade de tempo    =                               

Capacidade de ler tudo

Escrever em qualquer compasso
Alternar todo o tipo de compassos

Aprofundar o trabalho feito no ano anterior                                                                                    
Polifonia a 3 vozes (extraído de repertório)

Forma

Período Pós-Românticos

Continuação do trabalho do ano anterior

--------------------

------------------

Instrumentos transpositores em Sib e Fá                                                                                                      
Clave de Fá na 3ª

Todos os modos dados até ao 7º grau

----------------------

Leitura Vertical dos acordes dados em qualquer 
inversão
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