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Objectivos Conteúdos Estrutura Cotação Critérios de Correcção 
 
Compreender os princípios 
da disciplina. Conhecer os 
sistemas de funcionamento 

do instrumento.   
Conhecer e compreender as 
caraterísticas direcionais dos 

instrumentos. 
 

 
 
 

Generalidades e princípios. 
 

Radiação e 
direccionalidade. 

I e II Grupo 
 

O instrumentos musical como 
sistema complexo. 

Sistemas excitador, ressoador 
e radiante. Caraterísticas 

direcionais. 

 
 
 

4 Valores 

 
 
 

Será valorizado: 
 

Clareza da redacção das 
respostas 

 
Síntese nas respostas 

 
Resolução completa dos 
problemas com indicação 

das fórmulas utilizadas 
 
 
 

Será desvalorizado: 
 

Respostas incompletas 
 

A não indicação da unidade 
de medida obtida após a 
resolução dos problemas 

 
Compreender a anatomia e 
psicofisiologia da audição. 
Compreender os efeitos 

psicoacústicos associados á 
audição humana. 

 

 
 
 

Percepção auditiva 

III Grupo 
Anatomia do ouvido. 

Frequência de resposta. 
Localização espacial. Efeito de 

precedência. 
Sensação - intensidade e altura 

 
 
 

6 Valores 

 
Conhecer os instrumentos 

musicais da orquestra. 
Conhecer as famílias, 
extensões e registos. 

Compreender os 
instrumentos transpositores. 

 
Classificação dos 

instrumentos. 
 

Orquestra Sinfónica. 

IV e V Grupo 
Classificação de Hornbostel e 
Sachs. Disposição do músicos 

em palco. Extensões e registos. 
Alterações organológicas no 

sec. XIX. 

 
 
 

4 Valores 

Compreender o 
funcionamento do aparelho 

fonador. 

 
Aparelho fonador 

 

VI Grupo 
Fisiologia e funcionamento. 

Elementos e funções. Cordas 
vocais, registos e tracto vocal. 

 
4 Valores 

Conhecer a importância de 
outros instrumentos. 

Compreender a história dos 
conjuntos instrumentais   

 
Outros instrumentos 

VII Grupo 
Instrumentos antigos, 

electrónicos, populares e extra-
europeus. 

 
2 Valores 
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Exame de Organologia e Psicoacústica 
 

Prova Modelo 
 

(cotação máxima: 200 pontos) 
 

 
Grupo I & II  
(40 pontos) 

 
1 – Explique os principais sistemas no funcionamento organológico de um instrumento musical. 
(20 pontos) 
2 – O que é a direcionalidade de um instrumento? (20 pontos)  
 
 
 
 

Grupo III  
(60 pontos) 

 
1 – Fisiologia e funcionamento auditivo (30 pontos): 
 
Descreva detalhadamente os seguintes elementos constituintes do ouvido e a sua função no 
processo de audição: 
1.1 - Membrana basilar 
1.2. – Cadeia óssea 
1.3 – Pavilhão auditivo 
1.4 – Trompa de Eustáquio 
1.5 – Tímpano 
1.6 – Janela oval  
 
 
 
2 – Perceção psicofisiológica da audição (30 pontos): 
 
2.1 -Comente a seguinte afirmação: “Ouvimos sempre todas as frequências compreendidas entre 
20 Hz e 20.000 Hz”  
2.2 – Explique em que consiste o Fone / curvas de fones. 
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2.3 – Explique o que é o efeito/curvas de Stevens. 
2.4 – Explique o que é o MEL. 
2.5 – Indique de que modo é que a perceção do tempo influencia a nossa sensação de altura. 
 
 
 

Grupo IV & V  
(40 pontos) 

 

1 – Explique a Classificação de Hornbostel e Sachs. (20 pontos) 
2 – O que é um instrumento transpositor? Explique e dê um exemplo. (10 pontos) 
3 – Quais as disposições de Orquestra que conhece? Explique sucintamente. (10 pontos).   

 
Grupo VI  
(40 pontos) 

 
1 - Descreva detalhadamente todos os elementos constituintes do aparelho vocal, a sua 
importância e o seu papel no seu funcionamento. (40 pontos). 
 

Grupo VII  
(40 pontos) 

 
1 – Descreva um instrumento extra-europeu de forma organológica. (40 pontos).  




