
 

 

 

 

INFORMAÇÃO-PROVA 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DO CURSO DE ANÁLISE E TÉCNICAS DE 

COMPOSIÇÃO PARA ALUNOS AUTOPROPOSTOS 

REGULAMENTO 

1. O exame de ATC é constituído por duas provas: uma de técnicas e outra de análise. 

2. As duas provas são feitas em dois dias diferentes.  

3. A duração máxima de cada prova é de 3 horas.  

4. A prova de técnicas é constituída por 3 exercícios correspondentes aos conteúdos dos 3 anos de 

ATC:  

 O 1º exercício contempla uma proposta opcional entre linguagem medieval (motete 

isorrítmico a 3 vozes, por exemplo, entre outras possibilidades) e linguagem renascentista 

(contraponto imitativo a 3 vozes, por exemplo, entre outras possibilidades) 

 O 2º exercício apresenta uma proposta opcional entre linguagem barroca (coral a 4 vozes no 

paradigma de J. S. Bach, por exemplo, entre outras possibilidades) e linguagem romântica 

(acompanhamento pianístico de um lied no paradigma de Schubert, por exemplo, entre outras 

possibilidades) 

 O 3º exercício apresenta uma proposta opcional entre uma linguagem modal (paradigma 

Debussy / Messiaen, por exemplo, entre outras possibilidades) e uma linguagem atonal/serial 

(paradigma Schönberg / Webern, por exemplo, entre outras possibilidades) 

5. A prova de análise é constituída por um conjunto de questões, umas de resposta sucinta e outras 

de resposta fundamentada, sobre exemplos musicais apresentados no próprio enunciado e/ou 

em partituras anexas. 

6. As questões da prova de análise demandam assuntos equitativamente distribuídos pelas matérias 

dos 3 anos letivos 
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7. As questões da prova de análise versam matérias provindas das correntes mestras comummente 

aceites como paradigmas técnico-estéticos, reconhecidamente aceites como cânones principais 

da música ocidental ao longo dos seus vários períodos históricos, matérias essas que são 

abordadas pelo programa da disciplina de ATC e sobre as quais existe abundante bibliografia, 

discografia, massa crítica e discussão pública especializada. 

8. O exame de Análise e Técnicas de Composição para alunos autopropostos configura-se e 

corporiza-se na MATRIZ e PROVAS-MODELO apresentadas em anexo 



Matriz do Exame de Análise e Técnicas de Composição – duração total das duas provas: 6 horas 
 

1ª prova - Prova de Técnicas - 3 horas 
 

Questões Objetivos Conteúdos Critérios de correção Cotações
 
 

1 

 
1.1 - Realizar um excerto de um motete no estilo da 
Ars Nova (séc. XIV)  

 
Ou 

 
1.2 - Realizar um contraponto imitativo a 3 vozes no 
estilo de Palestrina (séc. XVI) 

 
Elaborar um contraponto com isorritmia e prática de 
musica ficta a partir de um enunciado dado 
 
 
 
Elaborar a imitação num enunciado com partes 
imitativas subtraídas 

 
Harmonia 

Melodia e Ritmo 
Cadências 

Correção técnica (acidentes, imitação)  
Total parcial 

 

 
8
8 
8
9 

33 
 

 
 

 
2 

 
2.1 - Realizar um coral a 4 vozes, numa tonalidade 
maior ou menor, essencialmente diatónico, mas com 
a possibilidade de inclusão de cromatismos (por ex. 
6ª napolitana, 6ª alemã, 6ª francesa, modulações à 
dominante, à subdominante, entre outros) 

 
Ou 

 
2.2 - Realizar um acompanhamento de um lied   

 
Elaborar um coral a partir de um soprano dado ou de 
um baixo dado numa linguagem barroca (modelo 
J.S.Bach) 
 
 
 
Elaborar um acompanhamento de piano a uma 
melodia dada a partir de um dado modelo numa 
linguagem clássica / romântica (modelo Schubert) 

 
Planificação das frases 

Harmonia (cromatismos) 
Reconhecimento de modulações e cadências 

Correção técnica  
Total parcial 

 

 
8
8 
8 
9 

33 
 

 
 

 
3 

 
3.1 - Completar um pequeno excerto de uma peça 
modal (paradigma Debussy / Messiaen)  

 
Ou 

 
3.2 - Completar um pequeno excerto de uma peça 
atonal livre / serial (paradigma Schönberg / Webern) 

 
Elaborar uma peça (ou excerto) a partir de um 
enunciado com motivos dados 
 
 
 
Elaborar uma peça (ou excerto) a partir de um 
enunciado com motivos dados ou uma série 
dodecafónica dada 

 
Domínio da linguagem escolhida 
Acabamento e maturidade formal 
Tratamento do timbre e dinâmica 
Controlo da tensão e do discurso 
Domínio da escrita instrumental 

Total parcial

T O T A L 

 
6 
7 
7 
7 
7 

34 

100 
 
 

2ª prova - Prova de Análise - 3 horas 
 

Questões Objectivos Conteúdos Critérios de correcção Cotações 
 

Responder a 9 de 12 
 
 
1ºATC - 3 questões 
 
2ºATC - 3 questões 
 
3ºATC - 3 questões 

 
Conhecer os diversos estilos e géneros musicais 
dos vários períodos da História: 
 
Idade Média, Renascimento 
 
Barroco, Classissismo, Romantismo 
 
Modernismo Novecentista 

 
Responder a várias questões, algumas de resposta 
sucinta e outras de resposta fundamentada, sobre 
exemplos musicais dados, aspetos técnicos, aspetos de 
orquestração, excertos de peças ou peças completas, 
deteção de erros, partindo da análise de técnicas, 
linguagens e formas medievais, renascentistas, 
barrocas, clássicas, românticas e novecentistas 

 
Correção / Clareza / Assertividade 

Contextualização histórica 
Aspetos motívico-temáticos 
Aspetos rítmico-harmónicos 
Aspetos tímbrico-dinâmicos 

Aspetos agógicos, estruturais / formais 

T O T A L 
 

 
50 
10 
10 
10 
10 
10 

100
 
 



 
Exame de ATC III – duração: 3 horas - 1ª parte: Técnicas 

Prova Modelo 

(cotação máxima: 200 pontos) 

ELABORE UM DOS DOIS ENUNCIADOS SEGUINTES (ou 1.1 ou 1.2) 
1.1 (66,66 / 200) Complete o seguinte excerto no estilo de Vitry, aplicando também os textos (Ars Nova, séc. XIV) 

 
 

Texto do Triplum:      Texto do Duplum: 
     

Ondas do mar de Vigo,     O anel do meu amigo 
Se vistes meu amigo!     Perdi-o so lo verde pinho, 
E ai Deus, se verrá cedo!     E chor’eu bela! 

 
Ondas do mar levado,     O anel do meu amado 
Se vistes meu amado!     Perdi-o so lo verde ramo, 
E ai Deus, se verrá cedo!     E chor’eu bela! 



Exame de ATC III – 1ª parte: Técnicas [duração: 3 horas (página 2 de 4)]  

 
1.2 (66,66 / 200) Complete as partes subtraídas desta polifonia imitativa segundo o paradigma quinhentista (Palestrina):  

�

�
 



 
 

Exame de ATC III – 1ª parte: Técnicas [duração: 3 horas (página 3 de 4)]  

 
ELABORE UM DOS DOIS ENUNCIADOS SEGUINTES (ou 2.1 ou 2.2) 

 
2.1 (66,66 / 200) Complete o alto, tenor e baixo, segundo o modelo de J. S. Bach 

 
 

2.2 (66,66 / 200) Complete a parte de piano em falta no estilo de Schubert 

 



Exame de ATC III – 1ª parte: Técnicas [duração: 3 horas (página 4 de 4)]  

 
ELABORE UM DOS DOIS ENUNCIADOS SEGUINTES (ou 3.1 ou 3.2) 

 
3.1 (66,66 / 200) Escreva um pequeno excerto no estilo de Olivier Messiaen na sequência do exemplo dado
  
 

 
 

 
3.2 (66,66 / 200) Escreva um pequeno excerto de música serial para piano (ou para um pequeno conjunto 

instrumental à sua escolha) no estilo de Webern, partindo da seguinte série dodecafónica, observando as 
suas propriedades: 

�

�
Adenda: matriz dodecafónica 

�

F I M   D A   P R O V A   D E   T É C N I C A S 

NOME DO ALUNO:.............................................................................................................................................................................................................................................  
 



 
Exame de ATC III - 2ª Parte: Análise [duração: 3 horas (página 1 de 3)]  

 
  PROVA MODELO (cotação máxima: 200 pontos) 

 
BLOCO A (MATÉRIA DO 1º ATC) - RESPONDA A 3 (APENAS TRÊS) DAS 4 QUESTÕES, À SUA ESCOLHA 

 
1. (22,22 v. / 200) Observe o seguinte exemplo musical 

 

1.1 (5,55) – De que género musical se trata?..................................................................................................................... 
1.2 (5,55) - Sublinhe o seu compositor provável:  Dufay  Léonin  Monteverdi 
1.3 (5,55) – Como se designa o mi (3ªnota do 4º comp. / Tenor)?...................................................................................   
1.4 (5,55) – Que tipo de textura tem esta peça? (sublinhe) IMITATIVA |HOMOFÓNICA |POLIFÓNICA 

2. (22,22 v. / 200) Defina talea (11,11) e color (11,11).................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

3. (22,22 v. / 200) Em que época triunfa o motete isorrítmico como forma principal, referindo um compositor 
que tenha praticado esta forma (11,11)................................................................................................................................. 
Quais as características principais de um motete isorrítmico? (11,11).............................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….... 

4. (22,22 v. / 200) Tendo em conta os modos rítmicos de base ternária da Escola de Notre Dame de Paris 
(Léonin, Pérotin), complete as seguintes células rítmicas (4,44 cada): 

  

   Trocaico q               e                                                                            Jâmbico…………..  Tribráquico…….….... 

 
   Espondaico……...….. Anapesto……...…...Dáctilo……....………  



Exame de ATC III - 2ª Parte: Análise [duração: 3 horas (página 2 de 3)] 
 

BLOCO B (MATÉRIA DO 2º ATC) - RESPONDA A 3 (APENAS TRÊS) DAS 4 QUESTÕES, À SUA ESCOLHA 
 

1. (22,22 v. / 200) Observe com atenção a partitura distribuída (Exemplo n.º  1): 
 
1.1 (5,55)  - Como se designa esta forma musical?............................................................................................................ 
1.2 (5,55)  – Em quantas partes principais está dividida e como se designam?............................................................ 
............................................................................................................................................................................................... 
1.3 (5,55)  – Em quantas partes secundárias estão divididas essas partes principais e onde ocorrem essas 

divisões?........................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

1.4 (5,55) - Qual destes compositores será, provavelmente, o autor deste andamento (sublinhe):  
  Arcangelo Corelli   Joseph Haydn      Gabriel Fauré 
 

2. (22,22 v. / 200) Análise do discurso musical do Ex. n.º 1: 
 
2.1 (5,55) - Quais são os principais agentes de contraste entre as partes principais que constituem a 

forma?.......................................................................................................................................................... 
2.2 (5,55) - Como se relaciona o segmento musical entre a anacruse do comp. 13 e o comp. 20, com o segmento 

musical entre a anacruse do comp. 49 e o comp. 56?............................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………. 

2.3 (5,55) -“A partir do compasso 21 e até ao compasso 33, a música está no tom homónimo” Esta afirmação é verdadeira 
ou falsa?......................................................................................................................................................................... 

2.4 (5,55) - “A música entre a anacruse do compasso 33 e o compasso 56 estabelece esta forma como um antecedente histórico da 
forma-sonata” Esta afirmação é verdadeira ou falsa?.....................Comente fundamentadamente a sua 
opção............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. (22,22 v. / 200) Identifique 5 erros na seguinte frase coral à luz do paradigma de J. S. Bach:  

 

 
3.1 (4,44) ............................................................................................................ 
3.2 (4,44)............................................................................................................. 
3.3 (4,44)............................................................................................................. 
3.4 (4,44)............................................................................................................. 
3.5 (4,44)............................................................................................................. 

 
4. (22,22 v. / 200) Analise harmonicamente e detete os cromatismos nestes 4 exemplos, em função das diversas 

tonalidades (5,55 cada): 

 



Exame de ATC III - 2ª Parte: Análise [duração: 3 horas (página 3 de 3)] 
 

BLOCO C (MATÉRIA DO 3º ATC) - RESPONDA A 3 (APENAS TRÊS) DAS 4 QUESTÕES, À SUA ESCOLHA  
 

1. (22,22 v. / 200) Que significam as seguintes expressões recorrentes no universo da 2ª Escola de Viena? 
1.1 (5,55)  - mit dämpfer..........................................am steg ............................................... 
1.2 (5,55)  - am griffbrett ........................................solo geige ............................................ 
1.3 (5,55) - solo bratsche.........................................hauptstimme......................................... 
1.4 (5,55) - nebenstimme.........................................klangfarbenmelodie..................................................................................... 

2. (22,22 v. / 200) Considere a série dodecafónica com o seguinte P0 
Eb   E   D   F   C#   F#   C   G   B   Ab   Bb   A 

(11,11) Determine o RI0 em letras (na matriz convencional): 
(11,11) Determine o R6 em letras  (na matriz convencional):  

3. (22,22 v. / 200) Escreva as várias versões do 1º e 2º Modo de Transposição Limitada (Olivier Messiaen): 

 

Explique sucintamente os seguintes conceitos rítmicos de Olivier Messiaen 

(7,4) valor acrescentado:.................................................................................................................................................... 
(7,4) pedal rítmica:.............................................................................................................................................................. 
(7,4) ritmo não retrogradável:.......................................................................................................................................... 

4. (22,22 v. / 200) Analise esta peça no verso da página, sff. 
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