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- 

PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

Prova 12 /2013 

 2º Ciclo do Ensino Básico 

 

1. Introdução  

O presente documento visa divulgar as características da Prova de 

Equivalência à Frequência do 2º ciclo do ensino básico da disciplina de Educação 

Musical, a realizar em 2013 pelos alunos que se encontram abrangidos pelo 

plano de estudos instituídos pelo Decreto - Lei nº139/2012, de 5 de julho. 

Deve ainda ser tido em consideração o Despacho Normativo nº24-A/20012, 

de 6 de dezembro, bem como o Despacho Normativo nº 5/2013, de 8 de abril. 

 

As informações apresentadas neste documento não dispensam a consulta da 

legislação em vigor e do Programa da disciplina. 

 

O presente documento dá a conhecer os seguintes aspetos relativos à prova: 

 

 - Objeto de avaliação; 
 

 -Características e estrutura; 
 

 - Critérios gerais de classificação; 
 

 - Material; 
 

 - Duração; 
 

Importa ainda referir que, nas provas desta disciplina, o grau de exigência 

decorrente do enunciado dos itens e o grau de aprofundamento evidenciado nos 

critérios de classificação estão balizados pelo Programa, em adequação ao nível de 

ensino a que a prova diz respeito. 
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2. Objeto de avaliação 

 

A prova final de equivalência à frequência de Educação Musical tem por referência o 

Programa da disciplina do segundo ciclo e permite avaliar aprendizagens e conteúdos, 

enquadrados em domínios do Programa, passíveis de avaliação em duração limitada e em 

prova escrita e prática. 

 

Objetivos gerais da prova escrita: 

 

- Identificar a posição das notas na pauta; 

 

- Identificar a posição das notas da escala de Dó Maior na Flauta de Bisel; 

 

- Identificar figuras da notação convencional (figuras rítmicas); 

 

-Identificar compassos simples (binário, ternário e quaternário); 

 

- Identificar diferentes tipos de andamentos; 

 

- Identificar auditivamente famílias de timbres; 

 

- Identificar auditivamente dons agudos, médio e graves; 

 

- Identificar diferentes tipos de escalas; 

 

- Identificar diferentes géneros musicais e os instrumentos que os caracterizam; 

 

 
Temas /Conteúdos 

 
O aluno deve de ser capaz de : 

 

 Notas musicais na pauta 

e na flauta. 

 Figuras musicais. 

 
 

 

 Dominar a dedilhação na flauta. 

 Adquirir conhecimentos básicos da escrita 

musical convencional. 

 

 

 Família de 

instrumentos. 

 

 Conhecer os instrumentos da Orquestra. 
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 Estilos musicais. 

 Conhecer o património musical 

português. 

 Registos agudo e grave. 

 Escala Pentatónica. 

 

 Forma AB. 

 

 

 Identificar auditivamente a altura do 

som. 

 Identificar auditivamente a Escala 

Pentatónica. 

 Identificar auditivamente a forma da 

música. 

 

 Timbre de 

instrumentos. 

 Compasso Binário e 

Ternário. 

 

 

 Analisar auditivamente uma música. 

 

 

Objetivos gerais da prova prática: 

 

- Interpretar uma partitura de uma peça apresentada; 

 

- Executar rítmica e melodicamente a partitura apresentada; 

 

- Interpretar a peça em Flauta de Bisel; 

 

 

 

3. Caracterização da prova 

 

A prova escrita apresenta cinco grupos de itens. 

 

O grupo I e II tem como suporte interpretação de imagens e análise de uma partitura. 

No grupo III tem como suporte interpretação de uma imagem, avalia-se a cultura 

musical em contexto.  

O grupo IV e V tem como suporte a audição de excertos musicais, a capacidade de 

análise musical auditiva e escrita relativamente aos conceitos de Timbre; Dinâmica; 

Ritmo; Forma e Altura. 
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A estrutura da prova escrita sintetiza-se no seguinte quadro: 

 

Quadro 1 – Valorização dos domínios e conteúdos da prova escrita 
 

Domínios Conteúdos Cotação 

Grupo I 

 Códigos e 

convenções de 

leitura, escrita e 

notação musical; 

 Posicionamento da 

dedilhação  da 

Flauta de Bisel; 

 

Altura – Notas musicais; 

Ritmo- nome das figuras 

rítmicas; divisão rítmica: 

compassos e figuras da 

escrita musical: 

 

 

29 pontos 

 

Grupo II 

Organologia 

 Identificar os 

instrumentos da 

Orquestra; 

 

Timbre – Família de 

timbres da Orquestra; 

 

 

12 pontos 

Grupo III 

Cultura musical, género 

musical 

 Identificar género 

musical, tendo em 

conta o 

enquadramento do 

passado e presente; 

 

 

Timbre – Instrumentos 

tradicionais portugueses; 

 

 

14 pontos 

Grupo IV 

Identificação auditiva de 

elementos e estruturas 

musicais 

 Ouvir e identificar 

diferentes alturas e 

estruturas; 

 

 

Altura: sons agudos e 

graves;  

Escalas e organizações e 

estruturas de notação; 

 

 

 

25 pontos 
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Grupo V 

Reconhecimento por 

audição de Timbres, 

Andamentos e Métrica/ 

Compassos 

 Ouvir e identificar 

timbres de 

instrumentos das 

diferentes famílias; 

 Ouvir e identificar 

andamentos; 

 

 

Timbre – Identificação dos 

timbres dos instrumentos; 

Ritmo – Identificação de 

compassos; 

Andamentos musicais- 

identificação através da 

analise do suporte auditivo 

do tipo de andamento: 

adágio, moderato e presto; 

 

 

 

 

20 pontos 

 

 

 

 

Quadro 2 . Tipologia, número de itens e cotação da Prova escrita 

 

Tipologia de itens Número de itens Cotação por item 

(em pontos) 

 

Itens de construção 

 Resposta restrita 

 Resposta curta 

 

7 a 10 

 

4 a 8 

 

Itens de seleção 

 Associação 

 Escolha Múltipla 

 

3 a 6 

 

2 a 9 

 

 Os examinados não podem responder à prova no enunciado terão de o fazer em folha 

própria cedida com o exame. 

 

Os dados imprescindíveis à resolução de itens são indicados no enunciado através de 

imagens, quadros e pautas. 
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A prova prática consiste na apresentação de uma partitura que deverá ser 

interpretada e executada em Flauta de Bisel, o tempo de realização é de quinze 

minutos. 

 

 

      Quadro 2 – Valorização do domínio e conteúdos da prova prática 
 

 

Domínio Conteúdos Cotação 

 

 Códigos e 

convenções de 

leitura, escrita e 

notação musical; 

 Posicionamento da 

dedilhação  da 

Flauta de Bisel; 

 

 

Altura 

Ritmo 

Forma 

 

 

 

100 pontos 

 

 

O Júri seleccionará uma das três peças apresentadas para o examinado executar em 

Flauta de Bisel. 

 

Peça I 
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Peça II 

 

 

 
 

Peça III 

 

 
 

 

4. Critérios de classificação 

 

Prova escrita 

A classif icação  a at r ibuir  a cada respost a result a da ap licação  dos cr it ér ios gerais 

e dos cr it ér ios específ icos de classif icação  ap resen t ados para cada it em  e é 

exp ressa po r  um  núm er o  in t eiro , p revist o  na grelha de classif icação . 
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As respost as ilegíveis ou que não  possam  ser  claram ent e iden t if icadas são 

classif icadas com  zero  pon t os. No  en t an t o , em  caso  de om issão  ou de engano 

na iden t if icação  de um a respost a, est a pode ser  classif icada se f o r  possível 

iden t if icar  inequivocam ent e o  it em  a que d iz respeit o . 

Se o  aluno  responder  a um  m esm o it em  m ais do  que um a vez, não  elim inando 

inequivocam ent e a(s) respost a(s) que não  deseja que seja(m ) classif icada(s), 

deve ser  considerada apenas a respost a que surgir  em  p r im eiro  lugar . 

 

 

ITENS DE SELEÇÃO 
 
Escolha múltipla 
 
A cotação total do item só é atribuída às respostas que apresentem de forma inequívoca a 

única opção correta. 

São classificadas com zero pontos as respostas em que seja assinalada: 

— uma opção incorreta; 

— mais do que uma opção. 

Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Associação / Correspondência 

 

A classificação é atribuída de acordo com a cotação total do item. Considera-se incorreta 

qualquer associação / correspondência que relacione um elemento de um dado conjunto 

com mais do que um elemento do outro conjunto.  

 

ITENS DE CONSTRUÇÃO 
 

Se a respost a con t iver  dados que revelem  con t rad ição  em  relação  aos 

elem ent os considerados co r ret os, ou se ap resen t ar  dados cuja ir relevância 

im possib ilit e a iden t if icação  ob jet iva dos elem ent os so licit ados, é at r ibuída a 

classif icação  de zero  pon t os. 

 

Resposta curta 
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As respostas corretas são classificadas com a cotação total do item. As respostas incorretas 

são classificadas com zero pontos. Não há lugar a classificações intermédias. 

 

Resposta restrita 

 

A classificação das respostas aos itens de resposta restrita centra-se nos tópicos de 

referência, tendo em conta a organização dos conteúdos e a utilização de linguagem 

científica adequada. 

 

 

     Prova Prática 

A classificação a atribuir à interpretação de uma peça é expressa em números inteiros e 

resulta da aplicação dos seguintes critérios: 

 

Domínios Cotação 

 Rigor na execução musical – notação; 20 pontos 

 Rigor na execução rítmica; 20 pontos 

 Domínio do instrumento afinação; 20 pontos 

 Rigor na forma; 20 pontos 

 Interpretação da peça – musicalidade; 20 pontos 

Total em pontos da Prova Prática: 100 

 

O examinado poderá executar a sua peça três vezes prevalecendo sempre a audição em 

que atinja mais cotação. 

 

 Rigor na execução musical – notação 

 

Considera-se que o examinado obteve a correspondência do total de pontos se executar 

com a partitura sem erros; 

Por cada erro que cometer será descontado dois pontos; 

 

Rigor na execução rítmica 
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Considera-se que o examinado obteve a correspondência do total de pontos se executar 

com a partitura sem erros; 

Por cada erro que cometer será descontado dois pontos; 

 

 

 

Domínio do instrumento afinação 

 

Considera-se que o examinado obteve a correspondência do total de pontos se executar a 

peça sem erros de afinação; 

Por cada erro que cometer será descontado dois pontos; 

 

 

Rigor na forma 

 

Considera-se que o examinado obteve a correspondência ao total de pontos, se respeitar a 

forma da peça apresentada; 

 

Interpretação da peça – musicalidade 

 

Considera-se que o examinado obteve a correspondência ao total de pontos, consoante a 

sua interpretação e o total dos erros cometidos anteriormente; 

 

  

  

5. Material 

 

Prova Escrita: Caneta azul ou preta de tinta indelével. 

Não é permitido o uso de tinta corretora. 

 

Prova Prática: Flauta de Bisel (o examinado não pode realizar a prova prática sem se 

fazer acompanhar pelo seu instrumento). 

 

 

 

6. Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos e a prova prática 15 minutos não 

podendo a sua aplicação ultrapassar este limite de tempo. 
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