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1. Objeto de avaliação
A prova avalia um conjunto de aprendizagens e de competências desenvolvidas no 2.º ciclo
do ensino básico, tendo como referentes o currículo nacional do ensino básico e o currículo
regional. Neste sentido, a prova pretende avaliar as aprendizagens e competências adquiridas nos
seguintes domínios:
- Interpretação e comunicação;
- Perceção sonora e musical;
- Culturas musicais nos contextos.
2.Caraterísticas e estrutura (domínios, conteúdos e cotações em pontos percentuais)
O aluno realiza a prova com apoio no enunciado, as respostas serão dadas oralmente e/ou
utilizando instrumentos da sala de aula.
A prova integra somente uma parte Prática ( Grupos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI e XII):
- Identificação de instrumentos musicais;
- Formas e símbolos de notação gráfica do som;
- Qualidades do som;
- Elementos e estruturas da linguagem musical;
- Identificação de elementos e estruturas da linguagem musical.
- Executa a Escala Diatónica de dó Maior na flauta de bisel;
- Interpreta um excerto do hino à Alegria.

A cotação de cada grupo apresenta-se nos quadros abaixo:
Domínios

Conteúdos

Cotações

Grupo I
Timbre

5

Grupo II
Altura

4,5

Perceção Sonora e
Musical

Grupo III
Intensidade/Dinâmica

4

Grupo IV
Ritmo

6

Grupo V
Forma

1,5

Grupo VI
Timbre
Culturas Musicais

Grupo VII

no Contextos

Ritmo

15,4

17

Grupo VIII
Altura
Grupo IX
Grupo X
Grupo XI

Interpretação e
comunicação

15,6

3
4
4

Grupo XII
Altura/Ritmo

20

3.Critérios gerais de classificação
A cotação do exame é de 100%.
Todas as questões devem ser respondidas na folha da prova.
A uma pergunta não respondida ou anulada será atribuída a cotação de zero pontos.
A resposta a uma questão que contempla apenas uma solução correta será anulada se
apresentar várias soluções.
Itens de seleção
Ordenação
A cotação total do item só é atribuída às respostas em que a sequência apresentada esteja
integralmente correta e completa.
São classificadas com zero pontos as respostas em que:
- seja apresentada uma sequência incorreta;
- seja omitido, pelo menos, um dos elementos da sequência solicitada.
Não há lugar a classificações intermédias.

4.Material
- O examinando deverá levar para a prova prática a flauta de bisel.
- Pauta de música de rascunho, lápis e borracha;
5.Duração
A prova tem a duração de 45 minutos.

