
 
 
 
 
 

1/3 
 

 

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora, Matosinhos 
 

Prova de Equivalência à Frequência do Ensino Básico 
 

INFORMAÇÃO PROVA DE EDUCAÇÃO MUSICAL                                            2016 

6º ANO DE ESCOLARIDADE (DECRETO-LEI N.º 139 / 2012, DE 5 DE JULHO) 

Prova 12 (prova escrita/prática)                                             Duração: 60+15 minutos 

1.ª fase / 2ª fase 

 

Objeto de avaliação  

 

A prova tem por referência as metas curriculares de Educação Musical e permite avaliar as 

aprendizagens passíveis de avaliação numa prova escrita de duração limitada, nomeadamente a 

capacidade de aplicar conhecimentos nos domínios da Interpretação/comunicação; Perceção 

sonora e musical e reconhecimento de culturas musicais em diversos contextos. 

 

Caracterização da prova 

 

A prova apresenta duas componentes: escrita e prática. 

As componentes da prova estão cotadas para 100 pontos cada uma. 

O aluno realiza a prova no enunciado. 

A prova reflete uma visão integradora e articulada dos diferentes conteúdos programáticos da 

disciplina. 

Alguns dos itens podem envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos 

temas do Programa. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos temas no Programa. 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como, por exemplo, figuras, tabelas, 

textos e gráficos.  
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A valorização relativa dos temas apresenta-se no Quadro seguinte: 

 

Valorização relativa dos temas 

 

 

 

 

Estrutura Conteúdos Cotação 

 

I 

Verdadeiro/Falso 

Resposta direta 

Completamento de 

frases 

Organização de 

sequências 

 

Conhece o significado de Adágio, Andante, Moderato, Allegro 

e Presto 

Distingue Acelerando de Ritardando 

Conhece os compassos binário, ternário e quaternário 

Distingue “Crescendo” de “Diminuendo” 

Conhece as figuras rítmicas e o seu  valor relativo 

Distingue monodia de polifonia e homofonia 

Compreende o funcionamento das cordas vocais e das 

cavidades bocal e nasal na produção da voz humana 

Distingue os quatro naipes da voz humana: Soprano, 

Contralto, Tenor e Baixo 

Classifica instrumentos musicais  

Compreende a função das claves na escrita musical 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

II 

Identificação auditiva 

 

Reconhece um padrão rítmico 

Identifica o “tempo” de uma peça musical 

Associa o som/nome de instrumentos 

Identifica instrumentos solistas 

Identifica as formas AB, ABA e Rondo 

 

 

20 

 

III 

Identificação auditiva 

 

Caracteriza um excerto musical tendo em conta todos os seus 

elementos constituintes e expressivos (trabalho de audição) 

 

25 

 

IV 

Legenda 

 

Analisa uma partitura 

Identifica símbolos de notação musical 

 

15 
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Critérios gerais de classificação 

Componente Escrita 

A cotação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação presentados para cada item.  

Deverá ser atribuída a cotação de zero pontos a respostas ilegíveis e/ou ambíguas. 

 

Itens de seleção 

Nos itens de escolha múltipla, a cotação é atribuída às respostas em que se assinale de forma 

inequívoca a alternativa correta. Se, para além da alternativa correta, for assinalada outra 

alternativa, deverá ser atribuída a cotação de zero pontos. 

Nos itens de verdadeiro/falso a cotação é atribuída às respostas que se apresentem de forma 

inequívoca e correta. 

 

Itens construção  

Nos itens de completamento e de resposta curta são atribuídas cotações às respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos.  

 

Componente Prática 

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios 

específicos de classificação apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro, 

previsto na grelha de classificação. Será avaliado nos seguintes itens: 

No grupos I : respeito pela pulsação, tempo das figuras e fraseado, integrando a organização do 

som e do silêncio na pulsação 

No grupo II : postura, articulação, fraseado, expressividade, sonoridade e correção. 

A classificação da prova corresponde à média aritmética simples, arredondada às unidades, das 

classificações das duas componentes expressas em escala percentual de 0 a 100, convertida na 

escala de níveis de 1 a 5. 

 

Material  

O aluno apenas pode usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, 

azul ou preta. 

Não é permitido o uso de corretor. 

O aluno deve ser portador da sua flauta de bisel. 

 

Duração 

A prova escrita tem a duração de 60 minutos, não havendo lugar a tolerância.  

A prova prática tem a duração de 15 minutos. 


