Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Bateria
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio dos
instrumentos.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de um estudo de bateria, contido no programa
anual de 5.ºgrau.

30 Pontos

- Capacidade de interpretação.
- Domínio geral da técnica.
2. Execução de um estudo de tarola, contido no programa
- Desempenho rítmico.
- Capacidade sonora e controlo das dinâmicas. anual de 5.ºgrau.
- Segurança na execução.
3. Execução de uma peça de bateria, à escolha do candidato,
- Capacidade de memorização.
contida no programa do 5.ºgrau e com recurso a
acompanhamento.

35 Pontos

35 Pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- O Material necessário é o fundamental para a realização da prova.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Bateria

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Clarinete
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores (três
fórmulas), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da dominante com
inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão ser executados na maior extensão possível do instrumento.
- O estudo a apresentar na 2ª parte da prova, deverá ser do livro “Études de Genre et D’Interpretation” 1º Cahier ou do livro “Ètudes Progressives et
Melodiques pour la Clarinette”, 1º Cahier de Paul Jeanjean.
- A obra da 3ª parte da prova deverá ser escolhida de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Clarinete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Fagote
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores (harmónica
e melódica), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da dominante
com inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Fagote

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta de Bisel
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores (três
formulas), com os arpejos e suas inversões até cinco alterações. Arpejo de
sétima da dominante com inversões. Escala cromática com articulações. Escala
de tons inteiros e exercício de terceiras.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados, sempre que possível, até à dominante.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta de Bisel

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Flauta Transversal
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores (harmónica
e melódica), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da dominante
com inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão ser executados na maior extensão possível do instrumento.
- O estudo a apresentar na 2ª parte da prova, deverá ser do livro E.Köhler Op.33 (1º caderno) ou Berbiguier, “18 Exercices ou Études”.
- A obra da 3ª parte da prova deverá ser escolhida de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Flauta Transversal

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Oboé
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a
Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e suas relativas menores (harmónica
e melódica), com os arpejos e suas inversões de três e quatro sons. Arpejo de
sétima da dominante com inversões de três e quatro sons. Escala cromática com
articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau da disciplina de Oboé.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Oboé

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Percussão
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio dos
instrumentos.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Capacidade de interpretação.
- Domínio de todas as técnicas nos diferentes instrumentos.
- Desempenho rítmico.
- Capacidade sonora e controlo das dinâmicas.
- Segurança na execução.
- Capacidade de memorização.

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução integral de uma peça com
Marimba, à escolha do candidato.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo com Caixa,

à escolha do candidato.
3. Execução integral de uma peça com
Tímpanos, à escolha do candidato.

40 Pontos

30 Pontos
Total 100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- A peça a apresentar na 1ª parte da prova, (marimba) deverá ser extraída das obras “Gitano” d’Alice Gomez, “Études in C” de M. Peters ou “Waves” de M.
Peters.
- O estudo a apresentar na 2ª parte da prova, (caixa) deverá ser ser escolhido de entre as obras “Méthode de C.Claire” de J. Delécluse, “Intermediate
Studies” de M. Peters ou “Suite for Snare Drum” de S. Fink.
- A peça a apresentar na 3ª parte da prova (tímpanos) será extraída das obras “30 Etudes pour Timbales” de J. Delécluse ou “Petite Suite” de A. Rydin.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa..
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Percussão

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Saxofone
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Execução de uma escala diatónica maior e homónima menor (três formulas),
com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da dominante com inversões.
Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de uma Sonata ou
Suite, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total

100 Pontos

Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- A obra da 3ª parte da prova deverá ser escolhida de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Saxofone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trombone
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Duas séries de harmónicos escolhidas pelo júri. Uma escala diatónica maior e
suas relativas menores (três fórmulas), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de
sétima da dominante com inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trombone

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompa
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado, articulação e
dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Uma escala diatónica maior e suas relativas menores (duas fórmulas), com os
arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da dominante com inversões. Escala
cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompa

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Trompete
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar

- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado e dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Duas séries de harmónicos. Uma escala diatónica maior e suas relativas
menores (três fórmulas), com os arpejos e suas inversões. Arpejo de sétima da
dominante com inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.
DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Trompete

Departamento Curricular de Sopros e Percussão
MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO SECUNDÁRIO – 6º GRAU
(Adaptação da Matriz à Covid-19)

Disciplina: Tuba
Objetivos
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
domínio do
instrumento.
- Avaliar o
desenvolvimento
do candidato no
discurso musical.

Conteúdos a Avaliar
- Leitura musical.
- Domínio técnico.
- Capacidade sonora.
- Controlo da respiração.
- Afinação.
- Interpretação (estilo,
fraseado e dinâmica).

Estrutura da Prova

Cotação

1. Duas séries de harmónicos com oito sons. Uma escala diatónica maior e suas
relativas menores (três fórmulas), com os harpejos e suas inversões. Harpejo de
sétima da dominante com inversões. Escala cromática com articulações.

30 Pontos

2. Execução integral de um estudo à escolha do candidato.

30 Pontos

3. Execução de dois andamentos – um rápido e um lento – de um Concerto ou
Sonata, apresentados pelo candidato.

40 pontos

Total 100 Pontos
Observações:
- Atendendo à situação da pandemia da Covid-19, a execução da prova será feita através de uma gravação de vídeo, a realizar pelo candidato.
- Na 1ª parte da prova, as escalas e arpejos deverão executados na maior extensão possível do instrumento.
- As obras compreendidas na 2ª e 3ª parte da prova, deverão ser escolhidas de entre as que figuram no programa do 5º grau.
- O candidato poderá, se assim o entender, apresentar programa de dificuldade equivalente ou superior.

Requisitos para a gravação do vídeo da prova:
- Apresentação do candidato na tela a meio corpo, ou corpo inteiro, conforme imagem demostrativa.
- A gravação deverá ser feita de forma contínua, num único link, sem cortes na gravação.
- Para a gravação da prova deverá evitar-se, uma sala com reverberação e focos de luz a incidir diretamente sobre o candidato, de forma ao júri pode ver e
ouvir, com clareza, a sua performance.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE SOPROS E PERCUSSÃO
DISCIPLINA: Tuba

