
Departamento Curricular Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU

     Disciplina: Acordeão                                           (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Critérios de Avaliação Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar os conhecimentos do 
candidato para o grau a que 
propõe.

- Domínio do fole.
- Presença como intérprete.
- Domínio técnico.
- Interpretação.
- Regularidade rítmica.
- Sonoridade.
- Enquadramento estilístico.
- Grau de dificuldade do programa.
- Domínio da partitura.

1. Um Estudo. 40 Pontos

2. Uma Peça. 60 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:

- A prova terá uma duração aproximada de 10 minutos.

- A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro, com indicação 
da data, num único “take” e sem edição.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio 2020

DISCIPLINA: Acordeão



Departamento Curricular Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU

    Disciplina: Acordeão                                             (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Critérios de Avaliação Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar os conhecimentos do 
candidato para o grau a que 
propõe.

- Domínio do fole.
- Presença como intérprete.
- Domínio técnico.
- Interpretação.
- Regularidade rítmica.
- Sonoridade.
- Enquadramento estilístico.
- Grau de dificuldade do programa.
- Domínio da partitura.

1. Um Estudo. 30 Pontos

2. Duas Peças. 70 Pontos

Total 100 Pontos

  Observações: 

- As peças e estudos a apresentar deverão ter estilos e características diferentes.

- A prova terá uma duração aproximada de 15 minutos.

- A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro, com indicação 
da data, num único “take” e sem edição.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio 2020

DISCIPLINA: Acordeão



Departamento Curricular Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU

      Disciplina: Acordeão                                          (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Critérios de Avaliação Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar os conhecimentos 
do candidato para o grau a 
que propõe

- Domínio do fole
- Presença como intérprete
- Domínio técnico
- Interpretação
- Regularidade rítmica
- Sonoridade
- Enquadramento estilístico
- Grau de dificuldade do programa
- Domínio da partitura

1. Duas Escalas em 2 oitavas (Maior e 
Relativa Menor).

10 Pontos

2. Um Estudo. 30 Pontos

3. Duas Peças. 60 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:

- As peças e estudos a apresentar deverão ter estilos e características diferentes.

- A prova terá uma duração aproximada de 20 minutos.

- A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro, com indicação 
da data, num único “take” e sem edição.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio 2020

DISCIPLINA: Acordeão



Departamento Curricular Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU

       Disciplina: Acordeão                                          (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Critérios de Avaliação Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar os conhecimentos 
do candidato para o grau a 
que propõe.

- Domínio do fole.
- Presença como intérprete.
- Domínio técnico.
- Interpretação.
- Regularidade rítmica.
- Sonoridade.
- Enquadramento estilístico.
- Grau de dificuldade do programa.
- Domínio da partitura.

1. Duas Escalas em 2 oitavas (Maior e 
Relativa Menor).

10 Pontos

2. Dois Estudos. 30 Pontos

3. Duas Peças. 60 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:

- As peças e estudos a apresentar deverão ter estilos e características diferentes.

- A prova terá uma duração aproximada de 25 minutos.

- A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro, com indicação 
da data, num único “take” e sem edição.

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio 2020

DISCIPLINA: Acordeão



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU 

Disciplina: Cravo                                                               (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar as aptidões do candidato para o 
estudo do instrumento

- Avaliar os conhecimentos básicos 
adquiridos, no domínio do instrumento e da 
musicalidade

- Observar a qualidade dos conhecimentos 
do candidato, segundo as exigências do 
grau a que se propõe

- Postura do corpo, descontração
- Rigor na leitura musical
- Noção de tempo e pulsação
- Correção técnica e estilística

1 - Execução de duas peças (dos 

séc. XVII ou XVIII) à escolha do 

candidato.

50 Pontos

+

50 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível identificar o 
candidato e visualizar a posição das mãos), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Cravo



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU 

     Disciplina: Cravo                                                            (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar as aptidões do candidato para o 
estudo do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos básicos 
adquiridos, no domínio do instrumento e da 
musicalidade.
- Observar a qualidade dos conhecimentos do 
candidato, segundo as exigências do grau a 
que se propõe.

- Postura do corpo, 
descontração
- Rigor na leitura musical
- Noção de tempo e pulsação
- Correção técnica e estilística

Execução de duas peças (dos séc. XVII 

ou XVIII) à escolha do candidato, sendo 

uma das peças, obrigatoriamente, um 

pequeno prelúdio de J.S.Bach 

50 Pontos

+

50 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível 
identificar o candidato e visualizar a posição das mãos), com indicação da data, num único “take” e sem edição. 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Cravo



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU 

     Disciplina: Cravo                                                            (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar as aptidões do candidato para o 
estudo do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos básicos 
adquiridos, no domínio do instrumento e 
da musicalidade.
- Observar a qualidade dos 
conhecimentos do candidato, segundo 
as exigências do grau a que se propõe.

- Postura do corpo, descontração
- Rigor na leitura musical
- Noção de tempo e pulsação
- Correção técnica e estilística

Execução de duas peças (dos séc. XVII 

ou XVIII) à escolha do candidato, sendo 

uma das peças, obrigatoriamente,  uma 
invenção a duas vozes de J.S.Bach

50 Pontos

+

50 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível 
identificar o candidato e visualizar a posição das mãos), com indicação da data, num único “take” e sem edição. 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Cravo



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU 

   Disciplina: Cravo                                                               (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar as aptidões do candidato para o 
estudo do instrumento.
- Avaliar os conhecimentos básicos 
adquiridos, no domínio do instrumento e 
da musicalidade.
- Observar a qualidade dos 
conhecimentos do candidato, segundo as 
exigências do grau a que se propõe.

- Postura do corpo, descontração
- Rigor na leitura musical
- Noção de tempo e pulsação
- Correção técnica e estilística

Execução de duas peças (dos séc. XVII ou 

XVIII) à escolha do candidato, sendo   uma 

das peças, obrigatoriamente,  uma 
invenção a três vozes de J.S.Bach

50 Pontos

+

50 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível 
identificar o candidato e visualizar a posição das mãos), com indicação da data, num único “take” e sem edição. 

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Cravo



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU 

   Disciplina: Órgão                                                              (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova
Cotaçã

o

- Coordenação 
motora.
- Clareza de 
execução.
- Articulação.
- Leitura nas 
duas claves.
- Segurança na 
execução.
- Velocidade de 
execução.

- Correção de texto
- Sentido rítmico 
- Clareza na execução
- Segurança na execução
- Velocidade de execução 
adequada
- Fraseado diferenciado de 
acordo com o estilo da obra.

1 - Uma escala Maior ou menor, e Arpejo no Estado Fundamental, na 
extensão de duas oitavas.

20 Pontos

2 - Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- John Travers – Cornet Voluntary DóM  (de Old English Organ Music for 

Manuals, 1), Oxford, 19-375824-5.
- John Alcock – Trumpet Voluntary RéM (de Organ Music for Manuals, 

vol. 4) Oxford, 0193758512.

30 Pontos

3 - Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- J. Stanley – Slow (3º Andamento do Voluntary in C, Op. 5 No. 1), 

Novello, 10195.
- G. Händel – Nº 7 - Air “HWV 604” (de Pieces for a Musical Clock), 

Edition Musica Rinata, 5006.

20 Pontos

4 - Um Coral com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- Nº 7 (de Harmonium-Schule) de F. Eckhardt.
- Nº 9 (de Harmonium-Schule) de F. Eckhardt.

30 Pontos

Total
100 

Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível 
identificar o candidato e visualizar a posição das mãos), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Órgão



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU 

             Disciplina: Órgão                                           (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Coordenação 
motora.
- Clareza de 
execução.
- Articulação 
diferenciada.
- Leitura nas 
duas claves.
- Segurança na 
execução.
- Velocidade de 
execução.

- Correção de texto
- Sentido rítmico 
- Clareza na execução
- Segurança na execução
- Velocidade de execução 
adequada
- Fraseado diferenciado de 
acordo com o estilo da obra.

1. Uma escala Maior ou menor, Cromática e respetivos Arpejos, nas três 
posições, na extensão de duas oitavas.

20 Pontos

2. Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
-Johann C. Simon – Prelúdio mim (de 14 leichte Praeludien und Fugen), 

Schott Music, 3877.
-J. K. F. Fischer – Praeludium secundum (de Musikalischer 

Blumenstrauss), vol.1, Coppenrath.

30 Pontos

3. Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
-G. Böhm – Ach wie nichtig, ach wie flüchtig: Partita II, de (Sämtliche 

Orgelwerke), Breitkopf, 8087.
-G. Ph. Telemann – Christus, der uns selig macht (de 12 Easy Choral 

Preludes), Kalmus, 04005.

20 Pontos

4. Um Coral com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
-J. Langlais - Petite Pièce No. 3 (de 12 Petites Pièces), Editions 

Musicales Schola Cantorum.
-G. Ph. Telemann - Christ lag in Todesbanden (de 12 Easy Choral 

Preludes), Kalmus, 04005.

30 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo  possível  

identificar o candidato e visualizar a posição das mãos e pés na pedaleira), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Órgão



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU 

             Disciplina: Órgão                                           (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Segurança na 
execução.
- Velocidade de 
execução.
- Clareza de 
execução.
- Sentido rítmico.
- Articulação 
diferenciada.
- Correção 
estilística na 
execução.

- Correção de texto
- Sentido rítmico 
- Clareza na execução
- Segurança na execução
- Velocidade de execução 
adequada
- Fraseado diferenciado de 
acordo com o estilo da 
obra.

1 - Uma escala Maior ou menor, Cromática e respetivos Arpejos, nas três 
posições, na extensão de três oitavas.

10 Pontos

2 - Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- J. Pachelbel – Fuga DóM (de Magnificat tertii toni) Ausgewählte 

Orgelwerke 7, Bärenreiter, BA 6445.
- J. S. Bach – Pequeno Prelúdio solm BWV 558 (de 8 kleine Praeludien 

und Fugen), Bärenreiter, BA 6497.

30 Pontos

3 - Uma Obra com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- G. Händel – 2º Andamento (Allegro) do Voluntary III (de 6 

Voluntaries), Schott, 09744.
- J. Pachelbel – Variatio 1 do Coral Freu dich sehr, o meine Seele, 

Ausgewählte Orgelwerke 4, Bärenreiter, BA 1016.

30 Pontos

4 - Um Coral com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
- Albert De Klerk – Invention 6 (de Inventionen voor orgel), Ars Nova, 

1380063.
- Albert De Klerk – Invention 3 (de Inventionen voor orgel), Ars Nova, 

1380063.

30 Pontos

Total  100 Pontos

 Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo  possível 

identificar o candidato e visualizar a posição das mãos e pés na pedaleira), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Órgão



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU 

             Disciplina: Órgão                                           (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos a Avaliar Estrutura da Prova Cotação

- Segurança na 
execução.
- Velocidade de 
execução.
- Clareza de 
execução.
- Sentido rítmico.
- Articulação 
diferenciada de 
acordo com o 
estilo da obra.

- Correção de texto
- Sentido rítmico 
- Clareza na execução
- Segurança na execução
- Velocidade de execução 
adequada
- Fraseado diferenciado de 
acordo com o estilo da obra.

1ª - Uma escala Maior ou menor, Cromática e respetivos Arpejos, nas 
três posições, na extensão de três oitavas.

10 Pontos

2ª - J. S. Bach   –   Um Pequeno Prelúdio (de 8 Pequenos Prelúdios e 
Fugas BWV 553-560), Bärenreiter, BA 6497.

30 Pontos

3ª - J. S. Bach   –   Um Prelúdio Coral (de Orgelbüchlein, Orgelwerke vol.1), 
Bärenreiter, BA 5171.

30 Pontos

4ª - Um Coral com o grau de dificuldade idêntico às seguintes propostas:
-L.Vierne – Berceuse (de 24 Pièces en style libre pour Orgue ou 

Harmonium vol.2), Durand, 8973.
-J. Demessieux – Rorate Caeli (de 12 Choral Preludes on Gregorian 

Chant Themes), Alfred-Summy-Birchard, 0603.

30 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo  possível 

identificar o candidato e visualizar a posição das mãos e pés na pedaleira), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Órgão



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 2º GRAU 

Disciplina: Piano                                                                (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar a aptidão e 

os conhecimentos 

que o cand idato 

detém para o estudo 

do instrumento no 

g r a u a q u e s e 

propõe.

- Articulação e peso de dedos.

- Coordenação e independência das mãos.

- Sentido rítmico.

- Jogo dinâmico diferenciado.

- Clareza de execução.

- Segurança na execução.

- Velocidade na execução.

- Memorização.

- Leitura nas duas claves.

1 - Uma escala diatónica maior ou menor 
(fórmula harmónica) até três alterações; 
arpejo sobre o respetivo acorde perfeito (no 
estado fundamental). Todos na extensão de, 
pelo menos, duas oitavas.

15 Pontos

2 - Um estudo de Czerny op. 599, a partir do 
nº40 (ou outro de dificuldade similar ou 
superior).

25 Pontos

3 - Uma peça de estilo barroco (ex. Livro de 

Ana Madalena Bach ou outros).
30 Pontos

4 - Uma peça ou andamento de sonatina (de 
acordo com o programa oficial).

30 Pontos

Total 100 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro (sendo possível 

identificar o candidato, visualizar a posição das mãos e o uso do pedal), com indicação da data, num único “take” e sem edição.  

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Piano



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 3º GRAU 

Disciplina: Piano                                                                (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar a aptidão e 

os conhecimentos 

que o cand ida to 

detém para o estudo 

do instrumento no 

grau a que propõe.

- Articulação e peso de dedos.

- Coordenação e independência das mãos.

- Sentido rítmico.

- Jogo dinâmico diferenciado.

- Clareza de execução.

- Segurança na execução.

- Velocidade na execução.

- Uso do pedal

- Memorização.

- Leitura nas duas claves.

1 - Uma escala diatónica maior ou menor 
(fórmula harmónica); arpejos sobre o 
respetivo acorde perfeito (no estado 
fundamental e suas inversões); escala 
cromática. Todos na extensão de quatro 
oitavas.

15 Pontos

2 - Um estudo de Czerny op. 849 ou Heller 
op. 46 (ou outro de dificuldade similar ou 
superior).

25 Pontos

3 - Uma peça de Bach dos “23 Prelúdios e 

Peças Fáceis”.
30 Pontos

4 - Uma peça ou andamento de sonatina, 
(de acordo com o programa oficial).

30 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro 
(sendo possível identificar o candidato, visualizar a posição das mãos e o uso do pedal), com indicação da data, 
num único “take” e sem edição.  

Total
100 Pontos

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Piano



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 4º GRAU 

Disciplina: Piano                                                                (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar a aptidão e os 

conhecimentos que o 

candidato detém para o 

estudo do instrumento 

no grau a que propõe.

- Articulação e peso de dedos.

- Coordenação e independência 

das mãos.

- Sentido rítmico.

- Jogo dinâmico diferenciado.

- Clareza de execução.

- Segurança na execução.

- Velocidade na execução.

- Correção estilística da execução.

- Uso do pedal.

- Memorização.

- Leitura nas duas claves.

1 – Uma escala diatónica maior ou menor (fórmula 

harmónica), à distância de 8ª; arpejos sobre o 

respetivo acorde perfeito (no estado fundamental e 

suas inversões); escala cromática. Todos na 

extensão de quatro oitavas.

10 Pontos

2 - Um estudo de Czerny op. 299 ou Heller op. 45 
(ou outro de dificuldade similar ou superior).

20 Pontos

3 - Uma Invenção de Bach a duas vozes. 20 Pontos

4 - Uma peça de compositor estrangeiro ou 
português (de acordo com o programa oficial do 3º 
grau).

20 Pontos

5 - Um andamento de sonata (de acordo com o 
programa oficial do 3º grau).

30 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro 
(sendo possível identificar o candidato, visualizar a posição das mãos e o uso do pedal), com indicação da data, num 
único “take” e sem edição.  

TOTAL
100 Pontos

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE INSTRUMENTOS DE TECLAS – Maio de 2020

DISCIPLINA: Piano



Departamento Curricular de Instrumentos de Teclas

MATRIZ DA PROVA DE ACESSO AO CURSO BÁSICO – 5º GRAU 

Disciplina: Piano                                                                (Não presencial para o ano lectivo de 2020/2021)

Objetivos Conteúdos Estrutura da Prova Cotação

- Avaliar a aptidão e 

os conhecimentos 

q u e o c a n d i d a t o 

detém para o estudo 

do instrumento no 

grau a que propõe.

- Articulação e peso de dedos.

- Coordenação e independência das 

mãos.

- Sentido rítmico.

- Jogo dinâmico diferenciado.

- Clareza de execução.

- Segurança na execução.

- Velocidade na execução.

- Correção estilística da execução.

- Uso do pedal.

- Memorização.

- Leitura nas duas claves.

1 – Uma escala diatónica maior ou menor (fórmula 

harmónica), à distância de 8ª, 10ª e 6ª; arpejos sobre o 

respetivo acorde perfeito (no estado fundamental e suas 

inversões); escala cromática.Todos na extensão de 

quatro oitavas.

10 Pontos

2 - Um estudo (de Czerny op. 299 a partir do nº 21 ou 
Czerny op. 740 ou Cramer, ou outro de dificuldade 
similar ou superior).

20 Pontos

3 - Uma invenção a duas ou três vozes de Bach. 20 Pontos

4 - Uma peça portuguesa ou estrangeira (de acordo 
com o programa oficial do 4º grau).

20 Pontos

5 - Um andamento de sonata (de acordo com o 
programa oficial do 4º grau).

30 Pontos

Observações:  A prova será realizada através de gravação (áudio e vídeo) em formato horizontal, de corpo inteiro 
(sendo possível identificar o candidato, visualizar a posição das mãos e o uso do pedal), com indicação da data, num 
único “take” e sem edição.  

TOTAL
100 Pontos
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