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INFORMAÇÃO – PROVA DE EQUIVALÊNCIA À FREQUÊNCIA 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 2014 

 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

 

O presente documento divulga a informação relativa à prova de Equivalência à Frequência do 2º ciclo da 

disciplina de Educação Musical, a realizar em 2014, nomeadamente: 

• Objeto de avaliação; 

• Caracterização da prova; 

• Critérios gerais de classificação; 

• Material; 

• Duração 

Realizam a prova os alunos que se encontram abrangidos pelos planos de estudo instituídos pelo Decreto-Lei 

n.º 139/2012, de 5 de julho conjugado com o Decreto-Lei nº 91/2013, de 10 de julho. Deve também ser 

considerado o Despacho Normativo nº 24-A/2012, de 6 de dezembro. 

Este documento vai ser divulgado na escola-sede do Agrupamento e na página eletrónica: 

www.aepjm.pt/joomla 

Objeto de avaliação 

A prova de equivalência à frequência realiza-se a nível de escola e tem por referência o Programa de 

Educação Musical do ensino básico e permite avaliar as aprendizagens e domínios definidos para o final do 

2.ºCiclo do Ensino Básico.  

 

O domínio que constitui o objeto de avaliação é o que a seguir se discrimina, no que diz respeito à 

componente escrita: 

 Audição 

 Composição  

 Interpretação 
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Conteúdos: 

Audição 

Identificação de diferentes excertos de peças musicais, ao nível da forma, do reconhecimento tímbrico, da 

dinâmica e da agógica; 

Ditado melódico visual/ditado rítmico; 

Forma AB/ABA/ Rondó 

 

Composição 

Reconhecer auditivamente um instrumento solista e enquadrá-lo na respetiva família; 

Reconhecer auditivamente compassos simples (binário, ternário e quaternário); 

Reconhecer auditivamente diferentes andamentos (largo, andante e allegro); 

Completar, de acordo com a indicação do compasso e com sentido melódico, os espaços em branco de uma 

linha melódica apresentada. 

Instrumentos de Orquestra 

Família dos instrumentos de orquestra 

Compasso binário, ternário e quaternário 

Andamento allegro e andante 

 

Interpretação 

Reconhecer simbologia relacionada com dinâmica (variação da intensidade do som) e vocabulário musical 

relacionado com agógica; 

Reconhecer a divisão do tempo para pulsação na agógica; 

Analisar um trecho musical em todos os seus aspetos; 

Armação de clave 

Clave de Sol 

Sinal de acentuação 

Compasso ternário 

Identificação de figuras musicais 

Identificação do sinal de repetição 
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As notas musicais na Flauta de Bisel e sua escrita na pauta 

Símbolos musicais: Clave de Sol; Tercina; Barra de divisão de Compasso; Ligadura de prolongação; 

Identificar características físicas do som: altura, intensidade, timbre e duração; 

Estabelecer relação entre registos de altura do som e a classificação da voz humana; 

Estabelecer relação entre registos de altura do som e o modo de obtenção deste nos instrumentos musicais, 

nomeadamente nos da Orquestra Sinfónica. 

Instrumentos de Orquestra e respetiva família tendo em conta a classificação dos instrumentos musicais. 

Identificar visualmente um instrumento pertencente à Orquestra; 

Realce timbrico  e Harmonia timbrica 

Monodia e Polifonia 

Acorde 

Monorritmia e Polirritmia 

Cânone 

Síncopa 

Legato e Staccato 

 

Os Domínios que constituem o objeto de avaliação são os que a seguir se discrimina, no que diz respeito à 

componente prática: 

 Interpretação 

Conteúdos : 

Interpretação 

Interpretação de uma frase rítmica.  

Interpretação de uma pequena melodia na flauta de bisel.  

 

Caracterização da prova 

A prova avalia os conhecimentos dos conteúdos constantes do programa nacional de Educação Musical. 

A prova é constituída por componente escrita e componente prática. 

A componente escrita é composta por dez itens e a componente prática por dois.  
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As questões que constituem cada grupo são diversificadas, de acordo com as aprendizagens que se 

pretendem avaliar, sendo as questões do tipo de itens de resposta curta, de completamento, de associação 

ou de correspondência e de escolha múltipla, com justificação. 

A cotação total da prova é de 100 pontos para cada uma das suas componentes.  

Componente escrita 

Quadro 1 – Valorização dos domínios na prova 

Domínios Cotação (em pontos) 

AUDIÇÃO 
 

40 

COMPOSIÇÃO / 

INTERPRETAÇÃO 

 

60 

 

Quadro 2 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

Itens de seleção 

• Escolha múltipla 

• Associação/correspondência 

 

2 

1 

 

2 

Itens de construção 

• Resposta curta 

• Resposta restrita 

 

6 

1 

 

2 a 8 

 

 

Componente Prática 

Quadro 3 – Valorização dos domínios na prova 

Domínios Cotação (em pontos) 

 

INTERPRETAÇÃO 

 

 

100 
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Quadro 4 – Tipologia, número de itens e cotação 

Tipologia de itens Número de itens 
Cotação por item (em 

pontos) 

Itens de seleção 

 

• Associação/correspondência 

 

 

2 

 

 

 

50 

 

Nota: Alguns dos itens de escolha múltipla, de associação/correspondência e de resposta curta podem 

apresentar-se sob a forma de tarefas de completamento. 

Alguns dos itens de resposta curta e de resposta restrita podem apresentar-se sob a forma de tarefas de 

transformação. 

 

Critérios gerais de classificação 

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. 

As respostas que se revelem ilegíveis são classificadas com zero pontos. 

Escolha Múltipla 

A cotação total do item 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 o nível de desempenho. 

Resposta curta 

A classificação é atribuída de acordo com os elementos de resposta solicitados e apresentados. 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta curta podem apresentar-se organizados por 

níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 
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Resposta restrita 

Os critérios de classificação das respostas aos itens de resposta restrita apresentam-se organizados por 

níveis de desempenho. 

O afastamento integral dos aspetos de conteúdo implica que a resposta seja classificada com zero pontos. 

Material 

O aluno realiza a prova em folha, a fornecer pela escola, da Editorial do Ministério da Educação, apenas 

podendo usar, como material de escrita, caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. 

O uso de lápis só é permitido nas construções que envolvam a utilização de material de desenho. 

Não é permitido o uso de corretor. 

Duração 

A prova tem a duração de 60 minutos na componente escrita e 15 minutos na componente prática. 

 

 


