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O presente documento divulga informação relativa à prova de equivalência à frequência do 2.º ciclo da disciplina 

de Educação Musical, a realizar em 2018, nomeadamente:   

 Objeto de avaliação 

 Caracterização da prova 

 Material 

 Duração 

 Critérios gerais de classificação 

 

 

Objeto de avaliação 

A prova tem por referência o Programa de Educação Musical do Ensino Básico e permite avaliar a aprendizagem 

passível de avaliação numa prova escrita de duração limitada. 

 

 

Caracterização da prova 

A prova é cotada para 100 pontos e é constituída por 5 grupos. 

 

Os itens podem ter como suporte um ou mais documentos, como textos, tabelas, figuras e audições. 

A sequência dos itens pode não corresponder à sequência dos domínios no programa e à sequência dos seus 

conteúdos. 

Cada item pode envolver a mobilização de conteúdos relativos a mais do que um dos domínios do programa. 

A prova inclui itens de seleção (escolha múltipla, associação/correspondência, ordenação, completamento, 

verdadeiro / falso) e itens de construção (resposta curta e resposta restrita). 

A distribuição da cotação apresenta-se no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Distribuição da cotação 

Grupos Domínios 
Cotação 

(em pontos) 

I 

Timbre 

Timbres instrumentais e corporais 

Classificação e identificação de Instrumentos 

10 a 25 

 

II 

Dinâmica 

Tipos de intensidade e respetivos símbolos 

Tipos de articulação 

5 a 15 

III 

Ritmo 

Conceitos básicos de escrita musical 

Figuras musicais 

Compassos 

Andamentos 

Monorritmia e Polirritmia 

15 a 35 

IV 

Altura 

Conceitos básicos de escrita musical 

Notas musicais 

Notas na flauta e/ou de altura definida 

Intervalos melódicos 

Monodia/Monofonia/Melodia e Harmonia/Polifonia 

15 a 35 

V 
Forma 

Identificar formas musicais 
2 a 10  

 

Material 

Como material de escrita, apenas pode ser usada caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

As respostas são registadas no enunciado da prova.  

 

Não é permitida a consulta de dicionário. 

 

Não é permitido o uso de corretor. 

 

 

Duração 
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A prova tem a duração de 60 minutos, sem tolerância.   

 

 

 

Critérios gerais de classificação 

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

apresentados para cada item. 

 

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.  

As respostas aos itens são classificadas de forma dicotómica ou por níveis de desempenho, de acordo com os 

critérios específicos. A cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. 

Nos itens de seleção, a cotação total do item só 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 incorrecta e / ou mais do que uma opção; 

- uma associação/correspondência incorrecta e /ou uma associação / correspondência incompleta; 

Nos itens de selecção não há lugar a classificações intermédias. 

Nos itens de completamento e nos de resposta curta e restrita, são atribuídas pontuações a respostas, total ou 

parcialmente corretas, de acordo com os critérios específicos. 

 


