PROGRAMA PARA A PROVA DE HABILIDADE ESPECÍFICA
PARA O CURSO DE MÚSICA
Todos os candidatos inscritos no Concurso Vestibular para o curso de Música devem
realizar a prova de habilidade específica, composta por Prova de Percepção Musical e
Conhecimentos Gerais de Música e por Prova Prática de Instrumento/Canto.
A prova de Percepção Musical e Conhecimentos Gerais de Música compreenderá a
realização de uma prova prática de leitura rítmica e de leitura melódica, conforme consta do
programa a seguir, e a realização de uma prova escrita sobre os demais itens desse programa.

Programa da Prova de Percepção Musical e Conhecimentos Gerais de Música
1 Percepção Musical
1.1 Leitura à primeira vista de ritmo a uma voz.
1.2 Leitura à primeira vista de exercício de entonação melódica com ritmo em tonalidade
maior ou menor.
1.3 Ditado de ritmo a uma voz.
1.4 Ditado rítmico-melódico a uma voz em tonalidade maior ou menor.
1.5 Reconhecimento de tipos de acordes (tríades maiores, menores, aumentadas e
diminutas).
2 Conhecimentos Gerais de Música – Elementos de grafia musical e teoria do sistema tonal
2.1 Intervalos (melódicos e harmônicos).
2.2 Escalas maiores e menores (incluindo as escalas menores natural, melódica e
harmônica).
2.3 Classificação de acordes (tríades maiores, menores, aumentadas e diminutas).
2.4 Compassos e suas fórmulas.
2.5 Armadura de clave.
2.6 Claves (de sol e de fá).
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Programa das provas práticas

Bacharelado em Composição
1. Uma leitura à primeira vista de trecho musical vocal ou do instrumento do candidato,
fornecido pela banca examinadora.
2. Três peças de livre escolha (vocais ou do instrumento do candidato) de estilos ou gêneros
contrastantes, devendo o candidato entregar as respectivas partituras à banca examinadora
no início da prova. Exemplos de repertório: música dos períodos barroco, clássico e
romântico, música popular brasileira, jazz etc.

Bacharelado em Regência
1. Uma leitura de trecho musical vocal à primeira vista fornecido pela banca examinadora.
2. Três peças vocais de estilos ou gêneros contrastantes, devendo o candidato entregar as
respectivas partituras à banca examinadora no início da prova. Exemplos de repertório:
música dos períodos barroco, clássico e romântico, música do séc. XX, música popular
brasileira, música folclórica, jazz, etc.

Licenciatura em Educação Musical
1. Uma leitura à primeira vista de trecho musical vocal ou do instrumento do candidato,
fornecido pela banca examinadora.
2. Uma peça de livre escolha (instrumental ou vocal), devendo o candidato entregar a partitura
à banca examinadora no início da prova.

