
ANEXO 1

1.  LINGUAGEM MUSICAL

Básico Ano 1: Propriedades do som. Instrumentos music ais ( sopros, c ordas, percussão, eletr ônicos). Figuras e

pausas. Nome das notas music ai s.  Pauta.  Linhas suplementares.  Clave relati va, claves de sol, fá e dó, clave

dupla. Ponto de aumento,  ligadura de prolongamento. Sinais de alteraç ão oc or rentes, f ixas e de precaução

(sustenido, bemol,  dobrado, bequadro).  Enarmonia de notas ( com sustenidos e bemóis) . Sinais de dinâmica,

ar ti c ulaç ão e r epeti ção.  Tom e semi tom.  Inter valos de segundas maiores e menores. Esc ala de Dó Maior .

Frase musical.  Compasso Simples.  Unidade de Tempo e Unidade de Compasso.  Pulso. Divi são em dois e em

quatro. Saltos de ter ça e quinta. Solf ejos e di tados rí tmic os e melódi cas. Métr ica binária, ternár ia e

quaternária.  Graus conjuntos 12345.

Básico Ano I I : Esc alas maiores c om sustenidos e bemóis.  Graus da escala.  I ntervalos de segunda e ter ç a

maiores e menores,  quarta,  quinta, e oi tava justas.  Compassos simples.  Unidade de tempo e unidade de

compasso.  Ri tmos i ni ciais:  téti co, anac rústi co e ac éfalo.Sínc ope e contratempo. Indic aç ões de andamento.

Ac ento. Esquemas r ítmicos com c olcheia e semic olcheia.  Síncope e c ontratempo.  Transposi ç ões. Tema e

variações.  Graus 12345678 (graus c onjuntos,  saltos de ter ça,  quinta e oi tava.  Solf ejos e di tados r ítmic os e

melódic os.

Inter mediário Ano 1:  I nter valos de segunda,  ter ç a,  sexta e sétima maiores e menores, quartas,  quintas e

oitavas justas.  Escalas maiores de sustenido e bemol. Esc alas menores (natural, harmônica e melódica). Cic lo

das quintas.  Compasso simples e c omposto. Ri tmos f inais. Esquemas r í tmic os c om ligaduras.  Solf ejos e

ditados com os graus 1358 das escalas maiores e menores.

Inter mediário Ano I I : I nter valos maiores, menores,  aumentados e diminutos.  Tr í tono (análise em par ti tura,

construção, percepção e exec ução).  Inter valos compostos;  Inversão de i ntervalos. Esc alas Maiores e menores

nos três modelos (análi se em par ti tura, construç ão, percepç ão e execução) . Graus da escala, graus tonais e

modais, sensível, sensível- tônic a ( análi se em parti tura,  c onstrução, percepção e exec uç ão) . Sér ie harmônic a.

Solfejos e ditados dos esquemas r ítmic os com pausa.  Quiálteras (análise em par titura, construç ão,  perc epç ão

e exec ução). Tríades e cif ragem, formaç ão de acordes per fei tos de três sons, maiores e menores;

Harmonização de melodi as c om os acordes pr imár ios ( I -IV-V da tonali dade) . Mod ulaç ã o no âmbi to da

melodia.

2. ACORDEÃO

Básico : O candidato para i ngressar  no Curso Bási co de Acordeom é nec essário ter  c onhec imento bási co de

teor ia music al abrangendo a lei tura das notas music ai s na pauta assim c omo das f i guras r ítmicas c omo a

semibreve, mínima, semínima e colc heia nos compassos Binário, Ternár io e Quaternár io simples;

Conhecimento do tec lado abrangendo 2 oi tavas (Dó3 a Dó5);  Postura de c omo pegar o i nstr umento sentado

ou  e m pé; Pr inc ípios de téc ni c a do fole (abr i r e f ec har  o f ole) ;  Conhec imento dos bai xos e dos acordes

(Cifras): Dó, Sol, Ré, Lá e Fá.; Escala de Dó Maior  no teclado (uma oitava).

Intermediário 1: O candidato para ingressar  no Curso Intermediár i o 1 de Ac o rdeom é necessário ter

conhec imento de teoria music al,  domínio de lei tura music al (par titura) abrangendo as f i guras r ítmic as de

notas e pausas.  Compassos compostos;  Elementos rí tmicos: síncope,  contratempo e acentos; Ri tmo inic ial:

téti co, anacrústi co e acéfalo; Dinâmic a; Escalas maiores com sustenidos e bemóis (até 4 ac identes) ;

Formação das trí ades na posição fundamental abrangendo as cifras cadênc ias: (I- IV-V-I) (C-F-G7-C) e (I- II-V-I)

(C-Dm-G7-C).

Inter mediário II  -  O c andidato para i ngressar no Curso Intermediár i o II  de Acordeom é nec essár io domínio

de lei tura music al ( partitura)  abrangendo as f iguras r ítmicas de notas e pausas;  ter  c onhecimento do Campo

harmônico maior  e menor  abrangendo as tr í ades e tétr ades maiores e menores na posi ç ão f undamental,  e

suas i nversões em todas as tonali dades.  Escalas maiores e menores c om sustenidos e bemóis em todas as

tonalidades. Noções bási cas de acompanhamento: música regionalista ( valsa, xote, vaneira, chamamé,  baião

etc... ).



3. BATERIA

Básico : Figuras music ai s semibreve, mínima,  semínima,  c olc heia,  semic olc heia,  lei tura de r i tmo em 4/4,

postura. Trazer baquetas.

Intermediário 1:  Domínio de lei tura em c ompasso simples e c omposto, Rudimentos(Toque simples e duplo,

Fiam, Drag, Paradiddles,  r ulo de pressão) , Ac entuaç ão,  Domínio dos r itmos e vi r adas no Rock, Funk, Bossa

Nova, Marc ha,  Blues e Pop.

4. CANTO ERUDITO

Básico : Lei tura à primei ra vista: solfejo uti li zando graus c onjuntos da esc ala em dó maior ; compasso simples:

semibreves, mínimas e semínimas; na peç a de confronto e peça de li vr e esc olha o c andidato poderá tr azer

um piani sta ac ompanhador  ou exec utá- las sem ac ompanhamento i nstr umental.  A peç a de c onfronto será

di sponibi li zada em duas tonalidades,  o c andidato deverá esc olher  a mais i ndi c ada para sua c lassif i c aç ão

voc al.

5. CANTO POPULAR

Básico : Solfejo à primei ra vi sta do 1 ao V graus da escala de Dó Maior;  peç a livre de MPB,  Samba, Sertanejo

de rai z e r ock/pop nac ional;  a realizaç ão das peças pode ser a capella.

Inter mediário 1: Solf ejo à pr imei ra vista do 1 a V graus da esc ala pr imitiva de Lá menor ; peça livre de MPB,

Samba, Ser tanejo de raiz e r ock/pop nacional; a realizaç ão das peças pode ser a capella.

Intermediário II :  Solf ejo à primei ra vi sta em tonalidades Maiores e/ou menores até o VII I  grau com ênfase

em sínc opes e c ontratempos; peça livre de MPB, Samba,  Ser tanejo de rai z e rock/pop nacional; a realizaç ão

das peças pode ser  a capella.

6. CONTRABAIXO ACÚSTICO

Básico : Conhec imentos mínimos de teoria music al (clave de fá, figuras music ais: semibreve, mínima,

semínima,  colc heia.  Escala e arpejo de Sol Maior  em uma oi tava.  Peç a de c onf ronto: Exerc íc io n.  3 em Sol

Maior (Método Simandl Vol.  1,  p.12).

7. CONTRABAIXO ELÉTRICO

Básico : Conhec imentos mínimos de teor ia music al ( c lave de f á, pentagrama,  fi guras music ais:  semibreve,

mínima,  semínima, c olc heia;  ponto de aumento) ;  tablatura e c i f r a.  Esc ala e arpejo de Dó Maior  em uma

oitava. Peç a de confronto: Roc k It (Metodo Dan Dean).

8. FLAUTA DOCE

Básico : Ar ti c ulaç ão simples;  dedi lhado (Ré 1 até Mi  2) ; f i guras music ai s;  ponto de aumento; r espi r aç ão;

postura; compasso simples;  Leitura clave de sol.

Inter mediário 1:  Ar ti culaç ão simples;  Ligadura;  Stac c ato; Lei tura clave de sol;  Ponto de aumento;  Sinal de

repetiç ão;  Sinai s de alteraç ões;  Fermata;  Figuras e pausas music ais; Rí tmica; Respiração;  Postura;  Tr inado;

Compasso simples e composto;  Quiálteras; Sinai s de intensidade.

Inter mediário II :  Flauta doc e soprano:  Ar tic ulaç ão simples e dupla; Leitura clave de sol; fi guras e pausas

music ais; Ligadura; Staccato; Respir aç ão;  Fraseado; Sinai s de intensidade; Rítmica; Mordentes;  Tr i nados;

Quiálteras;  Compassos simples e c omposto; Postura ; Andamentos; Flauta doc e c ontralto:  Ar ti culaç ão

simples; Lei tura c lave de sol,  f iguras e pausas musicais;  Ligadura; Stac cato;  Respir aç ão; Fraseado;  Rí tmic a;

compassos simples e composto; Postura.

Avançado : Flauta doce soprano:  Artic ulação simples e dupla; Leitura clave de sol;  figuras e pausas musicais;

Ligadura; Stac cato; Respir ação;  Fraseado;  Sinai s de i ntensidade;  Rítmica; Mordentes; Tr inados; Quiálteras;

Compassos simples e c omposto; Postura ;  Tonali dade e armadura de c laves;  Andamentos; Flauta doc e



L . U I I U d I L U . H I L I L . U I d Ç d U s l r r l p l es e uupld; Leitura nave cie soi, nguras e pausas musicais; Ligadura; Staccato;
Respiração; Fraseado; Rítmica; compassos simples e composto; Postura; Andamento.

9. FLAUTA TRANSVERSAL

Básico : Sonoridade; Execução da pr imei ra e segunda oitava; fi guras rítmicas:  semibreve, mínima, semínima,

colcheia.

Inter mediário 1: Sonoridade; artic ulaç ão simples; ligadura; pon to de aumento; exec ução da pr imei ra,

segunda e ter cei ra oi tava.

Inter mediário II:  apr ofundamento dos itens anterior es; Dinâmica ; Afinação ; Sinais de alteração.

Avançado : Sonor idade; Dinâmica,  Articulaç ão Simples e dupla; Ligadura; Afi naç ão; Fluênc ia.

10. GUITARRA

Básico : Postura, Lei tura musical ( compassos simples e f iguras r ítmicas básicas) Leitura,  na primeira posição,

leitura de Ri tmos, acordes maiores e menores, esc ala maior,  leitura à primeira vista na c lave de sol.

Inter mediário 1: Lei tura à pr imei ra vi sta (lei tura de rítmica de acordes) .  Esc ala maior e menor,  esc ala

pentatônic a, padrões de digitação em terc inas e semic olc heias para esc alas maiores e pentatôni cas, acordes

e escala do sistema CAGED. Dinâmic a, Sonoridade, Articulação.

Intermediário II : Lei tura à pr imeira vista (leitura de r ítmic a de ac ordes em c ompasso simples e composto) .

Esc alas maiores e menores,  padrões de digitação para escalas, Sistema CAGED, tétrades,  arpejos em tr íades

maiores e menores, técni cas de bend , slide , ligados.

11.  PIANO

Básico : postura ao piano;  topografi a do tec lado;  fi guras musicai s; c ompasso simples;  dinâmic a; leitura de

clave de sol e clave de fá.

Intermediário 1: aprofun damento dos conteúdos do nível anter i or ; di ferentes ar ti c ulaç ões, dinâmicas,

andamentos e alteraç ões das notas music ai s; pentac ordes maiores e menores; ac ordes maiores e menores;

armadura de clave;  pedal de apoio.

Intermediário II: aprofun damento dos conteúdos dos nívei s anteri ores; tonali dades, esc alas e acordes

maiores e menores; c ompasso c omposto;  c romati smo;  di f erentes texturas e f ormas; mudança de f órmula de

compasso;  pedal rí tmico e sinc opado.

Avançado : apro fun dame nto dos conteúdos dos níveis anteri ores; ornamentos; r i tmos sincopados;

interpretaç ão do texto music al.

12. SAXOFONE ERUDITO

Básico - apresentar os exerc í cios 16 e 36 do método,  a esc ala de Dó Maior de memór ia,  a peç a de

confronto, uma músic a a livr e esc olha e exec uç ão instrumental à pr imeira vi sta.  Referênc ia:  Método

Le Saxophoniste en herbe

Intermediário 1 -  apresentar  os estudos 12 e 18 do método,  a esc ala de Si  M em graus c onjuntos,

intervalo de 32 e arpejo da tonali dade e peç a de c onf ronto.  Referênc ia:  56 études réc réatives pour

saxophone Vol.  1 e Préc is pour I 'Etude des Gammes (pour saxophone).

Inter mediário II  -  apresentar  o estudo 4 do método,  a escala de Sol M em graus c onjuntos, i nter valo

de 3á, 4@ e 52 e peç a de confronto.  Referência: Quinze Études Chantantes e Les Gammes Conjointes et

en Intervalles (por  tous le saxophones).

Avançado - Apresentar o estudo 1 e 6 do método, a esc ala de Fá M em graus c onjuntos, inter valo de

32,  42,  52 e 62 e peça de conf ronto.  Referênc ia: Quarante-Huit Études por tous les daxophones e Les

Gammes Conjointes et en Intervalles (por  tous le saxophones) .

13. SAXOFONE POPULAR

Básico : Lei tura musical bási c a ( compassos simples e f iguras r í tmicas bási c as) ; Domínio da li nguagem

escr ita musical em nível básico; Figuras rítmic as relac ionadas a esta etapa: semibreve, mínima,



semínima, colcheia e semicolcheia. Escala de Dó M.

Inter mediário 1: Interpretação, bem c omo minúcias téc ni cas; Figuras rí tmicas r elacionadas a esta etapa:

semibreve,  mínima, semínima,  c olc heia e semicolc heia,  f usa;  Ri tmos: lei tura c om marc aç ão de c olcheia

na pulsação e c ompasso de cinc o por  oito; Téc nica:  arti culaç ão, trinado. Escalas maiores.

14. VIOLA

Básico : Si stema de escala:  esc ala, arpejo em 01 oitava na tonali dade de Ré M; Peç a music al em 1á posi ção

nas cordas Ré e Lá do Método S. Suzuki  Vol. 1 (n9 1 a 9),  ou outro método similar;

Intermediário 1:  Sistema de esc ala,  arpejo em 2 oi tavas em uma tonali dade maior  e menor ; Peç a music al

li vr e esc olha com movimentos c ontrastantes: lento e r ápido.

Intermediário 2: Sistema de escala,  arpejo em 2 oi tavas em uma tonali dade maior  e menor ; Peç a music al

li vr e escolha c om movimentos  c ontrastantes:  le nto e r áp ido e um estudo em posi ç ão f i xa na 2  ,  3 ou 4

posi ção.

Avanç ado: Sistema de esc ala,  arpejo em 3 oitavas em uma tonalidade maior  e menor ; Suite 1 de Bac h com

movimentos c ontrastantes:  lento e rápido e um estudo em posi ção f ixa na 2 , 3 ou 4 posi ção.

15. VIOLINO

Básico Adulto:

Suzuki Violin School, Volume 1: nO5 9-17

Waggon Wheels: nO514-16, 18-23,  25-26

Ali for Strings, Book 1: nO5 100-108

Intermediário 1:

Suzuki Violin School, Volume 2: nO5 10-12 ou Volume 3: nO5 1-7

Elgar: Op. 22 nO5 3-6 (letras C-F)

Papini /Applebaum: Theme wi th Var iations

Pracht: Op. 12, nO5 5, 7, 10-12

Trott:  The Puppet Show

Quic k Steps, Volume 4:  alguma das peças

Inter mediár io II:

Bériot: Air Varié n2 14

Dancla: Airs Variés Op. 89 (apenas uma das 6 peças)

Fiocco: Allegro

Mendelssohn,  L. : Polonaise,  Op. 62 n2 1

Rieding: Air Varié, Op. 23 n2 3

Rieding:  Zigeunermarsch,  Op.  23 n9 2

Huber: Conc erto Op. 6 (12 ou 32 mov.) ou Concerto Op.  7 (inteir o e com mudanç as de posiç ão)

Küchler:  Concerto Op. 12, Op. 14 ou Op.  15

Portnoff : Concerto Op. 13 (12 ou 32 mov.)

Seitz: Concerto n9 2 ou n2 5
Vivaldi : Concerto em Lá menor,  Op. 3 n2 3 ou Vivaldi:  Concerto em Sol menor , Op. 12 n9 1

Avançado:

Accolay : Conc erto n9 1 (inteiro)

Bach : Concerto em Lá menor ou Bach: Conc er to em Mi  Maior

Bériot: Concerto n2 7 ou Bériot:  Concer to n9 9

Haydn: Concerto n2 4

Komarowski:  Concerto n9 1

Rieding: Concerto Op. 5, Op.  7,  ( esc olher um tr echo)

Rieding: Conc erto Op. 21, Op. 24, ou Op. 25
Seitz: Concerto n2 1, n9 3, n2 4 ou n2 23

Bartók: Sonatina (ar r. Gertler)

Corelli: alguma das Sonatas do Op. 1

Dvórak: Sonatina
Eccles: Sonata em Sol menor

Hãndel:  alguma das Sonatas



Mar ti nu:  Sonatina

Mozart: alguma das Sonatas

Schuber t: alguma das Sonatinas

Telemann: alguma das Sonatas para violino solo

Veracini: alguma das Sonatas

Vivaldi:  alguma das Sonatas

Weber:  alguma das Sonatas

16. VIOLÃO

Básico (adult o ) : Anacruse; andamentos;  arpejos de tr ês e quatro sons;  compasso simples;  escala de Dó

maior; ligadura;  execução de música (duas vozes); notas na primeira posi ção; sinais de alteraç ão;  valores das

figuras rítmicas e pausas.

Inter mediário 1:  Anacruse;  andamentos;  arpejos de tr ês e quatro sons;  c ompasso simples; esc ala de Dó

maior e Sol maior em 2 oitavas ; li gaduras;  execuç ão de música (duas à tr ês vozes); sinai s de alteração;  sinais

de repetição; valores das figuras rí tmic as.

Inter mediário I I :  Andamentos;  arpejos de tr ês e quatro sons;  c ompasso simples e c ompasso c omposto;

escala de Lá maior e Ré maior em 2 oi tavas;  li gaduras; exec uç ão de músic a ( tr ês à quatro vozes);  si nais de

repetição; valores das fi guras rí tmic as e pausas.

17.  TROMPETE

Básico : Sonoridade; Postura; Respiração; Fluência; Articulaç ão simples; Ligadura; Ponto de aume nto;

Ritornelo;  Sinai s de alterações;

Inter mediário 1: Sonoridade;  Ar ti culaç ão simples;  Stac cato; Ligadura; Ponto de aumento; Compasso simples

e c omposto; Postura; Respi raç ão; Afi nação; Fluência;  Andamento; Dinâmic a;  Acentos;  Compreensão do texto

musical; Síncopes;

Inter mediário II :  Sonor idade;  Ar tic ulaç ão simples,  dupla e tr i pla; Ligadura;  Stacc ato;  Ponto de aumento;

Compasso simples e c omposto;  Postura; Respir ação;  Af inação;  Fluênc ia;  Andamento; Dinâmic a; Ac entos;

Ornamentos; Compreensão do  te xto musical; Quiálteras; Síncopes; Escalas Maiores e Men ores; Escala

cromátic a.

Avançado : Sonor idade; Artic ulaç ão simples, dupla e tr ipla; Ligadura; Stacc ato; Compasso simples e

c omposto; Postura; Respiração; Afinação; Fluência; Andamento; Dinâmic a; Ac entos; Ornamentos;

Compreensão do texto musical; Interpretação; Quiálteras; Síncopes;  Escalas;  Arpejos.

18. TROMBONE E TUBA

Básico : Parte 1:  1. Histór i a do i nstr umento,  2.  Respir ação,  3.  Formaç ão de emboc adura,  4.  Colocaç ão do

bocal, S. Vibrando os lábios, 6. Tocar  só no bocal, 7. Produzi r som no instr umento,  8.  Postura, 9. Posiç ões do

êmbolo do Trombone,  10.  Aquec imento,  11.  Sonor idade, 12.  Flexibilidade, 13.  Apreciaç ão music al. Parte II:

1. Posiç ões do êmbolo do Trombone, 2. Aquec imento,  3.  Respir ação,  4.  Escalas maiores,  5.  Arpejos maiores,

6. Inter valos, 7. Ataque,  8.  Emboc adura, 9. Sonor idade,  10.  Ar ti c ulação,  11. Flexibili dade,  12. Aprec iaç ão.

Inter mediário 1: 1.  Esc alas maiores e menores, 2.  Arpejos maiores e menores,  3. Flexibili dade, 4.  Arti culação,

5.  I nter valos,  6. Dinâmic a (pianíssimo ao f or tíssimo) ,  7.  Sonoridade, 8. Estudos melódi c os, 9. Apreciação

musical, 10. Exercí cios para graves e agudos, 11. Aprec iação musical, 12.  Fraseado musical.


