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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
I. Elementos e conceitos estruturais da linguagem musical 

a) Parâmetros do som 
i. Duração 

1. Definição – tempo de propagação da onda sonora registrado cronométrica ou 
metronomicamente 

2. Relação som x silêncio 
3. Organização rítmica: pulsação, acentuação, métrica 
4. Valores 

ii. Intensidade 
1. Definição – amplitude da onda sonora 
2. Relação forte/ piano e todas as suas gradações 
3. Organização da dinâmica musical 

iii. Altura 
1. Definição – freqüência da onda sonora 
2. Relação grave/ médio/ agudo 
3. Movimentos ascendente e descendente 
4. Organização melódica: tom/ semitom/ intervalos 

iv. Timbre 
1. Definição 
2. Relação som/ ruído/ fonte sonora 
3. Organização das fontes sonoras: 

• corporais 
• ambientais 
• vocais/ conjuntos vocais 
• instrumentais/ conjuntos instrumentais 

 
b) Escrita musical 

• Representação gráfica convencional e não-convencional dos sons: 
1. Conceituação 
2. Fatores expressivos: andamentos, agógica, dinâmica e acentos 
3. Organização de diferentes formas musicais 
 

II. Comunicação e expressão em Música 
a) Percepção, interpretação, improvisação, composição e execução 

i. Estruturação dos elementos musicais: 
1. organização rítmica: compasso, células rítmicas, elementos expressivos,  

polirritmia, prosódia 
2. organização melódica intervalar e elementos melódicos expressivos nos contextos 

modal, tonal e atonal. 
3. organização harmônica nos contextos tonal e modal: escalas e tons, funções 

harmônicas, série harmônica, acordes, cifras, transposição, modulações 
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ii. Estruturação dos elementos formais: 
1. Textura (monofônica, homofônica e polifônica) e densidade 
2. Fraseologia: períodos e frases, inícios e terminações, cadências 
3. Formas musicais: binárias, ternárias, rondó, tema com variações, forma-sonata 

 
b) Música: uma produção sociocultural 

i. Paisagem sonora:  
1. Sons ambientais, suas características e modificações 
2. Significado e simbolismo dos sons para a comunidade 
3. Ecologia acústica 

ii. Caracterização e análise crítica da produção musical nos seus diversos gêneros, estilos, 
correntes e tendências, considerando: 

1. a dimensão espaço-temporal; 
2. os diferentes contextos socioculturais (étnicos, regionais, nacionais e globais); 
3. as tecnologias de produção sonora (instrumentos, seleção e combinação de 

recursos) 
4. características etnomusicológicas 
5. influência de outras linguagens artísticas 
6. contribuição dos músicos como agentes de produção cultural 

iii. Função e agentes: 
1. A diversidade das funções da música 
2. Campos de atuação dos profissionais de música 
3. Música como instrumento de inclusão social 

 
 

III. Pedagogia Musical 

a) Principais correntes e abordagens metodológicas em Educação Musical: Kodály, Carl Orff, 
Dalcroze, Paynter, Murray Schafer, Swanwick, Sá Pereira, Gazzi de Sá, Villa-Lobos 

1. Principais conceitos 
2. Aplicação didático-pedagógica 

b) Prática Vocal e Instrumental 
1. Conceitos 
2. Regência 
3. Técnica Vocal 
4. Técnica instrumental da Flauta Doce Soprano (sistema Germânico) 

c) Conceitos abordados na legislação: interdisciplinaridade, contextualização do currículo, 
competências e habilidades, temas transversais e sua articulação no ensino da Educação 
Musical 

d) Processo de avaliação da aprendizagem em Educação Musical 
 

 
IV. Documentos legais: 

a) Lei no 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 

b) Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
c) Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
d) Resolução CEB no 2 de 7 de abril de 1998 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental  
e) Resolução CEB no 3, de 26 de junho de 1998 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio  
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PROGRAMA – PROVA INSTRUMENTAL 
(para as áreas de Educação Musical, Espanhol, Informática Educativa, 

Química e Núcleo Comum do 1o Segmento do Ensino Fundamental) 
 
 
 
1 - Legislação brasileira 

a) Lei nº 9394/96 

b) Parâmetros Curriculares Nacionais 

c) Diretrizes Curriculares Nacionais 

d) Estatuto da Criança e do Adolescente.  

2 - Conhecimentos de Informática 
a) Sistemas operacionais (Windows e GNU-LINUX) 

b) Aplicativos: 

• editores de texto 

• planilhas eletrônicas 

• geradores de apresentação 

c) Ferramentas e serviços de Internet: 

• correio eletrônico 

• navegadores 

• bate-papo 

• fóruns 

• ferramentas de busca. 

 

 

 


