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Critérios de Correcção 
 
Prova de História da Música Portuguesa (31045) 
Exame de 8/7/09 
 
 
 

 
NORMAS DE EXAME  

DEVE LER ATENTAMENTE O SEGUINTE: 
 
1. Verifique se o exemplar está completo, isto é, se tem 7 páginas e se termina com a 

palavra FIM. Se apresentar alguma anomalia, dirija-se ao professor vigilante, a 
fim de resolver o problema. 

2. O exame deverá ser escrito a tinta azul ou preta, tudo o que for escrito a lápis não 
será objecto de classificação. 

3. Não escreva o seu nome a não ser no cabeçalho, nem rubrique qualquer das 
folhas. 

4. Exclui-se, para efeitos de classificação, toda e qualquer resposta apresentada em 
folhas de rascunho. 

5. O exame tem a duração de 2 horas e 30 minutos. 

6. Organização e pontuação da prova: 
A prova de exame é avaliada em 20 valores. A prova é composta por três partes, 
ou grupos, correspondendo a cada parte um tipo de perguntas: a primeira parte 
compreende cinco questões de resposta breve, a segunda cinco questões de 
“verdadeiro/falso” e a terceira parte é constituída por três temas de 
desenvolvimento, de entre os quais responderá a apenas dois. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1ª Parte                    5 valores 
2ª Parte                    5 valores 
3ª Parte                   10 valores 
Total                       20 valores 
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1ª Parte 
(1 valor p/ cada questão = 5 valores) 

 
Leia com atenção as seguintes questões e responda de forma sucinta. 

 
 
 
1. O que entende por “escolas capitulares” ou “claustrais”. (3 linhas) 
 
R: Escolas capitulares eram escolas onde se educavam os moços de capela ou 
     “meninos cantores”. 
 
2. Em que consiste o processo de “contrafacção”, comum na poesia trovadoresca. 
    (3 linhas) 
 
R: Por “contrafacção” entende-se o processo que consiste em substituir os textos 
     poéticos de melodias já existentes por novos textos adaptados. 

 
 
3. D. João I, no Livro da Montaria, faz referência ao mais notável representante 
europeu da “Ars Nova”. Qual o seu nome. (1 linha) 
 
R: Guillaume de Machault 
 
 
4. Porque razão os manuscritos litúrgicos medievais do Convento de Arouca 
constituem um marco importante na História da Música Portuguesa? 
 
 
R: Por constituírem o mais antigo fundo de manuscritos com notação musical que se 
conhece em Portugal. 

 

5. Qual o rito litúrgico em uso na Península Ibérica antes da adopção do rito franco- 

    -romano ? 

    R: O rito hispânico, visigótico ou mozárabe. 

 
 

2ª Parte (1 valor p/ cada questão = 5 valores) 
 

Das seguintes afirmações, assinale as verdadeiras (V) das falsas (F). 
 
 
_____ 1. A grande maioria das obras compostas por Carlos Seixas é constituída por      

Concertos para cravo e orquestra. Falso 
 
(Porque, por lapso, a questão se encontra repetida abaixo, considera-se 

automaticamente correcta a resposta em 1 ou em 3) 
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_____ 2. A música instrumental religiosa da Renascença é na sua esmagadora maioria 
escrita para instrumentos de tecla. Verdadeiro 

 
______ 3. A grande maioria das obras compostas por Carlos Seixas é constituída por 

Concertos para cravo e orquestra. Falso 
 
_____ 4. No século XVII, o vilancico aproxima-se formalmente da 

cantata.Verdadeiro 
 
_____ 5. Pode considerar-se que o carácter nacional da música de Fernando Lopes-

Graça decorre do contacto privilegiado com as fontes da música popular. 
Verdadeiro 

 
 
 
 

3ª Parte 
 
Esta é a parte mais cotada do exame. Dos três temas de desenvolvimento, escolha 
apenas dois. Procure ordenar de forma clara as suas respostas. Não ultrapasse o 
espaço proposto. 
(cada tema tem a cotação de 5 valores) 
 
 
Tema A 
“Quando fui para Berlim pouca música conhecia além da literatura para o instrumento 
ao qual me dedicava, e mesmo dessa apenas uma pequena parte” 
                                                         “ Viana da Mota, Música e Músicos Alemães. 
                                                            Recordações, Ensaios,Críticas, Vol. 1, 
                                                            Coimbra, Coimbra Editora, 2ª ed.,1947,p.14” 
 
Comente o papel de Viana da Mota na mudança operada a nível do ensino musical e 
na tentativa de mudança do gosto musical do público português nas primeiras décadas 
do nosso século. 
(40 linhas) 
 
R: Bolseiro na Alemanha, depois de concluídos os seus estudos no Conservatório.  
     Influência das correntes estéticas alemãs. 
     Carreira internacional pianística interrompida com a 1ª Guerra . 
     Regresso a Portugal, nomeação como director do Conservatório de Lisboa. 
     Accção reformadora do ensino musical (reforma do Conservatório com Luís de  
     Freitas Branco).   
     Oposição à dominação da cultura de ópera italiana em favor do repertório 
     instrumental de raíz germânica. 
     No sentido da criação de um novo gosto musical, funda a Sociedade de Concertos  
     de Lisboa.     
 
Tema B 
“Desde cedo a música e a dança foram utilizadas pelos portugueses como meio de 
comunicação ou de afirmação aquando dos primeiros contactos com outras culturas” 

                                                         in “História da Música Portuguesa, 
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                                                               Universidade Aberta, 1992, p. 66” 
 
Desenvolva o tema, referindo: 
- as manifestações de poder e outras formas de aproximação a outros povos através 

da música 
- os meios utilizados pelas ordens religiosas na sua catequização musical 
(40 linhas) 
 
R: Aspectos das manifestações de poder e tentativas de aproximação através da 
     música: 
- a utilização de “música alta” (atabales, charamelas, trombetas, etc.) em funções 
     protocolares e de afirmação de poder. 
- a oferta de instrumentos (Congo; Japão) 
- a instituição de escolas de música (Brasil; Índia) 
 
     Meios de catequização: 
- adopção dos cantos dos indígenas com a substituição dos textos originais por 

textos religiosos traduzidos na língua nativa 
- ensino de cânticos religiosos europeus, com o texto traduzido na língua nativa 
- a permissão de que os indígenas utilizassem as suas danças nas procissões e outras 

ocasiões religiosas 
- a representação de autos com música, que incluíam, ao lado dos santos, 

personagens do mundo e dos mitos indígenas             
 
 
Tema C 
 
“ É o florescimento trovadoresco e jogralesco, um dos pontos em que […] as histórias 
da literatura e da música portuguesas se encontram e interpenetram.” 
 

                                                        “ Freitas Branco, João, História da Música 
                                                           Portuguesa, Publicações Europa-América, Lda,  

                                                           Lisboa, 3º edição,1995” 
 
Desenvolva o tema referindo os aspectos mais salientes da interpenetração entre texto 
e música. 
(40 linhas) 
 
R: Vinda de trovadores provençais e “trouvères” do norte de França à península; os 
aspectos particulares da poesia trovadoresca na península; a utilização do galaico- 
-português como língua comum; o aspecto particular da cantiga de amigo; cantigas de 
maestria e cantigas de refrão como prova da interdependência entre texto e música; a 
utilização de “contrafacta”; estrutura sugestiva de realizações corais e coreográficas; 
esquema formal que sugere o convite à participação vocal dos ouvintes. 
 

FIM 
 

 
 


