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Coro do Conservatório de 
Macau

Imitação, ritmo, cantar 1 a 2 peças (excepto a música pop) de livre escolha.

Executar uma peça de livre escolha e leitura à primeira vista de uma peça com duração de 30 segundos.

Preparatório I (Entre 5 e 6 anos de idade)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2. Imitação e ritmo.

Preparatório I I (Entre 6 e 7 anos de idade)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2.  Imitação, ritmo e leitura à primeira vista (tonalidade de Dó Maior ou de Lá menor)

Nível Elementar I  (Entre 7 e 8 anos de idade)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2. Imitação, ritmo e leitura à primeira vista (tonalidade de Sol Maior ou de Mi menor)

Nível Elementar II (Entre 8 e 9 anos de idade)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2.  Imitação e leitura à primeira vista (tonalidade maior e menor, incluindo um sustenido e um bemol)

Junior (Com idade superior a 9 anos)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2.  Imitação e leitura à primeira vista (tonalidade maior e menor, incluindo dois sustenidos e dois bemóis)

Senior (Com idade superior a 10 anos)
1. Cantar 1 a 2 peças de livre escolha;
2.  Imitação e leitura à primeira vista (tonalidade maior e menor, incluindo cinco sustenidos e cinco bemóis)

Nota: Os candidatos para o Coro Juvenil de Macau devem escolher o conteúdo do teste de acordo com a idade e o 
nível próprio.

Percussão

Ouvir e imitar o som, ritmo /cantar duas canções ou executar uma peça com o 
instrumento que pretende inscrever-se ou qualquer outro instrumento.

Marimba e Xilofone: Escala em uma oitava, um estudo ou uma peça à escolha do 
candidato;
Tambor: Um estudo 
Marimba e Xilofone: Escala em duas oitavas, um estudo ou uma peça à escolha do 
candidato;
Tambor: Um estudo 

Leitura à primeira vista de uma peça, um estudo para tambor, uma peça com quatro 
mallets

Os candidatos podem 
escolher o conteúdo do 
teste de acordo com o 

próprio conhecimento e 
o nível de execução

Harpa 

Ouvir e imitar o som, ritmo /cantar duas canções ou executar uma peça com o 
instrumento que pretende inscrever-se ou qualquer outro instrumento.

Escalas e Arpejos de Ré, Mi, Fá, Sol e Lá / duas peças

Escalas e Arpejos de Fá, Si, Mi bemol Maior, Fá sustenido Maior, Dó sustenido 
Maior/ um estudo e duas peças 

Todas as escalas e arpejos (maiores e menores), um estudo, uma sonata ou um 
concerto (1.° andamento), duas peças

Os candidatos podem 
escolher o conteúdo do 
teste de acordo com o 

próprio conhecimento e 
o nível de execução

Conteúdo Cursos

Os candidatos podem 
escolher o conteúdo do 
teste de acordo com o 

próprio conhecimento e 
o nível de execução

Conteúdo e Observações do Teste de Admissão ao Curso de Educação Contínua Sobre Arte   

Uma escala e um arpejo (maiores e menores), incluindo 3 a 4 sustenidos e 3 a 4 
bemóis, à escolha do candidato/ um estudo e duas peças

 Clarinete e Oboé

Ouvir e imitar o som, ritmo /cantar duas canções ou executar uma peça com o 
instrumento que pretende inscrever-se ou qualquer outro instrumento.

Uma escala e um arpejo (maiores e menores), incluindo 2 sustenidos e 2 bemóis, à 
escolha do candidato/ duas peças

Todas as escalas e arpejos (maiores e menores), um estudo, uma sonata ou um 
concerto (1.° andamento), duas peças

Coro Juvenil de Macau

Orquestra Filarmónica do 
Conservatório de Macau

Orquestra Chinesa do 
Conservatório de Macau

Violino: Escala de Sol Maior em três oitavas e 1 a 2 peças de livre escolha
Outros instrumentos de cordas:  Escala de Dó Maior em duas a três oitavas e 1 a 2 peças de livre escolha
Instrumentos de sopro: Escalas e 1 a 2 peças de livre escolha
Percussão: 1 a 2 peças de livre escolha



Conteúdo e Observações do Teste de Admissão ao Curso de Educação Contínua Sobre Arte   

Telefones: Instalações escolares no Bairro de S. Lázaro (853)2835 2766 / na Av. de Horta e Costa  (853)2857 1207       　Fax: (853)2835 2700

Escola de Música do Conservatório de Macau        Instalações no Bairro de S. Lázaro: Rua de Volong, n.° 35        
Instalações na Av. de Horta e Costa: Avenida de Horta e Costa, n.°s 14-16

Notas:
1 Os candidatos deverão trazer o próprio instrumento e respectivos acessórios, de acordo com a opção, excepto piano, instrumentos de percussão, harpa, 
guzheng, yangqin e contrabaixo; 
2. O candidato deverá se apresentar no local de prova com 10 minutos de antecedência, e estar munido de documento de identificação e apresentar a ficha de 
registo para o teste de admissão;
3. Os indivíduos que entrem na escola devem observar as seguintes regras:
     3.1 Usar a máscara de forma adequada, digitalizando o "código QR exclusivo para estabelecimentos" ao entrar na escola, para que os trabalhadores possam 
verificar o “Código de Saúde” dos Serviços de Saúde e medir a temperatura corporal e só os titulares de código verde é que podem entrar na escola;
      3.2  Limpar as mãos com uma solução à base de álcool e higienizar calçados com tapete desinfectante colocados à entrada da escola;
      3.3 Não é permitida a entrada na escola de indivíduos com sintomas do tracto respiratório ou  sinais de indisposição como febre, tosse, espirro frequente, 
entre outros, sendo necessário nesse caso, recorrer de imediato ao médico;
      3.4 A fim de reduzir a concentração de pessoas, é favor utilizar o trajeto indicado para dirigir-se à respectiva sala de prova e à zona de espera, conforme a 
indicação dos trabalhadores no local;
      3.5 Em caso de precisar retirar a máscara para beber água, deve manter uma distância de 1.5 metros de outras pessoas. Será fornecida uma máscara a quem 
se apresentar sem uma ou que apresente uma já com sinais de desgaste, aquele que tiver necessidade, poderá requerê-la ao balcão de recepção da escola.
4. Quando estiver içado um sinal n.o 3 ou superior de tempestade tropical ou de chuvas intensas vermelho ou preto às 06:30 horas ou depois das 06:30 horas, 
todos os Testes de Admissão para os candidatos suspendem. Os pormenores dos novos testes que serão anunciados no momento oportuno;
5. Os candidatos estão cientes de que o Conservatório de Macau reservará o direito de fotografar, gravar e filmar no local de prova.


