
 

 

 

PROGRAMA PARA INGRESSO NO CURSO TÉCNICO DE PIANO 

PROFISSIONALIZANTE 
 

Os alunos que almejam o Curso Técnico deverão cumprir o programa 

mínimo exigido para o exame prático de ingresso. 

 Caso o candidato não possua um nível de vivência musical, habilidades 

técnicas suficientes para cursar o técnico profissionalizante, mas, tem um 

potencial para tal, será dada a ele a oportunidade de realizar novamente a 

prova prática dentro de um prazo de 01(um) mês. Um professor de piano 

do Conservatório poderá orientá-lo nesta preparação até a segunda 

avaliação. 

Concomitantemente, se obteve notas boas nas provas de conhecimentos 

musicais e percepção, irá frequentar as aulas teóricas do Curso 

Preparatório do Curso Técnico, até obter preparo para uma nova prova 

prática. 

 

 

 

 

 

 



 

Programa Mínimo Ingresso no Curso Técnico Piano 

 Primeira Parte 

▪ J. Sebastian Bach –Uma (1) Invenção a 2 vozes. 

 

 Segunda Parte 

▪ 01 (um) Movimento Vivo (Rápido) de Sonatina. 

Escolher dentre os seguintes compositores: 

▪ Mozart – sonatina nº 6,  

▪ Clemente – sonatina nº 6, nº 5, nº4 

▪ Haydn – sonatinas. 

▪ Diabelli sonatinas. 

▪ Beethoven - sonatinas. 

▪ Kuhlaw- sonatinas. 

 

 Terceira Parte 

Escolher 1 Estudo Técnico das opções abaixo: 

▪ Moszkowski, Op 91 – vol. 1. 

▪ Cramer. 

▪ Czerny (Germer) – 3º volume. 

▪ Burgmüller – 12 estudos, Op. 105. 

▪ Bertini – Op. 32 – 25 estudos – 3º volume. 

▪ Heller. 

▪ Eggling. 

▪ Longo. 

 

 

 

 



 Quarta Parte 

Escolher uma peça de nível intermediário dos seguintes compositores: 

▪ Schumann   

▪ Mozart  

▪ Schubert  

▪ Grieg 

▪ Debussy  

▪ BélaBartók 

▪ Chopin 

▪ Tchaikosvsky 

▪ Kabalevsky 

▪ Haydn 

▪ Beethoven 

 

 Quinta Parte 

Os títulos indicados nas obras dos compositores podem ser escolhidos ou não, pelo 
candidato, pois, são referências quanto ao nível de dificuldade da peça brasileira. 
 
Escolher uma peça brasileira de nível intermediário dentre os seguintes 
compositores: 
 

▪ Villa-Lobos (Cirandinhas, coleção petizada) / Francisco Mignone / 

Osvaldo Lacerda / Lorenzo Fernandes (Suíte da  Boneca YaYa) / 

Camargo Guarnieri / Elvira Drummond (Postais Brasileiros) / Guerra 

Peixe / Almeida Prado / Edmundo Villani Cortes (Prelúdios e 

Intermezzos) / Ernesto Nazaré / Zequinha de Abreu / Chiquinha 

Gonzaga / Nilson Lombardi (Miniaturas, escolher no mínimo 3(três) 

com exceção da 1, 2) / Fructuoso Vianna / Radamés Gnatalli. 

 

 

▪ LEITURA À PRIMEIRA VISTA. 

 

 


