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TRECHOS ORQUESTRAIS PARA A AUDIÇÃO 

SOPROS 
  

  

 
OBS: TODOS OS INSTRUMENTISTAS DE SOPRO 

DEVERÃO, ALÉM DOS TRECHOS ORQUESTRAIS (OU 
DA PEÇA DE CONFRONTO NO CASO DO 

SAXOFONE), GRAVAR TAMBÉM UMA PEÇA DE 
LIVRE ESCOLHA (OU TRECHO DESTA) DE NO 

MÍNIMO 3 MINUTOS E MÁXIMO DE 5 MINUTOS. 

TRECHOS 
ORQUESTRAIS 

BEETHOVEN 

1o movimento : 
Allegro vivace e con 

brio 

2o movimento : 
Allegretto 

scherzando 

3o movimento : 
Tempo di Menuetto 

4o movimento : 
Allegro vivace 

FLAUTA -do compasso 45 
até o compasso 52 

-da letra B até o 
compasso 90 

-do compasso 53 
até o compasso 73 

-do compasso 19 
até compasso 35 

-do compasso 17 
até a letra A 

-do compasso 60 
até a letra B 

OBOÉ -do compasso 45 
até o compasso 52 

-da letra B até o 
compasso 90 

-do início da letra A -do compasso 8 
(com anacruse) até 
o compasso 24 

-do compasso 17 
até a letra A 

-do compasso 60 
até a letra B 

CLARINETA -da letra B até o 
compasso 90 

-do compasso 282 
(com anacruse) até 
o compasso 293 

-do início da letra A -do compasso 49 
até o fim do 
movimento 

-do compasso 17 
até a letra A 

-do compasso 72 
(com anacruse) até 
a letra B 

  

FAGOTE -do compasso 45 
até o compasso 52 

-da letra B até o 
compasso 90 

-do início da letra A -do compasso 25 
(com anacruse) até 
o compasso 35 

-do compasso 17 
até a letra A 

-do compasso 224 
até o compasso 
246 

SAXOFONE 
 
 

 
PEÇA DE CONFRONTO: FANTASIA SUL AMÉRICA (Claudio Santoro) 

TROMPA -do início até o 
compasso 12 

-do compasso 64 
até o compasso 72 

-da letra E até o 
compasso 229 

-do início até o 
compasso 23 

-do compasso 36 
até o compasso 44 

-do compasso 46 
até o final do 
movimento 

-do compasso 18 a 
letra A 

  

TROMPETE -do compasso 64 
até o compasso 72 

-da letra E até o 
compasso 229 

  -do compasso 36 
até o compasso 44 

  

-do compasso 18 
até a letra A 
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TRECHOS ORQUESTRAIS PARA A AUDIÇÃO 

 

CORDAS 
VIOLINO 1 
1o movimento : allegro vivace e con brio 
-do início até a letra A 
-do início da letra C até a letra D 
2o movimento : allegretto scherzando 
-do início até a letra A 
-do compasso 53 até o compasso 69 
3o movimento : tempo di menuetto 
-do início até o compasso 34 (sem as voltas) 
4o movimento : allegro vivace 
-do início até o compasso 46 (compasso 46 todo) 
-do compasso 107 (2o tempo) até o compasso 151 
-do compasso 306 até o compasso 351 
  
VIOLINO 2 
1o movimento : allegro vivace e con brio 
-do início até a letra A 
-da letra C até a letra D 
2o movimento : allegretto scherzando 
-do compasso 14 (com anacruse) até a letra A 
-do compasso 53 até o compasso 69 
3o movimento : tempo di menuetto 
-do início até o compasso 34 (sem voltas) 
4o movimento : allegro vivace 
-do início até o compasso 46 (compasso 46 todo) 
-do compasso 120 (2o tempo) até o compasso 155 
-da letra G até o compasso 351 
  
VIOLA 
1o movimento : allegro vivace e con brio 
-do início até a letra A 
-do compasso 160 até o compasso 197 
2o movimento : allegretto scherzando 
-do compasso 14 (com anacruse) até a letra A 
-do compasso 53 até o compasso 69 
3o movimento : tempo di menuetto 
-do início até o compasso 34 (sem volta) 
4o movimento : allegro vivace 
-do compasso 15 até a letra A 
-do compasso 127 até o compasso 157 
-da letra G (2o tempo) até o compasso 351 
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VIOLONCELLO 
1o movimento : allegro vivace e con brio 
-do início até a letra A 
-da letra C (com anacruse) até o compasso 297 
2o movimento : allegretto scherzando 
-do início até o compasso 29 
-do compasso 50 até o compasso 64 
3o movimento : tempo di menuetto 
-do início até o compasso 19 (sem voltas) 
-do compasso 45 até o final do movimento (sem as voltas) 
4o movimento : allegro vivace 
-do início ao compasso 60 
-do compasso 111 até o compasso 151 (1o tempo) 
-do compasso 298 (2o tempo) até o compasso 349 
  
CONTRABAIXO 
1o movimento : allegro vivace e con brio 
-do início até a letra A 
-da letra C (com anacruse) até o compasso 297 
2o movimento : allegretto scherzando 
-do início até o compasso 29 
-do compasso 50 até o compasso 64 
3o movimento : tempo di menuetto 
-do início até o compasso 19 (sem as voltas) 
-do compasso 45 até o final do movimento (sem as voltas) 
4o movimento : allegro vivace 
-do início até o compasso 60 
-do compasso 111 até o compasso 151 (1o tempo) 
-do compasso 298 (2o tempo) até o compasso 349 
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TRECHOS ORQUESTRAIS PARA A AUDIÇÃO 

 

HARPA 
  

Petite Suite de Claude Debussy 

1o Movimento : En bateau 

-Do início até o número 5 de ensaio. 
2o Movimento : Cortège 

-Do início até o número 9 de ensaio. 
-Do número  11 de ensaio até o final do movimento. 
3o Movimento : Menuet 
-Do início (compasso 12) até o número 14 de ensaio. 
-Do quinto compasso do número 15 de ensaio até o terceiro. 
compasso do número 17 de ensaio. 
4o Movimento : Ballet 
-Do número 18 de ensaio até o número 20 de ensaio. 
-6 compassos antes do número 22 de ensaio até o número 23 
de ensaio. 
-Do número 24 de ensaio até o final do movimento. 

 
 

OBS: ALÉM DOS TRECHOS ORQUESTRAIS OS(AS) 
HARPISTAS DEVERÃO GRAVAR TAMBÉM UMA 
PEÇA DE LIVRE ESCOLHA DE NO MÍNIMO 5 
MINUTOS E MÁXIMO DE 7 MINUTOS. 
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TRECHOS ORQUESTRAIS PARA A AUDIÇÃO 

 

PERCUSSÃO 
 

- Um trecho orquestral de livre escolha do repertório 
sinfônico de 3 a 4 minutos (no tímpano, ou no xilofone, 
ou na marimba, ou no vibrafone). 
 
- Uma peça de livre escolha (ou trecho) de 3 a 5 minutos 
em algum dos instrumentos de teclado (vibrafone, 
marimba ou xilofone). 
 
- Uma peça de livre escolha (ou trecho) de 3 a 5 minutos 
com instrumentos de membrana. 
 


