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Esta prova consta de 6 questões todas com a mesma cotação. Por favor utilize folhas de resposta difer-
entes para cada parte, e insira o seu número de aluno nas folhas do enunciado, que deverá entregar no
fim junto com as outras folhas de teste.

PROVA SEM CONSULTA (2h)

Parte I

Questão 1 Considere o seguinte fragmento de uma obra muito conhecida de Isaac Albeniz:

4
3

Este fragmento pode ser gerado em Haskell correndo:

abcPlay "G" "3/4" tern z where
z = zip m r

r = cycle [ 1
16 ]

m = a ++ a ++ a ++ b ++ b
a = ["E","B","B","B","c","B","A","B","B","B","G","B"]
b = ["A","B","F","B","G","B" ]

Indique na pauta seguinte qual o resultado que se deverá obter substituindo tern z acima por tern (nrep z ):

De seguida, diga como deve definir a função f por forma a que abcPlay "G" "3/4" tern (f z ) produza o resultado
seguinte:

4
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Justifique as suas respostas.

Questão 2 Avalie mentalmente as seguintes expressões, em Haskell, isto é, indique que resultados dará um interpre-
tador da linguagem quando as digitar na linha de comandos:

• take 5 "Albeniz"

• "died in "++ show "1909"
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• length (words "Albeniz died in 1909")

• reverse (nub "Albeniz died in 1909")

Questão 3 Nas aulas desta disciplina foi ilustrado o funcionamento da função reducer , quer usada ao terminal (GHCi)
quer usada a partir do website http://reducer.nrc.pt/. Por exemplo, se calcularmos reduce m , para m
definida na questão 1, obteremos

(["P0","P0","P0","P1","P1" ],
[("P0", ["E","B","B","B","c","B","A","B","B","B","G","B"]),
("P1", ["A","B","F","B","G","B" ])]

)

a que corresponde, no website, o grafo:

Repare agora no grafo

que a mesma função produz para a linha melódica, em ABC,

x = ["A","A","d","d","d","d","ˆc","A","A","A","d","d","d","d","ˆc","e","ˆc","B",
"B","B","B","ˆc","ˆc","e","ˆc","B","B","B","B","ˆc","z"]

da canção popular russa Voyna i Mir que Igor Stravinski cita no solo de trompete

Tr. I solo

[3º Quadro, 97]
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no seu bailado Petruska.

• Identifique (justificando) os padrões melódicos P0 e P1 que a ferramenta detectou na melodia, escrevendo-os
em Haskell e na pauta seguinte:

• Consegue identificar outras situações em que esta função lhe possa ser útil, e.g. noutras disciplinas da sua
licenciatura? Na afirmativa, indique (sucintamente) quais e porquê.
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Parte 2

Questão 4 Dada a partitura que a seguir se apresenta (Noe, noe, psallite, Jean Mouton c.1459-1522)

1. Apresente um ABC que permita produzir esta partitura.

2. Usando a sua transcrição ABC, acrescente o mı́nimo necessário para construir uma nova partitura, constituı́da
por uma voz solo (o Alto) e a redução para piano das outras vozes.

3. Como faria para mostrar apenas o Soprano?

Questão 5 Considere o seguinte extracto ABC:

M: 4/4
L: 1/4
K: F
[I:MIDI= gchordbars 2]
[I:MIDI= gchord fczcbzczbzccfccz]
[I:MIDI= chordprog 24]
[I:MIDI= bassprog 24]
"Fmaj7"Z| Z| "G7"Z|

1. Quais as notas que vão ser efectivamente tocadas nos 3 primeiros compassos?

2. Que instrumento está a ser usado?

Questão 6 Considere o seguinte extracto de um cancioneiro infantil, em LATEX:

.

.
\import_abc[midi, width=0.95\textwidth,midi]{a_ana_quer.abc}

\import_abc[midi, width=0.95\textwidth]{embalo.abc}
\attachfile{embalo.mp3}

Tonalidade Dó maior --
\_abc[width=2cm]{
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X: 1
M:4/4
L:1/8
K:C
[G,8 F8]||
}

1. Esquematize o aspecto do PDF produzido.

2. Para que serve o ”attachfile”?
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