
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Tinhorão (1991), em fins do século XIX o choro
carioca  foi  repertório  frequente  em  bandas  como a  dos
Correios e Telégrafos e bandas militares, com participação
de grande número de músicos. Qual maestro cultivou a li-
gação entre a cultura das bandas e a cultura das rodas de
choro, e qual a banda por ele organizada?

(A) Coelho Gray – Banda do Corpo Policial da Província
do Rio de Janeiro.

(B) Anacleto de Medeiros – Banda do Corpo de Bombei-
ros do Rio de Janeiro.

(C) Alexandre Gonçalves Pinto – Banda do Corpo de Ma-
rinheiros do Rio de Janeiro.

(D) Viriato Ferreira da Silva – Banda da Guarda Municipal
do Rio de Janeiro.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao ensino da música em bandas cabem, conforme o caso,
os adjetivos de “formal”,  “não formal”  “escolas livres” ou
ainda “ensino profissionalizante”. Que nome se dá a esta
associação civil em que ocorre a formação do músico de
banda?

(A) Filarmônica

(B) Sinfônica

(C) Fanfarra

(D) Banda marcial

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A este compositor são atribuídos os títulos de “Fundador
da Música Brasileira”  e “pioneiro  na  pequisa  do folclore
musical  brasileiro”.  Escreveu  numerosas  canções,  obra
para piano a duas mãos, música de câmara e música or-
questral, cuja obra mais conhecida é a “Série Brasileira”
(1897). Qual é esse compositor?

(A) Lorenzo Fernandez

(B) Glauco Velasquez

(C) Antônio Carlos Gomes

(D) Alberto Nepomuceno

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No século  XIX,  o mesmo termo que antes designava a
peça orquestral tocada no início da ópera passa a desig-
nar peça orquestral apresentada em um só movimento, de
caráter descritivo. Qual é essa obra musical?

(A) Prelúdio instrumental

(B) Abertura de concerto

(C) Prólogo orquestral

(D) Poema sinfônico

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Educadores observam que, nos anos 1980, o intercâmbio
entre as práticas musicais acadêmicas e populares era fre-
quente. Músicos do cenário pop frequentavam concertos
orquestrais e seminários de música na Bahia, onde se en-
contravam com músicos eruditos, como:

(A) Gilberto Mendes, Villy Correia de Oliveira, Damiano
Cozzela, Aylton Escobar.

(B) Jorge Antunes, Mário Ficarelli, Edino Krieger, Sérgio
Vasconcellos Corrêa.

(C) Ricardo  Tacuchian,  Guilherme Bauer,  David  Koren-
chendler, Ronaldo Miranda.

(D) Lindembergue Cardoso, Jamary de Oliveira, Fernan-
do Cerqueira, Ernst Widmer.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Barroco, devido ao aprimoramento dos instrumentos, a
música instrumental atinge pela primeira vez a importância
da música vocal. A música para cravo, para órgão, a músi-
ca de câmara e a orquestral desenvolveram, respectiva-
mente, as seguintes formas:

(A) suíte de danças, prelúdio coral, trio sonata e concerto
grosso.

(B) valsa brilhante, cantata, quarteto de cordas e sinfonia.

(C) estudos para cravo, tocata, piano trio e concerto solo.

(D) rapsódia, sonata, quarteto de metais, suíte orquestral.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Programas  de musicalização  em escolas  especializadas
em música, no Brasil, a partir da década de 1930, foram
influenciados pelos seguintes métodos ativos que ressal-
tam a importância da vivência dos elementos estruturais
da música:

(A) Piaget, Dewey, Koellreuter, Montessori.

(B) Gainza, Liddy Mignone, Pestalozzi, Fonterrada.

(C) Sá Pereira, Villa-Lobos, Swanwick, Rosen.

(D) Dalcroze, Kodály, Carl Orff, Willems.
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise os três acordes apresentados a seguir.

Esses acordes representam, respectivamente, as seguintes tétrades:

(A) sétima com quinta diminuta, meio diminuto, diminuto.

(B) menor com sétima, sétima com quinta diminuta, quinta diminuta.

(C) meio diminuto, sétima diminuta, sétima dominante.

(D) maior com sétima, menor com sétima, meio diminuto.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um samba-exaltação escrito em 1939 fez sucesso primeiramente na voz de Francisco Alves, acompanhado por orques-
tra em arranjo de Radamés Gnatalli. Analise o trecho inicial dessa música, transcrito a seguir:

A análise indica tratar-se da seguinte música e de seu respectivo compositor:

(A) “Natureza bela do meu Brasil”, de Henrique de Mesquita.

(B) “A Deusa da Passarela”, de Neguinho da Beija-flor.

(C) “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso.

(D) “Portela na Avenida”, de Mauro Duarte.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_MÚSICO
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos  anos  1970,  o  educador  musical  britânico  Keith
Swanwick  propõe  o  modelo  CLASP (TECLA,  em  portu-
guês) no qual defende que o fundamental para o ensino
da música nas escolas é que os conteúdos sejam traba-
lhados de maneira integral. A citada sigla, em português, é
traduzida por:

(A) Transposição, Expressão, Criação, Liberdade e Apren-
dizagem.

(B) Temática, Ensino, Conteúdo, Leitura e Aprendizagem.

(C) Tablado, Ensaio, Coro, Lírica e Apreciação.

(D) Técnica, Execução, Composição, Literatura e Apreci-
ação.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  gêneros  mais  identificados  com  a  banda  de
música está o dobrado. Geralmente em andamento rápido
e compasso binário (2/4, menos usado 6/8), apresenta a
seguinte estrutura ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ ǁ: Introdução  A :    B :   A :   C

ǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁǁ ǁ ǁ(Trio):   A .

Quando a tonalidade principal é maior, como se seguem
as modulações nestas seções do dobrado?

(A) A seção B modula para o tom da dominante, e o Trio
modula para o tom da subdominante.

(B) A seção B modula para o relativo menor, e o Trio mo-
dula para o homônimo menor ou seu relativo menor.

(C) A seção B mantém-se na tonalidade maior, e o Trio
modula para o tom da subdominante.

(D) A seção B modula para o tom da subdominante, e o
Trio modula para o seu relativo menor.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A música do século XX muitas vezes representa uma rea-
ção contra o estilo romântico do século XIX. Compositores
que não chegaram a adotar técnicas radicais apresenta-
ram, no entanto,  uma roupagem original  para  o mesmo
material musical, como foi o caso dos nacionalistas. Quais,
dentre os listados a seguir, fizeram uso da música folclóri-
ca, das danças, marchas e hinos de seu país?

(A) Charles Ives, Béla Bartók e Isaac Albéniz.

(B) Anton Webern, Paul Hindemith e Olivier Messiaen.

(C) Krzysztof  Penderecki,  Pierre  Schaeffer  e  Karlheinz
Stockhausen.

(D) Edward Elgar,  Arnold Schoenberg e Heitor  Villa-Lo-
bos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O jazz influenciou o estilo de compositores norte-america-
nos e estrangeiros, nas músicas popular  e erudita,  che-
gando a ser considerado uma tendência do século XX. A
que estilos da música popular de tradição afro-americana
atribui-se a origem do jazz?

(A) Bebop e Negro spirituals.

(B) Ragtime e Blues.

(C) Dixieland e Foxtrot.

(D) Cakewalk e Boogie-woogie.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir  da  década de 1960 desenvolveu-se no Brasil  a
Teoria Criativa que privilegia aspectos e procedimentos da
música  contemporânea  erudita.  O  movimento  em  que
essa teoria se faz presente em universidades, escolas de
música e mesmo em escolas regulares e sua correspon-
dente concepção de aluno são:

(A) Oficinas de Música – aluno inventor, compositor e im-
provisador.

(B) Escola Nova – aluno participante ativo, explorador e
descobridor.

(C) Oficinas de Música – aluno aprendiz, receptivo e técni-
co.

(D) Escola  Nova  –  aluno  autônomo,  atualizado  e  em-
preendedor.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os modos litúrgicos (eclesiásticos) são escalas diatônicas.
Três dos sete modos mais conhecidos se assemelham ao
modo maior por guardar a relação intervalar de terça maior
entre o 1º e o 3º graus da escala. Quais são esses modos?

(A) Dórico, Mixolídio e Lócrio.

(B) Lídio, Mixolídio e Jônio.

(C) Dórico, Frígio e Eólio.

(D) Lídio, Lócrio e Jônio.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o trecho da marcha-rancho “Ó Abre-alas”, de Chiquinha Gonzaga, transcrito a seguir.

Ó ABRE-ALAS
Marcha-rancho

O ritmo dessa marcha-rancho, no trecho apresentado, indica a presença de

(A) pausa, tercina e polirritmia.

(B) contratempo, síncope e anacruse.

(C) quiáltera, pulsação e semínima.

(D) síncope, polirritmia e anacruse.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que nome se dá à modificação da melodia em um arranjo,
quando se respeita a composição original, conservando a
altura  e  a  quantidade  de  notas,  apenas  deslocando-as
ritmicamente?

(A) Clichês rítmicos da melodia.

(B) Improvisação rítmica da melodia.

(C) Simplificação rítmica da melodia.

(D) Ativação rítmica da melodia.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Notas  estranhas  são  aquelas  que  não  fazem  parte  do
acorde, mas que são usadas para ornamentar uma melo-
dia” (Ficarelli). Quais são os fenômenos melódicos que ca-
racterizam  estas  notas,  conforme  seu  aparecimento  na
melodia e sua relação com os acordes?

(A) Mordente, Trinado, Acicatura, Staccato.

(B) Grupeto, Floreio, Pizzicato, Arpejo.

(C) Bordadura, Retardo, Apogiatura, Nota de passagem.

(D) Portamento, Escapada, Trilo, Trêmulo.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na relação entre as tonalidades encontram-se tons relati-
vos,  tons  vizinhos  e tons homônimos.  Em relação a Lá
maior, quais são, respectivamente, o tom relativo, os tons
vizinhos e o tom homônimo?

(A) Dó  menor  –  Fá  maior,  Mi  maior,  Si  menor,  Dó#
menor – Lá  menor.

(B) Fá  menor  –  Sol  maior,  Fá#  maior,  Mi  menor,  Ré
menor – Lá menor.

(C) Dó#  menor  –  Si  maior,  Dó  maior,  Sol  menor,  Mi
menor – Lá menor.

(D) Fá#  menor  –  Ré  maior,  Mi  maior,  Si  menor,  Dó#
menor – Lá menor.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Músico e compositor brasileiro que recebeu as seguintes
homenagens  em  comemoração  ao  centenário  de  seu
nascimento, em 2014: Lançamento de livro sobre sua tra-
jetória, shows, programas de rádio e tevê, reunião de artis-
tas para gravar “Samba da minha terra”, duas montagens
do espetáculo teatral “Marina...”.Trata-se de

(A) Lourenço da Fonseca Barbosa – Capiba.

(B) César Guerra-Peixe.

(C) Dorival Caymmi.

(D) Lupicínio Rodrigues.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trompete com afinação em Si bemol é um instrumento
transpositor. Para um trompetista que usa um trompete em
Si bemol tocar uma melodia escrita para o trompete em
Dó, ele deverá transpor as notas no seguinte intervalo:

(A) segunda maior inferior.

(B) terça maior superior.

(C) segunda maior superior.

(D) terça menor inferior.
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▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A grade com os instrumentos especificados a seguir apre-
senta um acorde.

Qual é esse acorde?

(A) Lá Maior com 7ª menor

(B) Dó Maior com 7ª Maior

(C) Lá menor com 6ª 

(D) Dó Maior com 7ª menor

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trombone, com a vara na primeira posição, toca as se-
guintes notas: Si bemol 1, Fá 2, Si bemol 2, Ré 3 e Fá 3.
Sabendo que cada uma das sete posições está distante
um semitom abaixo  da  posição anterior,  quais  as  notas
que  o  trombonista  toca  na  quarta  posição,  mantendo a
mesma relação intervalar?

(A) Sol 1, Ré 2, Sol 2, Si 2 e Ré 3

(B) Lá 1, Mi 2, Lá 2, Do sustenido 3 e Mi 4

(C) Sol 1, Ré 2, Lá 2, Ré 3 e Sol 3

(D) Si 2, Re 2, Fá 2, Lá 3, Si 3

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na clarineta, a parte entre a boquilha e o corpo superior
chama-se:

(A) campânula

(B) barrilete

(C) palheta

(D) anel

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os instrumentos são agrupados em naipes e famílias de
acordo com suas semelhanças. O trompete faz parte do
naipe dos metais. Que instrumento pertence à família dos
trompetes?

(A) Melofone

(B) Trombonito

(C) Trompa em Fa

(D) Cornet

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O saxofone foi o último instrumento de sopro incorporado
à orquestra sinfônica. Ravel foi o compositor que trouxe o
instrumento recém-inventado para a música de concerto.
Como em toda familia de instrumentos, existem vários ti-
pos de saxofones. Qual é, respectivamente, a afinação do
saxofone alto, do saxofone tenor e do saxofone barítono ?

(A) Mi bemol, Si bemol e Mi bemol

(B) Mi bemol, Mi bemol e Si bemol

(C) Si bemol, Si bemol e Mi bemol

(D) Mi bemol, Mi bemol e Mi bemol

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação clássica do quinteto de sopros – formado por
instrumentos do naipe das madeiras – conta com um ins-
trumento do naipe de metais. Qual é ele?

(A) Flugelhorn

(B) Trompa

(C) Saxofone

(D) Trombone alto

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O comprimento do tubo determina a afinação do instru-
mento: quanto maior, mais grave. Mesmo em instrumentos
de mesma tonalidade, a nota fundamental pode estar em
oitava na relação com outro da mesma família. Dos instru-
mentos listados, qual NÃO é afinado em Si bemol?

(A) Requinta

(B) Cornet

(C) Saxofone soprano

(D) Flugelhorn
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos instrumentos de metal, qual é o nome da peça que
liga o lábio ao instrumento?

(A) Boquilha

(B) Copo

(C) Bocal

(D) Palheta

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os atuais instrumentos de sopro são resultados de muitos
anos de avanços na tecnologia de materiais, nos proces-
sos de produção e nas técnicas dos instrumentistas. Dos
poucos  instrumentos  que  fogem  à  regra  do  desenvolvi-
mento, o saxofone foi inventado em 1840. Qual é o nome
de seu inventor?

(A) Jean-Baptiste Sax 

(B) Alphonse Sax

(C) Adolphe Sax

(D) Therry Sax

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o instrumento que NÃO faz parte do naipe da per-
cussão da orquestra sinfônica?

(A) Piano

(B) Clarone 

(C) Bombo

(D) Chicote

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trompete possui três pistões que aumentam o tamanho
do tubo, possibilitando tocar todas as notas da escala cro-
mática. As combinações dos três pistões resultam em sete
posições. Com os pistões acionados na última posição, e
com a  volta  de  afinação do  terceiro  pistão  aberta  meio
tom, ouve-se a nota:

(A) Fá sustenido

(B) Lá bemol

(C) Mi bemol

(D) Fá

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quantas posições a vara do trombone tenor, sem chaves,
apresenta?

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 5

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o instrumento mais grave da família das madeiras?

(A) Contrafagote

(B) Sax barítono

(C) Souzafone

(D) Clarone

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática coletiva de instrumentos musicais traz muitos be-
nefícios para os estudantes. A educação tem se dedicado
ao  aperfeiçoamento  desse processo metodológico.  Des-
taca-se a proposta de ensino coletivo para bandas elabo-
rada por Joel Barbosa. Qual é o nome dessa proposta?

(A) Tocando Juntos

(B) Minha Banda

(C) Primeiros Passos

(D) Da Capo

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  uma determinada  melodia,  em  clave  de  Sol,
para trompete em Fá. Com um trompete em Dó, qual clave
deve-se usar  para  tocar  a  mesma melodia,  ou seja,  na
mesma tonalidade da melodia proposta?

(A) Clave de Fá na quarta linha

(B) Clave de Sol

(C) Clave de Dó na segunda linha

(D) Clave de Dó na terceira linha

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a definição mais ampla para o termo embocadura?

(A) Músculo orbicular dos lábios

(B) Sistema formado por vários músculos da face

(C) Ponto de contato entre a musculatura labial e o bocal

(D) Pressão dos músculos dos lábios sobre a boquilha

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para qual instrumento o método de Jean-Batiste Arban foi
originalmente escrito?

(A) Cornet

(B) Piccolo

(C) Eufônio

(D) Bombardino
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que recurso de técnica estendida é realizado por meio da
vibração rápida da língua?

(A) Flexibilidade

(B) Staccato

(C) Frulato

(D) Martelato

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na banda sinfônica, qual instrumento pode substituir os vi-
olinos nas adaptações de obras originalmente compostas
para orquestra sinfônica?

(A) Trompete

(B) Clarineta 

(C) Trompa

(D) Harpa
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