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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE MÚSICA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 2  

 

  CARGO: PROFESSOR DE MÚSICA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 3  

 

  CARGO: PROFESSOR DE MÚSICA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Complete as lacunas da frase abaixo com a 

alternativa CORRETA. 

 

Nas notas sustenizadas o dobrado-sustenido __________ 

um semitom e nas notas bemolizadas o dobrado-bemol 

__________ um semitom. 

 

A) abaixa – eleva 

B) abaixa – multiplica  

C) eleva – abaixa 

D) multiplica – eleva 

 

22) Complete as lacunas da frase abaixo com a 

alternativa CORRETA. 

 

Os valores que representam a duração dos sons musicais 

são chamados de __________. Os que representam as 

ausências de sons são chamados de __________. 

 

A) claves – tempo 

B) figuras – pausas 

C) pausas – figuras 

D) tempo – claves  

 

23) O Intervalo de Tom se divide em: 

 

A) 3 (três) grandes partes chamadas Comas. 

B) 6 (seis) pequeníssimas partes chamadas Comas. 

C) 9 (nove) grandes partes chamadas Comas. 

D) 9 (nove) pequeníssimas partes chamadas Comas. 

 

24) O recurso interpretativo que consiste em modificar 

ritmicamente a frase musical sem descaracterizá-la é 

chamado de: 

 

A) Agógica. 

B) Coda. 

C) Dinâmica. 

D) Fermata. 

 

25) Qual das alternativas abaixo é a escala homônima da 

escala modelo? 
 

A) Dó menor. 

B) LA m. 

C) Mi maior. 

D) Si b. 

26) Qual das alternativas apresenta os relativos menores 

das escalas Dó# maior, Sol maior, Láb maior? 

 

A) Lá # menor, Mi b menor e Fá# menor 

B) Lá menor, Mi menor e Fá menor. 

C) Lá#, Mi menor e Fá menor. 

D) Si menor, Fá menor e Sol menor. 

 

27) São termos musicais, EXCETO: 

 

A) Caricatura. 

B) Enarmonia. 

C) Riff. 

D) Intervalo. 

 

28) São unidades Ternárias: 

 

I – Unidade de compasso dos compassos compostos. 

II – Unidade de compasso dos compassos ternários 

simples. 

III – Unidade de tempo dos compassos compostos. 

 

De acordo com seus conhecimentos: 

 

A) I, II e III estão corretos. 

B) Somente I e II estão corretos. 

C) Somente I e III estão corretos. 

D) Somente II e III estão corretos. 

 

29) Sobre a Síncope são feitas as seguintes afirmações: 

 

I. A Síncope pode ser forte ou fraca. 

II. A Síncope produz efeito de deslocamento da 

acentuação natural. 

 

De acordo com seus conhecimentos: 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) I e II estão corretas. 

D) I e II estão incorretas. 

 

30) Todas as alternativas abaixo apresentam tipos de 

―ornamentos‖, EXCETO: 
 

 

A) Apojatura e Arpejo. 

B) Cadência de Grupetto e Floreio Melódico. 

C) Glissando e Mordente. 

D) Portamento e Trinado. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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31) As universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, 

de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

 

I – Produção intelectual institucionalizada mediante o 

estudo sistemático dos temas e problemas mais 

relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional. 

II – Um terço do corpo docente em regime de tempo 

integral. 

III – Um terço do corpo docente, pelo menos, com 

titulação acadêmica de pós-graduação. 

 

De acordo com seus conhecimentos: 

 

A) I, II e III estão corretos. 

B) Somente I e II estão corretos. 

C) Somente I e III estão corretos. 

D) Somente II e III estão corretos. 

 

32) Assinale a afirmativa INCORRETA de acordo com a 

LDB. 

 

A) É permitida a organização de cursos ou instituições 

de ensino experimentais, desde que obedecidas as 

disposições desta Lei. 

B) O calendário escolar incluirá o dia 13 de Maio como 

Dia Nacional da Consciência Negra. 

C) O ensino militar é regulado em lei específica, 

admitida a equivalência de estudos, de acordo com 

as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

D) Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de 

realização de estágio em sua jurisdição, observada a 

lei federal sobre a matéria.  

 

33) De acordo com o Artigo 26, da Lei 9.394, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

compulsóriamente, a partir da quinta série, o ensino 

de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro 

das possibilidades da instituição. 

B) O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório nos diversos níveis da educação básica, 

de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos.  

C) O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e européia. 

D) Os currículos do ensino fundamental e médio devem 

incluir os princípios da proteção e defesa civil e a 

educação ambiental de forma integrada aos 

conteúdos obrigatórios. 

34) Leia com atenção as afirmativas abaixo. 

 

I – A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

obrigatoriamente, com a educação profissional, na 

forma do regulamento.  

II – O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante 

ações integradas e complementares entre si.  

III – Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente 

aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar 

os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames.  

 

De acordo com seus conhecimentos: 

 

A) Apenas I e II estão corretos. 

B) Apenas I e III estão corretos. 

C) Apenas II e III estão corretos. 

D) I, II e II estão corretos. 

 

35) São considerações corretas sobre o princípio da 

gestão democrática presente na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, EXCETO: 

 

A) A Lei de Diretrizes e Bases preconiza gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e 

da legislação dos sistemas de ensino no seu artigo 

3º, inciso VIII. 

B) As escolas particulares estão autorizadas por lei a 

ser geridas de modo autoritário se quiserem. Uma 

escola particular pode gerir seu ensino da forma que 

convier. Esse dispositivo está em total consonância 

com o conceito de livre mercado, em que o Estado 

não deve interferir nos negócios entre empresas e 

clientes.  

C) As escolas públicas estão obrigadas a praticar a 

gestão democrática, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases. 

D) Na rede privada, as empresas e entidades 

educacionais também deve regerem as escolas de 

acordo com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases 

sobre gestão democrática, necessariamente deve 

haver a participação da comunidade na tomada de 

decisões.  
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36) Sobre a Educação Profissional e Tecnológica é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) A educação profissional e tecnológica, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, 

integra-se aos diferentes níveis e modalidades de 

educação e às dimensões do trabalho, da ciência e 

da tecnologia.  

B) A educação profissional será desenvolvida em 

articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho. 

C) As instituições de educação profissional e 

tecnológica, além dos seus cursos regulares, 

oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 

condicionada a matrícula à capacidade de 

aproveitamento e não necessariamente ao nível de 

escolaridade.  

D) O conhecimento adquirido na educação profissional e 

tecnológica, inclusive no trabalho, não poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 

para prosseguimento ou conclusão de estudos.  

 

37) É a propriedade de o som ser mais fraco ou mais 

forte: 

 

A) Matiz; 

B) Timbre; 

C) Intensidade; 

D) Duração. 

 

38) De uma maneira mais didática e abrangente, a 

música é composta por, exceto:  

 

A) Melodia; 

B) Turno; 

C) Harmonia; 

D) Ritmo. 

 

39) Atualmente, a pauta contém: 

 

A) 10 linhas; 

B) 7 linhas; 

C) 5 linhas; 

D) 2 linhas. 

 

40) É a mudança de tonalidade no decorrer da música  

 

A) Repadronamento; 

B) Sistematização; 

C) Equivalência; 

D) Modulação. 

41) É o nome a que se dá ao conjunto de notas que 

podem ser emitidas por uma voz ou instrumento: 

 

A) Anátema; 

B) Tessitura; 

C) Diapasão; 

D) Escore. 

 

42) Assinale a alternativa incorreta. O sinal de 

alteração abaixa ou eleva um ou dois semitons à 

entoação das notas, elas são: 

 

A) Sustenido: eleva um semitom; 

B) Bemol: abaixa um semitom; 

C) Dobrado-sustenido: eleva dois semitons; 

D) Dobrado-bemol: aumenta três semitons. 

 

43) É o nome que se dá à execução rápida e sucessiva 

das notas de um acorde: 

 

A) Harpejo; 

B) Glissado; 

C) Grupeto; 

D) Portando. 

 

44) É incorreto tendo em vista a escala cromática: 

 

A) Na prática, em contextos musicais, a escala 

cromática não costuma ser usada em toda a sua 

extensão; 

B) O que costuma ser utilizado são pequenos trechos 

de cromatismo; 

C) O efeito cromático é muito interessante e explorado 

por músicos de diversos estilos; 

D) O resultado sonoro produzido cria uma sensação de 

enorme nostalgia melancólica. 

 

45) A terminação das frases ou semifrases é 

determinada pela posição do acento tônico musical. 

Esse acento nem sempre coincide com a última nota 

da frase ou semifrase. A terminação pode ser: 

 

A) Côncava ou convexa; 

B) Masculina ou feminina; 

C) Causal ou reboque; 

D) Interna ou externa. 

 

46) É incorreto afirmar sobre ligadura: 

 

A) É um símbolo que é representado por um arco ou 

linha curva; 

B) Pode estar acima ou abaixo das cabeças das notas 

ligando-as sonoramente; 

C) A ligadura está quase sempre presente nas partituras 

musicais; 

D) Deixa a canção menos melodiosa. 
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47) A escala diatônica possui: 

 

A) 8 notas, com 4 intervalos de tons e 1 intervalo 

de semitons entre as notas, 

B) 10 notas, com 2 intervalos de tons e 1 intervalo 

de semitons entre as notas; 

C) 5 notas, com 3 intervalos de tons e 2 intervalos 

de semitons entre as notas; 

D) 7 notas, com 5 intervalos de tons e 2 intervalos 

de semitons entre as notas.  

 

48) Sobre o andamento é incorreto afirmar: 

 

A) É o grau de velocidade do compasso; 

B) No italiano, idioma utilizado tradicionalmente 

na Música, andamento se traduz como Tempo; 

C) Frequentemente usado como marca em partituras; 

D) Não é determinado no princípio da peça apenas em 

seu final. 

 

49) Apresenta os andamentos do mais lento para o mais 

rápido: 

 

A) Moderato – Andantino – Andante; 

B) Andante – Andantino – Moderato; 

C) Andantino – Moderato – Andante; 

D) Andantino – Andante – Moderato. 

 

50) Acorde é a união de duas ou mais notas tocadas 

simultaneamente. Sobre este tema assinale a 

afirmativa CORRETA. 

 

A) O nome dos acordes é baseado nas notas 

fundamentais. 

B) O nome dos acordes é baseado nas oitavas. 

C) O nome dos acordes é baseado nos acordes 

menores. 

D) O nome dos acordes é baseado nos intervalos dos 

graus musicais. 

 

51) Além das cinco linhas e dos quatro espaços do 

pentagrama, existem ainda linhas e espaços na 

pauta natural para auxiliá-la em sua extensão. Estas 

linhas formam as pautas: 

 

A) Interior e Intermediária. 

B) Interior e Superior. 

C) Interior, Intermediária e Superior. 

D) Intermediária e Superior. 

52) Complete as lacunas da frase abaixo com a 

alternativa CORRETA. 

 

Nas notas sustenizadas o dobrado-sustenido __________ 

um semitom e nas notas bemolizadas o dobrado-bemol 

__________ um semitom. 

 

A) abaixa – eleva 

B) abaixa – multiplica  

C) eleva – abaixa 

D) multiplica – eleva 

 

53) É a propriedade do som que nos permite distinguir 

sons graves, médios e agudos: 

 

A) Altura. 

B) Duração. 

C) Intensidade. 

D) Timbre. 

 

54) Leia com atenção as afirmativas abaixo. 

 

I – Semitom cromático é formado por duas notas de 

nomes diferentes. 

II – Semitom diatônico é formado por notas de mesmo 

nome. 

 

De acordo com seus conhecimentos: 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

55) Na grafia musical cada compasso é separado do 

seguinte por uma linha divisória vertical, denominada: 

 

A) Binário. 

B) Espaço. 

C) Travessão. 

D) Unidade. 

 

56) Qual das alternativas apresenta os relativos menores 

das escalas Dó# maior, Sol maior, Láb maior? 

 

A) Lá # menor, Mi b menor e Fá# menor 

B) Lá menor, Mi menor e Fá menor. 

C) Lá#, Mi menor e Fá menor. 

D) Si menor, Fá menor e Sol menor. 

 

57) Qual grau da escala é considerado sensível? 

 

A) I grau. 

B) V grau. 

C) IV grau. 

D) VII grau. 
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58) Sendo a unidade de compasso uma semibreve 

pontuada a fórmula de compasso seria: 

 

A) 2/2. 

B) 3/2. 

C) 3/4. 

D) 4/4. 

 

59) Transpondo uma tonalidade de Dó maior para uma 

terça menor ascendente, qual seria a nova 

tonalidade? 

 

A) Fá maior. 

B) Mi b maior. 

C) Mi maior. 

D) Ré maior. 

 

60) É a nota a qual se agrega o ornamento: 

 

A) Apogiatura; 

B) Nota Real; 

C) Mordente; 

D) Trinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


