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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

PRIMEIRA PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS (100 pontos) 
 

1ª QUESTÃO 
 

Partindo-se de tonalidades maiores (campo harmônico), assinale a alternativa que indica o 

conjunto de acordes para a seguinte sequência de graus: VIm7, IIIm7, IV7M, VIIm7(b5) e V7.  
 

a) 

     

b) 

     

c) 

     

d) 

     

 

2ª QUESTÃO 
 

Observando-se as regras de condução de vozes e os graus I, VI, II, V7, I, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) 

 

c) 

 

b) 

 

d) 
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3ª QUESTÃO 
 

Observe o trecho musical a seguir, levando em consideração que a flauta doce soprano é um 

instrumento transpositor e suas notas soam uma oitava acima do que é escrito. 
 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta as posições INCORRETAS da flauta doce soprano para 

as notas indicadas no trecho musical acima. 

    [1]    [2] 

a) 

  

 

    [3]    [4] 

b) 

  

 

    [5]    [6] 

c) 

  
 

    [7]    [8] 

d) 
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4ª QUESTÃO 
 

Observe o trecho inicial da partitura da Canção de Barco, um coro misto à capela, com 

música de Ricardo Tacuchian e letra de Mário Quintana, de 1978. 

 
 

 
 

(Disponível em <http://www.funarte.gov.br/projetocoral/wp-content/uploads/2011/05/cancaodebarco.pdf>. 
Acesso em 26 set. 2016.) 

 

Analise as seguintes assertivas, relativas à partitura acima. 

I- Partitura de uma música para coro misto com acompanhamento de piano. 

II- De acordo com as extensões das linhas melódicas escritas para cada voz e a disposição 

na grade, podemos afirmar que a primeira linha é para o naipe de sopranos; a segunda 

linha para o naipe de contraltos; a terceira linha para o naipe de tenores e a última linha 

para o naipe dos baixos. 

III- Há um divisi na segunda linha da grade, sendo necessário dividir o naipe correspondente 

para sua realização. 

IV- O som real da terceira linha da grade será a de uma oitava abaixo do que está escrito. 
 

Está(ão) correta(s) 

a) II e IV. 

b) II e III. 

c) I e III. 

d) somente II. 

http://www.funarte.gov.br/projetocoral/wp-content/uploads/2011/05/cancaodebarco.pdf
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5ª QUESTÃO 
 

 “[...] o preconceito das acentuações de compasso, comumente leva os compositores a mutações 
violentas que nada, nem mesmo o sentido psicológico das frases justifica. São mutações 
exclusivamente derivadas de se ver de repente o compositor com uma porção de sílabas na mão, e 
que ele imagina terem de caber dentro do resto de compasso que ainda possui pra que a acentuação 
tônica da frase caia na acentuação forte do primeiro tempo do compasso seguinte. Então, abandona 
as colcheias e semínimas em que vem vindo em boa dicção normal e de repente desanda numa série 
apressada de semicolcheias ou de fusa sem que nada, nem a expressão do texto, nem a arquitetura 
rítmica da peça, nem a plasticidade linear o autorizassem a essa debandada. Mas carecia meter uma 
porção de sílabas dentro do compasso...” (ANDRADE, 1991, p. 86). 

 

No trecho acima, Mário de Andrade chama atenção para um aspecto importante da 

composição, especialmente de canções que articulam letra, ritmo e melodia: a atenção à prosódia 

musical, ou seja, a coordenação das sílabas tônicas das palavras com os tempos fortes dos 

compassos. 

Observe os aspectos da prosódia musical e relacione as colunas das frases rítmicas com as 

respectivas letras. 

(1) 

 

(    )  

 

Una, duna, tena, catena 
Bico de pena 
Solá, soladá, 
Gurupi, Gurupá: Conte bem  
Que são dez! 

(2) 

 

(    )  

 

Rei, Capitão 
Soldado, Ladrão 
Moço Bonito 
Do meu coração. 

(3) 

 

(    )  

 

Toque, toque, toque 
Vamos pra São Roque 
Ver o menininho 
Que vem vindo no galope 

(4) 

 

(    )  

 

Lá em cima do piano 
Tem um copo de veneno  
Quem bebeu morreu 
O azar foi seu 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da numeração que deve ser 

encontrada nos parênteses. 

a) (2)  (4)  (3)  (1) 

b) (2)  (3)  (4)  (1)  

c) (3)  (2)  (1)  (4) 

d) (3)  (2)  (4)  (1) 
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6ª QUESTÃO 
 

Nos processos de musicalização na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental é muito comum o uso de brinquedos cantados, acalantos, brincos e parlendas. De 

acordo com Brito (2003), existem brinquedos cantados na forma de roda, que estão presentes em 

muitas regiões do nosso país, estimulando a dramatização. Uma criança, por exemplo, pode ser 

uma personagem no centro da roda, outras podem ficar fora dela representando diversos 

personagens, entre várias possibilidades. 

Leia os trechos das canções a seguir e aponte aquela que se adapta em um trabalho com 

canto e dramatização, no qual é plausível a representação de três ou mais personagens 

apoiados na letra da canção. 

a) 
 

b) 

 

c) 

 

d) 
 

 

7ª QUESTÃO 
 

“Um trabalho pedagógico-musical deve se realizar em contextos educativos que entendam a música 
como processo contínuo de construção, que envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e 
refletir” (BRITO, 2003, p. 46). 

 

Nessa definição, a autora faz uma síntese do trabalho de Educação Musical, especialmente 

para crianças da Educação Infantil. Assinale a alternativa que apresenta as iniciativas que mais se 

alinham a essa afirmativa. 

a) Em atividades musicais que integrem música e movimento, o mais importante são as 

coreografias e gestos marcados pelo professor, elaborados previamente por ele. 

b) A atividade de construção de instrumentos oferece possibilidades de exploração musical 

exclusivamente em materiais de altura definida. 

c) O estímulo à criação de sons diversificados, assim como a reflexão e o pensamento sobre 

esse processo, constituem iniciativas importantes na musicalização infantil. 

d) Durante o processo de desenvolvimento da expressão musical infantil, não se deve fazer 

intervenções educativas. 
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8ª QUESTÃO 
 

Nos últimos anos, temos assistido a implementação de leis que buscam o resgate, a equidade 

e a legitimidade de culturas que constituem a diversidade brasileira enquanto conteúdo 

pedagógico, especialmente as de origem afro-brasileira e indígena. A Lei nº 11.645/2008 versa 

que “o conteúdo programático incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam 

a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 

história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”. 
  

Alinhando-se a essa legislação, podemos considerar, na prática pedagógica musical, que  

a) o jongo consiste numa expressão afro-brasileira que integra percussão de tambores, 

dança coletiva e prática de magia. Tem suas raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos 

africanos. 

b) o samba urbano carioca é originário de países africanos, tendo se estruturado e se 

legitimado no século XVIII, a partir da modinha, da congada e do caboclinho. 

c) o maracatu nação, também conhecido como maracatu de baque virado, consiste numa 

forma de expressão musical, coreográfica e poética enraizada nas cidades de Recife e de 

Belém, em que a dança é um jogo de braços e de pernas atribuído à ginga dos 

capoeiristas, que assumiam a defesa de bandas e blocos. 

d) o choro, que possui na sua formação tanto gêneros brasileiros como lundu e o batuque, 

quanto gêneros estrangeiros como a polca, a mazurca e o schottish, consiste num grupo 

musical formado originalmente no século XX por violão, flauta transversal, saxofone, piano 

e bateria.  

 

9ª QUESTÃO 
 

A Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016, e a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, alteram o 

§ 6º do Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o texto da Lei nº 13.278/2016. 

a) “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o § 2º deste artigo.” 

b) “As artes visuais, a dança e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o § 2º deste artigo.” 

c) “As artes são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º 

deste artigo.” 

d) “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 

componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.” 
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10ª QUESTÃO 
 

O trecho musical a seguir é representativo de um gênero de música popular lançada 

nacionalmente em meados da década de 1940, e que se tornou relevante no repertório do 

cancioneiro popular brasileiro.  
 

 
 

Assinale a alternativa que corresponde à rítmica do gênero musical da canção indicada 

acima. 
 

a)  

 

b)  

 

c)  
 

d)  

 

 

11ª QUESTÃO 
 

A música, a pintura e a literatura tiveram seus laços estreitados durante o Romantismo, o que 

levou vários compositores a se interessarem pela música programática. Muitos compuseram para 

piano, mas foi nas obras orquestrais que os compositores exprimiram suas ideias com mais 

precisão. Existem três tipos principais de música programática orquestral: a sinfonia descritiva, a 

abertura de concerto e o poema sinfônico.  
 

Assinale a alternativa que apresenta uma sinfonia descritiva, uma abertura de concerto e um 

poema sinfônico, nesta ordem.  

a) Sinfonia fantástica, de Hector Berlioz; Dança macabra, de Camille Saint Saëns; e 

Romeu e Julieta, de Piotr Tchaikovsky. 

b) O aprendiz de feiticeiro, de Paul Dukas; O carnaval, de Antonín Dvorák; e Abertura 

1812, de Piotr Tchaikovsky. 

c) Sinfonia fantástica, de Hector Berlioz; O carnaval, de Antonín Dvorák; e Dança 

macabra, de Camille Saint Saëns. 

d) Assim falou Zaratrusta, de Richard Strauss; O navio fantasma, de Richard Wagner; e 

Dança macabra, de Camille Saint Saëns. 
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12ª QUESTÃO 
 

A melodia do Hino dos Alunos do Colégio Pedro II é do maestro Francisco Braga, mesmo 

compositor do Hino à Bandeira Nacional, e a letra do professor Hamilton Elia, ex-aluno da 

instituição. O hino foi executado pela primeira vez no dia 2 de dezembro de 1937, no Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro. De lá para cá é parte integrante dessa quase bicentenária instituição 

de ensino público do Brasil.  

Marque a alternativa correta do trecho do Hino dos Alunos do Colégio Pedro II. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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13ª QUESTÃO 
 

O compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal afirma que “a harmonia é a mãe da 

música, o ritmo é o pai e a melodia ou tema é o filho”.  

(Disponível em <http://www.hermetopascoal.com.br/img/partituras/00000413.jpg>. Acesso em 26 set. 2016.) 
 

Na atualidade, o uso do corpo e movimentos corporais tem sido alvo de atenção tanto na 
produção da música popular quanto no ensino de música. Nesse sentido, as abordagens e 
métodos dos educadores musicais podem ser um importante manancial no ensino de música no 
que se refere aos aspectos rítmicos.  

Em relação aos educadores musicais e características de seus métodos ou abordagens, é 

correto afirmar que 

a) o sistema de educação musical criado por Émile Jaques-Dalcroze denominado “Rítmica” 

trata de desenvolver atitudes corporais básicas com vias a desenvolver a escuta ativa, a 

sensibilidade motora, o senso rítmico e tem como base de seu método a relação entre 

intervalos harmônicos, aspectos afetivos e divisões rítmicas. 

b) o método de Zoltán Kodály tem o enfoque nas danças típicas folclóricas e defende que o 

ritmo deve ser ensinado separadamente da melodia. 

c) a abordagem de Carl Orff, baseada numa literatura concisa e sistemática, tem como 

características importantes um estudo ordenado em que inclui o uso do instrumental Orff, 

ausência de improvisação rítmica e melódica e a produção de música para 

acompanhamento de dança. 

d) o método O Passo, de Lucas Ciavatta, é orientado por quatro pilares 

(corpo, representação, grupo e cultura)  e introduziu novos conceitos no ensino-

aprendizagem de ritmo e som, como posição e espaço musical, e novas ferramentas, 

como o andar.  
 

14ª QUESTÃO 
 

“As tecnologias possibilitam aprendizagens diversas, a partir da circulação de informações no mundo 
digital e de interações com jogos e redes sociais na internet”. Os recursos educacionais abertos, 
como são designados os conteúdos que podem ser acessados livremente na internet, têm sido 
utilizados desde o início dos anos 2000 e logo no primeiro ano “o renomado MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), nos Estados Unidos, anunciou um projeto no qual os materiais de todos os 
cursos oferecidos por aquela instituição seriam disponibilizados on-line”, sem custo para os usuários. 
“Aos professores e estudantes de música, o conjunto dos recursos educacionais abertos constrói um 
amplo e rico acervo. O processo de descoberta desse material e de desenvolvimento de estratégias 
para utilizá-lo é bastante recompensador, criando um cardápio tecnológico para diferentes situações 
educacionais. Da mesma maneira, existem ferramentas gratuitas que podem ser dominadas por 
todos os envolvidos com música, abrindo um enorme leque de possibilidades” (GOHN, 2015, 313-
315).   

 

Em relação a essas ferramentas digitais utilizadas em música, é INCORRETO afirmar que 

a) um software livre bastante utilizado por professores é o Protools, um editor de áudio que 

permite a realização de produções musicais para os alunos. 

b) um dos melhores exemplos dessas ferramentas é o editor de áudio Audacity, pois oferece 

gravação sonora e efeitos digitais de excelente qualidade e é um software livre. 

c) o editor de partituras MuseScore é outro software livre bastante útil, pois se trata de uma 

ferramenta que realiza tarefas bem avançadas, a partir de um arquivo leve, fácil de baixar 

e simples para instalar. 

d) professores que estão iniciando suas experiências tecnológicas podem promover a 
integração do computador na sala de aula por meio, por exemplo, de atividades 
desenvolvidas com os softwares Audacity e MuseScore.  

http://www.hermetopascoal.com.br/img/partituras/00000413.jpg
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15ª QUESTÃO 
 

Os instrumentos musicais da orquestra sinfônica são organizados em naipes ou famílias de 

instrumentos que compartilham certas características comuns à família à qual pertencem. Assim, 

a orquestra se organiza conforme a ilustração a seguir: 

 

 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Tanto no naipe das madeiras quanto dos metais os sons são produzidos pelo sopro do 

executante. Os instrumentos que pertencem ao naipe das madeiras são sempre feitos de 

madeira e os do naipe dos metais são sempre feitos de metal. 

b) Todos os instrumentos do naipe da percussão utilizados na orquestra sinfônica são de 

altura indeterminada. 

c) No naipe das cordas, os sons são obtidos pela vibração produzida quando se passa um 

arco transversalmente nas cordas retesadas ou mesmo quando se dedilham as cordas 

também retesadas. 

d) A harpa, pertencente ao naipe dos instrumentos de cordas, tem seus sons emitidos 

através da fricção das cordas. 
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16ª QUESTÃO 
 

A Resolução nº 2 da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de 10 

de maio de 2016, define Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na 

Educação Básica. De acordo com seu Art. 1º, “esta resolução tem por finalidade orientar as 

escolas, as Secretarias de Educação, as instituições formadoras de profissionais e docentes de 

Música, o Ministério da Educação e os Conselhos de Educação para a operacionalização do 

ensino de Música na Educação Básica” (BRASIL, 2016). 
 

Tendo como referência esta Resolução, é de competência exclusiva das escolas 

a) incluir o ensino de Música nos seus projetos político-pedagógicos como conteúdo 

curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos e espaços educativos. 

b) estabelecer parcerias nacionais e internacionais de ensino, pesquisa e extensão em 

Música, bem como com outras iniciativas de instituições culturais ligadas à área musical. 

c) promover a elaboração, a publicação e a distribuição de materiais didáticos adequados ao 

ensino de Música nas escolas, considerando seus projetos político-pedagógicos. 

d) zelar pela presença de indicadores atinentes ao ensino de Música, bem como de seus 

recursos humanos e materiais, nos instrumentos censitários e de avaliação da Educação 

Básica. 

 

17ª QUESTÃO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica foram definidas por meio 

da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação do Ministério da Educação, e fundamentam-se nos princípios de que toda 

pessoa tem direito a um pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, e à vivência e convivência em ambientes educativos.  
 

Em relação a essas Diretrizes é INCORRETO afirmar que 

a) um de seus objetivos é estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 

formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de 

Educação Básica. 

b) a organização curricular da Educação Básica possui uma base nacional comum e uma 

parte diversificada. A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional 

comum, prevendo o estudo de características regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia, da comunidade escolar e da Arte, em suas diferentes formas de expressão, 

incluindo-se a música. 

c) prevê que uma escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a 

aprendizagem, o que pressupõe o atendimento a alguns requisitos, dentre os quais 

podemos destacar a consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o 

atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias 

manifestações de cada comunidade. 

d) sua concepção de escola de Educação Básica como espaço de ressignificação e recriação 

da cultura herdada, onde se reconstrói identidades culturais e se aprende a valorizar as 

raízes próprias das diferentes regiões do país, exige a superação do rito escolar, desde a 

construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar em 

sua multidimensionalidade, privilegiando trocas, acolhimentos e aconchegos. 
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18ª QUESTÃO 
 

Tratando da música erudita brasileira, o musicólogo Vasco Mariz afirma que a “música 

nacionalista, repetimos, teve antes de tudo um mérito: revelou o Brasil ao brasileiro. Mas quantos 

anos de luta!” (MARIZ, 2012, p. 30). No seu livro História da Música Brasileira, o autor identifica 

três gerações nacionalistas. 

Numere os parênteses dos trechos que concentram informações sobre diferentes 

compositores brasileiros, relacionando-os às gerações nacionalistas. 
 

(1) Primeira Geração Nacionalista 

(2) Segunda Geração Nacionalista 

(3) Terceira Geração Nacionalista 

  

(    ) Radamés Gnattali está entre os compositores brasileiros de mais abundante produção. 

Suas obras iniciais (do período que corresponde aos anos de 1931 a 1940) são 

marcadas pelo folclorismo direto, resquícios de estilo de Grieg e também um pouco de 

jazz. 

(    ) Oscar Lorenzo Fernandez lutou ao lado de outros grandes compositores pela 

consolidação do nacionalismo musical. Suas canções Mãos Frias (1922) e o Trio 

Brasileiro (1924) são algumas das primeiras obras intencionalmente brasileiras, 

antecipadas apenas pelas Canções Típicas (1919), pela Lenda do Caboclo (1920) e 

pelo Choro nº 1, de Heitor Villa-Lobos. 

(    ) José Vieira Brandão, compositor, pianista e regente coral, apresentou-se em recital 

como compositor somente em 1939. Não tinha preocupação direta de fazer música 

nacionalista, que, no entanto, lhe brotava espontaneamente com muita facilidade. 

(    ) Heitor Villa-Lobos escreveu uma série de bailados e poemas sinfônicos. Em 1917 

produziu duas obras importantes: Uirapuru e Amazonas. Esta última é uma obra 

programática que contém efeitos orquestrais surpreendentes e combinações timbrísticas 

variadas, com o emprego de um violinofone e da viola-de-amor como instrumentos 

solistas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da relação entre a geração e seu(s) 

representante(s). 

a) (3)  (1)  (2)  (1) 

b) (3)  (2)  (3)  (1) 

c) (3)  (3)  (2)  (1)   

d) (2)  (2)  (3)  (1) 
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19ª QUESTÃO 
 

Os trechos musicais a seguir correspondem a dois diferentes hinos oficiais de nosso país:  
 

I- 

 

II- 

 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) O trecho I corresponde ao Hino Nacional Brasileiro composto por Joaquim Osório Duque 

Estrada e Francisco Manuel da Silva; o trecho II corresponde ao Hino da Proclamação da 

República composto por Medeiros e Albuquerque e Leopoldo Augusto Miguez. 

b) O trecho I corresponde ao Hino à Bandeira Nacional cujo refrão, representado nesse 

trecho, é: “Recebe o afeto que se encerra / em nosso peito juvenil, / querido símbolo da 

terra, / da amada terra do Brasil!”; o trecho II corresponde ao Hino da Independência do 

Brasil, o mais antigo de nossa história, composto por D. Pedro I e Evaristo da Veiga. 

c) O trecho I corresponde ao Hino da Independência do Brasil, cuja música foi composta 

por D. Pedro I com letra de Evaristo da Veiga; o trecho II corresponde ao Hino da 

Proclamação da República, cuja letra da primeira estrofe referente ao trecho retratado é 

“Seja um pálio de luz desdobrado / sob a larga amplidão destes céus. / Este canto rebel, 

que o passado / vem remir dos mais torpes labéus!” 

d) O trecho I corresponde ao Hino da Independência do Brasil, cuja primeira estrofe, 

representada nesse trecho, é: “Já podeis, da Pátria filhos, / ver contente a mãe gentil; / Já 

raiou a liberdade / no horizonte do Brasil”; o trecho II corresponde ao Hino Nacional 

Brasileiro, cuja letra de Osório Duque Estrada só foi oficializada em 1922, às vésperas do 

1º centenário da Independência do Brasil. 
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20ª QUESTÃO 
 

“Cada aluno traz consigo um domínio de compreensão musical quando chega a nossas instituições 
educacionais. Não os introduzimos na música; eles são bem familiarizados com ela, embora não a 
tenham submetido aos vários métodos de análise que pensamos ser importantes para seu 
desenvolvimento futuro. Temos de estar conscientes do desenvolvimento e da autonomia do aluno, 
respeitar o que o psicólogo Jerome Bruner chama de ‘as energias naturais que sustentam a 
aprendizagem espontânea’: curiosidade; desejo de ser competente; querer imitar outros; necessidade 
de interagir socialmente. Não podemos nos eximir de compreender tudo o que está envolvido com 
esses aspectos” (SWANWICK, 2003, p. 66).  
 

“Tenho desafiado os professores a pensarem em estabelecer um diálogo entre os sujeitos do 
processo de ensino e aprendizagem e conhecimentos musicais. Dessa forma, conhecer o aluno como 
ser sociocultural, mapear os cenários exteriores da música com os quais os alunos vivenciam seu 
tempo, seu espaço e seu ‘mundo’, pensar sobre seus olhares em relação à música no espaço 
escolar, são proposições para se pensar essa disciplina e ampliar as reflexões sobre as dimensões 
do currículo, conteúdo-forma e o ensino-aprendizagem oferecidos aos alunos” (SOUZA, 2004, p. 9).  

 

Assinale a alternativa com uma proposta de atividade para a 1ª série do Ensino Médio que 

reconheça o aluno como um ser sociocultural e que evidencie sua autonomia, ideias expressas 

pelos autores destacados acima. 

a) O professor apresenta vídeos com performance de músicos de diferentes gêneros 

musicais de sua escolha e fala sobre a vida de cada artista. Em seguida, solicita que a 

turma escolha uma das músicas apresentadas para que todos cantem juntos. 

b) O professor toca para os alunos a célula rítmica do baião em diferentes instrumentos 

musicais de percussão. Em seguida, divide a turma em grupos, e distribui para cada grupo 

um instrumento musical diferente. Após reproduzir a célula rítmica do baião várias vezes, 

ensina a melodia de Assum Preto e realiza a prática de conjunto com todos. 

c) O professor apresenta aos alunos uma lista de músicas brasileiras dos gêneros: samba, 

bossa nova, baião e MPB. Em seguida, divide a turma em quatro grupos, distribui um 

gênero para cada grupo, solicita que façam uma pesquisa e apresentem um seminário 

para a turma na próxima aula. Na aula seguinte, após a apresentação dos seminários, em 

uma atividade de apreciação musical, o professor coloca o áudio de uma música de cada 

um dos gêneros abordados para que os alunos identifiquem e apontem quais os 

instrumentos usados. Para finalizar, este passa um questionário para ser respondido pelos 

alunos sobre os gêneros trabalhados. 

d) O professor divide a turma em pequenos grupos e pede que eles explorem as sonoridades 

do ambiente em que estão inseridos. Em seguida, solicita que cada grupo crie uma 

composição, com um gênero de sua escolha, uma temática que envolva situações por eles 

vividas, e usando as sonoridades encontradas na exploração inicial. Ao final, cada grupo 

apresenta sua composição aos outros, o professor promove uma reflexão acerca das 

possibilidades sonoras apresentadas, dos gêneros escolhidos pelos grupos e dos 

conteúdos musicais envolvidos, e abre-se uma roda para autoavaliação das 

apresentações. 
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21ª QUESTÃO 
 

A partir do Século XX, principalmente, vários compositores e músicos têm nos mostrado outra 

maneira de lidar com os sons e, consequentemente, a forma como escutamos e como 

entendemos o universo sonoro-musical da atualidade. A discussão da implicação dos sons e da 

poluição sonora também vem crescendo e se coloca como uma necessidade premente, pois está 

ligada diretamente à qualidade de vida que buscamos. 

Para o compositor, professor e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik, o “som do mundo é 

ruído, o mundo se apresenta para nós a todo o momento através de freqüências irregulares e 

caóticas com as quais a música trabalha para extrair-lhes uma ordenação. [...] O ruído cerca o 

som como uma aura. O som desponta alegre e dolorosamente em meio ao ruído” (WISNIK, 1989, 

p. 33-40).  

Assinale a alternativa em que o som não convencional torna-se um material sonoro-musical.  

a) A britadeira cortava a Avenida Rio Branco, ao mesmo tempo em que se misturava às 

buzinas dos carros e ônibus apressados, ao lento VLT (veículo leve sobre trihos) e seu 

batedor, aos gritos dos transeuntes e à anônima cantora de ópera da esquina. 

b) O estampido do rojão rompeu abruptamente o silêncio, no exato instante em que o coral se 

preparava para cantar no coreto da praça. Todos, atordoados, sentiram seus ouvidos zunir. 

c) Na sala de aula os alunos falavam simultaneamente. Mesmo que o colega esganiçasse o 

instrumento, não se entendia o que ele tocava. Até que a sirene da escola gritou 

ensurdecedora e todos se calaram... 

d) Após segundos de silêncio, as marteladas se sobressaíram com tempos regulares e em 

intensidade gradativa, em detrimento de outros sons provocados que decresceram até que 

aconteceu o ataque final, em tutti. 

 

22ª QUESTÃO 
 

“Instalado na praia do Arpoador em janeiro de 1982, o Circo Voador foi uma experiência original, que 
acolheu os mais variados tipos de manifestações artísticas. Durante os três meses nessa localização e 
a partir de 23 de outubro na Lapa carioca, o Circo apresentou ídolos da MPB – Chico Buarque, 
Caetano Veloso –, iniciantes bandas de rock – Barão Vermelho, Brylho, a mencionada Blitz –, além de 
grupos teatrais Banduendes, Manhas & Manias, Tá na Rua – descendentes da trupe Asdrúbal Trouxe o 
Trombone, da qual também viera o ator Perfeito Fortuna, um dos donos da casa” (SEVERIANO, 2008, 
p. 437).   

 

O texto faz referência  

a) ao Pop Rock brasileiro ocorrido na década de 1970, que teve como principais destaques 

os cantores Lulu Santos, Eduardo Dusek e Marina Lima, dentre outros. 

b) ao movimento BRock em que as bandas Biquini Cavadão, Capital Inicial, Heróis da 

Resistência e Paralamas do Sucesso se destacaram, dentre outros. 

c) aos precursores do Rock Nacional e tendo como principais representantes Rita Lee, 

Erasmo Carlos, Celly Campelo, dentre outros. 

d) ao movimento Pop Rock brasileiro que teve como principal precursor o cantor Raul Seixas. 
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23ª QUESTÃO 
 

“Sempre resisti à leitura musical, nos primeiros estágios da educação, porque ela incita muito 
facilmente a um desvio de atenção para o papel e para o quadro-negro, que não são os sons [...] o 
ideal , o que precisamos, é de uma notação que pudesse ser aprendida em dez minutos, após os 
quais, a música voltasse a seu estado original – como som” (SCHAFER, 1991, p. 307). 

 

Muitos educadores e compositores que tratam da música contemporânea a partir do século 

XX, como Murray Schafer, John Paynter, George Self, entre outros, lançaram (e lançam) mão de 

notação não convencional, seja em parte, ou mesmo inteiramente, no seu trabalho educacional. 

No Brasil, em especial, Hans-Joachim Koellreutter é considerado um dos precursores dessa 

abordagem. 

A notação utilizada a seguir é exemplo de uma prática pedagógica acerca de composição e 

improvisação. 

 

 

(PAZ, Ermelinda A. 500 canções brasileiras. 3. ed. Brasília: MusiMed, 2015, p. 230. Adaptado.)  

 

Essa notação favorece 

1. explorar a comparação e conscientização das proporções temporais, respeitando durações 

indeterminadas. 

2. explorar a conscientização do silêncio como elemento de expressão musical. 

3. explorar a precisão melódica. 

4. explorar o treinamento da regularidade de pulso. 

 

Alinhados ao pensamento de Koellreutter, estão corretos os itens 

 

a) 1, 2 e 3. 

b) 1 e 4. 

c) 2 e 3. 

d) 1 e 2. 
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24ª QUESTÃO 
 

Leia atentamente cada uma das descrições a seguir:  
 

I- Dança dramática com cortejo e que desfila ao som de cantos. Nasceu dos séquitos que 

acompanhavam os soberanos negros eleitos entre escravos e libertos das Irmandades 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito por ocasião das festas públicas. O 

bailado consta de duas partes principais: o cortejo real e a embaixada. 

II- Dança em duas fileiras, dispostas uma de frente para a outra, acompanhada por 

violeiros. A coreografia apresenta uma característica comum dos povos indígenas: as 

batidas de pés e mãos que acontecem no intervalo dos versos cantados pelos violeiros. 

Tradicionalmente é dançada por homens, mas, atualmente já existem lugares em que 

as mulheres participam. 

III- Dança dramática em que os principais personagens são o Rei, a Rainha, a Dama do 

Paço e as Baianas. Estas últimas carregam a calunga, boneca de pano e madeira de 

origem religiosa, proveniente dos cultos fetichistas dos avós africanos. A dança possui 

uma coreografia elaborada com vestimentas carregadas de significado e está presente 

principalmente em Pernambuco. 

IV- Dança originária de Angola que acrescentou golpes de lutas à sua origem lúdica de 

imitação dos animais. Os escravos simulavam uma dança para treinar esses tipos de 

golpes.  O canto se dá na forma responsorial, em que o mestre improvisa um verso e o 

coro responde alternadamente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome das quatro danças, dramáticas ou não, descritas 

na ordem acima. 

 

 I II III IV 

a)  Maracatu Cateretê Congada Cateretê 

b)  Congada Cateretê Maracatu Capoeira 

c)  Reisado Caboclinho Maracatu Jongo 

d)  Jongo Capoeira Congada Candomblé 
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25ª QUESTÃO 
 

Analise as partituras a seguir quanto à Forma Musical.  

I- 

 

II- 

 

III- 

 

As Formas Musicais presentes são, respectivamente,  

 I II III 

a)  Ternária Binária Rondó 

b)  Binária Rondó Ternária 

c)  Ternária Rondó Binária 

d)  Rondó Ternária Binária 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

1ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 15 pontos 
Valor do item b: 10 pontos 

 
a) Elabore, a partir do ritmo musical dado, um arranjo para uma atividade de prática musical.  

Além dos instrumentos musicais de percussão apresentados, acrescente no arranjo flauta 

doce, voz (com ou sem letra) e instrumento harmônico, este último do professor. 

Importante: a música ou trecho musical poderá ser do folclore, do cancioneiro brasileiro 

ou mesmo uma composição coletiva. Não é necessário repetir o ritmo dado. Mínimo de 4 

e máximo de 8 pentagramas. 

                

(Repetição quantas vezes necessárias.) 

(PORTAL DE EDUCAÇÃO MUSICAL. Ritmos bem brasileiros. Disponível em 

<http://media.wix.com/ugd/58f243_f19da1ffe3a04254ae12df52d3c7c315.pdf>. Acesso em 26 set. 2016.) 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

http://media.wix.com/ugd/58f243_f19da1ffe3a04254ae12df52d3c7c315.pdf
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b) Comente sobre o ritmo dado, descreva o planejamento da aula com início, 

desenvolvimento e conclusão, bem como as ideias de aplicabilidades do arranjo. Mínimo 

de 4 e máximo de 8 linhas. 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
2ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 15 pontos 
Valor do item b: 10 pontos 

 
 

Observe a partitura a duas vozes a seguir, sendo a superior com a voz semifalada.  

 

 
 

*Tradução: O sol nasce / Com seus raios e sua sabedoria / Nosso Pai Supremo olha para nós / Nossa Mãe 
Suprema olha para nós (ALMEIDA; PUCCI, 2015, p. 8). 

 
a) Qual o conceito musical relacionado à organização rítmica pode ser explorado em uma 

aula e de que forma? Mínimo de 4 e máximo de 6 linhas. 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

* 
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b) Apresente os aspectos das músicas da matriz cultural a qual pertence essa canção e 

sugira, para acompanhamento, uma instrumentação característica dessa matriz. Mínimo de 4 

e máximo de 8 linhas. 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

3ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 10 pontos 
Valor do item b: 15 pontos 

 
Swanwick (2003, p. 85) ao discutir as dimensões da avaliação musical, sugere que “não 

ficaremos sem rumo se nos aproximarmos da idéia de música como metáfora e nos 

concentrarmos nas camadas externas visíveis de ambos os lados de cada transformação 

metafórica. Os saltos psicológicos estão escondidos da vista, mas os lugares de chegada podem 

ser observados pelo que fazemos e falamos”. Assim, o autor identifica quatro camadas 

observáveis, conforme o quadro a seguir. 

 

 

(SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003, p. 85.) 
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a) Considerado os quatro processos e as três mudanças metafóricas apresentadas pelo 

autor, proponha uma aula para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, que contenha uma 

atividade prática. Informe o segmento/ano. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas.  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Baseado no modelo de Swanwick, descreva como será feita a avaliação da atividade 

proposta. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas. 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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4ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 
Valor do item a: 10 pontos 
Valor do item b: 15 pontos 
 

 

“Uma segunda fase do meu trabalho como educador musical está relacionada ao ambiente sonoro 
em que vivemos. Não é minha vontade confinar o hábito de ouvir música aos estúdios e salas de 
concerto. Os ouvidos de uma pessoa verdadeiramente sensível estão sempre abertos. Não existem 
pálpebras nos ouvidos” (SCHAFER, 1991, p. 288). 

 

a) Conceitue Paisagem Sonora de acordo com R. Murray Schafer, destacando a importância 

do seu estudo para a Educação Musical. Mínimo de 3 e máximo de 5 linhas. 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

b) Para uma turma da 1ª série do Ensino Médio, proponha uma atividade prática que articule 

as imagens a seguir com o uso de Paisagens Sonoras e uma introdução ao conceito de 

textura musical. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas. 
 

 

 

 
Imagem 1 

“Fuga em Vermelho”, aquarela sobre papel, de Paul Klee 
(1921) (Disponível em <http://www.zpk.org/ 
en/exhibitions/review_0/2006/paul-klee-n-melody-and-
rhythm-37.html> Acesso em 26 set. 2016.) 

 Imagem 2 

“Musiker”, de Paul Klee (1937) (Disponível em 
<http://www.zpk.org/en/exhibitions/review_0/2006/paul-
klee-n-melody-and-rhythm-37.html> Acesso em 26 set. 
2016.) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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25 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – EDUCAÇÃO MUSICAL 
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27 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
 

 

 

 

 

 



 

28 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – EDUCAÇÃO MUSICAL 
 
 

 

 


