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Texto     I  

Uma música que seja...

...como os mais belos harmônicos da natureza. Uma música que seja como o som do vento na
cordoalha dos navios, aumentando gradativamente de tom até atingir aquele em que se cria
uma reta ascendente para o infinito. Uma música que seja como o som do vento numa enorme
harpa plantada no deserto. Uma música que seja como a nota lancinante deixada no ar por um
pássaro que morre. Uma música que seja como o som dos altos ramos das grandes árvores
vergadas pelos temporais. Uma música que seja como o ponto de reunião de muitas vozes em
busca de uma harmonia nova. Uma música que seja como o voo de uma gaivota numa aurora
de novos sons.

(Moraes, Vinícius de. Poesia completa e prosa: volume único/ Organização
Eucanaã Ferraz._ Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2004. Pág. 623)

Vocabulário:
Cordoalha- conjunto de cordas de várias espécies, geralmente usado em navios.
Lancinante- pungente; que aflige, que atormenta.

Texto     II  

Italiano capta sons da natureza para criar músicas

Se a quantidade de instrumentos musicais tocados por Diego Stocco não é infinita, com
certeza é incontável. Para ele fazer música com uma coisa, basta que ela exista. Galhos, folhas,
frutas, areia, casca de tronco de árvore, sementes, até uma abelha que passeava entre as flores
participam da gravação do músico. Nas mãos do italiano, qualquer jardim vira uma orquestra.
Para fazer suas composições em parceria com a natureza, vários métodos de captação são
utilizados. Quase sempre, os objetos acabam se transformando em elementos de percussão.

Ele posiciona microfones perto de uma árvore, por exemplo, e, após um breve teste para
descobrir qual o som provocado pelos movimentos, começa a chacoalhar os galhos e batucar no
tronco, como se fosse um bongô. Às vezes, pequenos microfones são acoplados ao seus dedos,
fazendo com que qualquer impacto seja ampliado na hora. Mas o método mais curioso, com
certeza, é o estetoscópio. Diego pluga o aparelho em um microfone e o encosta na casca da
árvore. Assim que ele bate no tronco, o que se ouve é um som grave, saído diretamente das
entranhas daquela planta. 

Quando ele termina de experimentar as sonoridades do jardim, é tudo uma questão de
edição. 

Apesar de ter virado notícia, a ideia de utilizar elementos naturais para criar uma canção
não é exatamente nova. Desde os tempos em que o homem morava em cavernas, ele já fazia
músicas com os elementos ao seu redor. 

(...)
Hermeto  Pascoal,  um  dos  músicos  mais  inventivos  que  o  Brasil  já  viu,  fazia  coisa

parecida desde os tempos de criança, em 1940. Ele transformava cano de mamona de jerimum
em pífano (tipo de flauta) e adorava fazer música com os barulhos da lagoa perto de sua casa.

(...)
 (Fonte:http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI30817917770,0ITALIANO+CAPTA+SONS+

DA+NATUREZA+PARA+CRIAR+MUSICAS.html.  Ùltimo acesso em 23 nov. 2013)
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Texto     III  

Chuva no Brejo
     (Moraes Moreira)

Olha como a chuva cai
E molha a folha aqui na telha
Faz um som assim
Um barulhinho bom

Faz um som assim
Um barulhinho bom

Água nova
Vida veio ver-te
Voa passarinho

No teu canto canta
Antiga cantiga

No teu canto canta 
antiga cantiga

(Fonte:  http://www.vagalume.com.br/moraes-moreira/chuva-no-brejo.html.  Último acesso em 23 nov.
2013)

Texto     IV  

(Fonte:  http://grudeeabuse.com.br/produto/arvore-musical.  Último acesso em 23 nov. 2013)
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QUESTÃO 1 (VALOR: 0,5)

No texto I, o eu lírico relaciona a música à natureza por meio de qual figura de linguagem?

R.: A figura de linguagem é a comparação .

QUESTÃO 2 (VALOR: 0,5)

Releia o seguinte trecho do texto I: “Uma música que seja como o som dos altos ramos
das grandes árvores vergadas pelos temporais.”

Transcreva o agente da passiva.

R.: O agente da passiva é “pelos temporais ”.

QUESTÃO 3 (VALOR: 0,5)

Lê-se no texto II que “Se a quantidade de instrumentos musicais tocados por Diego
Stocco não é infinita, com certeza é incontável”.

Considerando  a leitura da reportagem, assinale  a  alternativa  que  representa,
respectivamente, o valor semântico dos dois adjetivos no contexto. 

( A ) desmesurada/ imensa

( B ) ilimitada/ inumerável

( C ) ilimitada/ inumerável

( D ) abrangente/ magnífica

QUESTÃO 4 (VALOR: 0,5)

Releia a seguinte frase destacada do texto II: “Diego pluga o aparelho em um microfone
e o encosta na casca da árvore”. 

Nessa  frase,  a  palavra “o ”  assume  diferentes  classes gramaticais.  Quais  são  elas,
respectivamente?

R.: O primeiro “o” é um artigo  e o segundo, um pronome (oblíquo).

QUESTÃO 5 (VALOR: 0,5)

Que palavra do 5º parágrafo do texto II aproxima o músico Hermeto Pascoal do músico
Diego Stocco?

R.: A palavra é “inventivos ”.



COLÉGIO PEDRO II – MEC

Exame de Seleção e Classificação

1ª Série do Ensino Médio Integrado – Técnico em Meio Ambiente – 2014

QUESTÃO 6 (VALOR: 0,5)

O emprego de pronomes é um recurso coesivo que possibilita ao leitor evitar a repetição
de um termo já mencionado no texto. No texto II, que ocorrência do pronome “ele” faz referência
ao músico Hermeto Paschoal?

( A ) “Ele posiciona microfones perto de uma árvore”. (2º parágrafo)

( B ) “Assim que ele bate no tronco, o que se ouve é um som grave”. (2º parágrafo)

( C ) “Ele já fazia músicas com os elementos ao seu redor”. (4º parágrafo)

( D ) “Ele  transformava cano de mamona de jerimum em pífano”.  (5º parágrafo)

QUESTÃO 7 (VALOR: 0,5)

Copie do 1º parágrafo do texto II a oração subordinada adverbial que revela os objetivos
do músico Diego Stocco, ao fazer suas experiências.

R.: “Para ele fazer música com uma coisa” ou “Para fazer suas composições em parceria com
a natureza”

QUESTÃO 8 (VALOR: 0,5)

Transcreva, do texto III, uma forma verbal que está flexionada no modo imperativo.  

R.: “Olha”  ou “voa” .

QUESTÃO 9 (VALOR: 0,5)

O emprego do diminutivo “barulhinho”, no texto III, reforça o seguinte sentido da palavra:

( A ) pouco barulho

( B ) barulho intenso

( C ) barulho agradável

( D ) barulho baixo

QUESTÃO 10 (VALOR: 0,5)

O texto IV revela-nos, com relação ao vínculo natureza-música, que:

( A ) a natureza produz sons como a música.

( B ) algumas árvores produzem sons.

( C ) os instrumentos musicais se parecem com frutos.

( D ) a música nasce da natureza. Pontuação obtida

Questões

Redação

Total
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REDAÇÃO (VALOR: 5,0)

Leia os textos abaixo:

1) “ESTÁ COMPROVADO: ESCUTAR MÚSICA ATRAPALHA OS ESTUDOS”

Retire os fones de ouvido do seu iPod ou desligue o som, se você está estudando para
uma prova ou realizando uma tarefa importante. O que você ouve enquanto tenta concentrar-se
pode lhe confundir e prejudicar sua capacidade de memorizar e recordar informações.

Essa é a conclusão de um novo estudo que afirma que escutar música parece prejudicar
a concentração em tarefas, bem como a capacidade de lembrar.”

(Fonte: http://www.paraonline.com.br/tag/prejudicial/.  Último acesso em 23 nov. 2013)

2)  “ESCUTAR  MÚSICA  DURANTE  ESTUDO  MELHORA   APRENDIZADO”, aponta pesquisa.

Segundo pesquisa britânica, escutar música durante o estudo pode melhorar o 
desempenho dos alunos. Para atingir bons resultados, o estilo de música deve ser selecionado 
conforme a disciplina a ser estudada.
A pesquisa mostra que os estudantes que escutaram música clássica durante seus estudos 
tiveram um desempenho em média 12% melhor em suas provas de matemática.”

      (Fonte: UOL, em São Paulo. 16/09/201312h16 > Atualizada em 17 set. 2013, às 09h32.  Último acesso em 23
nov. 2013)

Os textos lidos acima apresentam opiniões divergentes com relação à contribuição da
música para o desenvolvimento de nossas atividades intelectuais. Redija um texto dissertativo
em que você defenda uma opinião com relação à seguinte questão: 

“A música interfere positiva ou negativamente nas n ossas atividades de estudo?”

Seu texto deverá:  

• conter obrigatoriamente argumentos que sustentem suas opiniões;
• ter entre 20 e 25 linhas;
• apresentar letra legível e não conter rasuras;
• ter, no mínimo, três parágrafos;
• estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita;
• ser em prosa;
• ter um título.

O candidato deverá ter seguido atentamente o encaminhamento dado pela Banca, cujos passos estão

detalhadamente expressos na proposta apresentada. Os critérios para atribuição da nota são: o tipo de

texto solicitado (neste ano, um texto dissertativo-argumentativo); o desenvolvimento do tema de acordo

com o roteiro apresentado; a coesão (articulação entre as partes do texto e entre as orações); a coerência

(clareza das ideias, pertinência da opinião/ argumento, grau de informatividade e não contradição entre as

partes do texto); o domínio, esperado para o nível de escolaridade exigido, da variedade padrão para a

modalidade  escrita  (concordância,  regência,  colocação,  vocabulário,  ortografia,  acentuação).  Será

atribuído grau zero à redação que não estiver dentro do tipo ou do tema solicitados.

Pontuação obtida

Questões

Redação

Total


