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CONHECIMENTOS GERAIS 

LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de 

(A) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

(B) progressiva universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

(C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até quatro anos de idade. 

(D) educação básica gratuita, nas redes pública e privada, dos quatro aos dezessete anos de 

idade. 

 

QUESTÃO 2 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que  

(A) os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e superior. 

(B) o ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa. 

(C) os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(D) o ensino religioso, de natureza obrigatória, constituirá disciplina das escolas de ensino 

fundamental. 

 
 

QUESTÃO 3 

A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal.  

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, será 

exercido, necessariamente, com dedicação exclusiva. 

(B) a progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990. 

(C) o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá mediante progressão funcional e avaliação de desempenho. 

(D) com as exceções previstas na Lei, o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva 

implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
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QUESTÃO 4 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Segundo o texto legal, a 

(A) remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.  

(B) readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 

nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

(C) redistribuição dar-se-á no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

(D) recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação. 

 

QUESTÃO 5 

De acordo com os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDB), é correto afirmar que 

(A) os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão 

ser aferidos, mas não reconhecidos pela instituição de ensino. 

(B) a educação profissional e tecnológica será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 

(C) a Base Nacional Comum Curricular referente à educação de jovens e adultos incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e religião.  

(D) 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. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES OBJETIVAS 

 

QUESTÃO 6 

 

 

 

 

 

 

 

ELGAR, E. Variações Enigma n. 9 “Nimrod” (trecho). 

Na partitura acima, estão assinalados quatro intervalos, identificados pelos números de 1 a 4. Ao 

inverter esses intervalos, respeitando a ordem em que aparecem na composição, obtêm-se, 

respectivamente, os intervalos de: 

  1 2 3 4 

 (A)  quinta justa segunda maior sétima maior sexta maior 

 (B) quarta justa sétima maior segunda maior sexta menor 

 (C) quarta aumentada segunda menor sétima menor terça maior 

 (D) quinta diminuta sétima menor segunda aumentada terça menor 
 

 

QUESTÃO 7 

Dominantes secundárias são acordes com estrutura e função dominante, que têm como 

característica principal expandir a Harmonia Tonal de um processo diatônico para o 

processo cromático, onde as doze notas da escala cromática são utilizadas. As 

Dominantes Secundárias acontecem dentro de uma mesma tonalidade, polarizando 

com os acordes da escala principal na forma de cadência perfeita ou completa. [...] 

O movimento cadencial completo nos encadeamentos harmônicos tonais é sempre 

formado pelas três funções: subdominante, dominante e tônica.  
 

PEREIRA, M. Cadernos de Harmonia (para violão). Rio de Janeiro: Garbolights, 2011. V. 1. p. 69-70. 
 

O movimento cadencial completo nas dominantes secundárias, considerando os conceitos citados, 

é  
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QUESTÃO 8 

Escalas podem ser definidas como sucessões de “notas diferentes consecutivas” ou uma “sucessão 

ordenada de sons, compreendidos no limite de uma oitava” (MED, 1996, p. 86).  

MED, B. Teoria da música. Brasília: MusiMed, 1996. 

Muitas são as ordenações possíveis, considerando os tempos, períodos e espaços, como 

exemplificado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que identifica cada uma das escalas da imagem, na ordem em que se 

apresentam. 

  1 2 3 4 

 (A) maior semitom-tom diminuta modo dórico 

 (B) modo mixolídio diminuta cromática alterada 

 (C) modo lídio de tons inteiros alterada modo frígio 

 (D) de tons inteiros modo lídio dominante superior lócrio menor harmônica 
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QUESTÃO 9 

 

 

 

A sequência de figuras acima representa durações de som e de silêncio. Essa sequência pode ter 

resultados musicais distintos, de acordo com a métrica a que seja subordinada por elementos que 

estão, a princípio, ausentes em sua grafia, tais como barra de compasso, fórmula de compasso e 

agrupamento das figuras com barras horizontais. 

Para um trecho com um total de cinco compassos, de início anacrústico e terminação feminina, 

prevendo ocorrências de alternância de métrica ao longo de sua extensão e o uso de contratempo, 

a grafia correspondente será 

  
 

 

QUESTÃO 10 

O pianista, compositor e professor José Miguel Wisnik apresenta a música ocidental a partir de três 

grandes formas de organização sonora, distribuídas em três seções intituladas por ele como modal, 

tonal e serial. 

Assistimos hoje, ao que tudo indica, ao fim de grande arco evolutivo da música ocidental, 

que vem do cantochão à polifonia, passando através do tonalismo e indo se dispersar 

no atonalismo, no serialismo e na música eletrônica. Esse arco evolutivo, que 

compreende o grande ciclo de uma música voltada para o parâmetro das alturas 

melódicas (em detrimento do pulso, dominante nas músicas modais), é um traço 

singularizador da música ocidental. 

WISNIK, J. M. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 10 
 

Nesse contexto, correspondem a esses campos sonoros, na ordem em que aparecem no texto, 

(A) a música programática; a Primeira Escola de Viena; o acorde de Tristão. 

(B) o encadeamento de acordes; a escala pentatônica; a Segunda Escola de Viena. 

(C) a circularidade da tônica; o sistema de temperamento; a descentralização do campo sonoro. 

(D) o movimento cadencial; a série harmônica; a estruturação relacional dos parâmetros 

sonoros. 
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QUESTÃO 11 

A habilidade do compositor alemão Johannes Brahms (1833-1897) de lidar com a métrica musical 

de maneira inventiva e complexa foi reconhecida ainda em seu tempo (BOSWORTH, 2017, p. 43), 

mesmo no contexto de uma estética em que prevalecia, no tocante ao ritmo, a estrutura de 

agrupamentos e o princípio divisivo caracterizados pela regularidade (GANDELMAN; COHEN, 

2006, p. 23-24).  

BOSWORTH, W. T. Accentual Counterpoint and Metric Narrative in the Music of Brahms. Tese de 
Doutorado. Universidade de Cambridge. 2017. Disponível em: http://core.ac.uk. Acesso em: 10 out. 2022. 

GANDELMAN, S.; COHEN, S. Cartilha rítmica para piano de Almeida Prado. Rio de Janeiro, 2006. 

Observe os exemplos: 

 

Excerto do Scherzo em dó menor para violino e piano, de Brahms, fórmula de compasso: 6/8. Edition 
Peters. Disponível em: www.imslp.org  (Various). Acesso em: 23 set. 2022. 

 

Excerto do lied Geheimnis (op. 71, n. 3), de Brahms, para voz grave e piano, fórmula de compasso 6/4. 
Breitkopf & Härtel. Disponível em: www.imslp.org. (Brahms,_Johannes). Acesso em: 23 set. 2022. 
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Os exemplos apresentam um dos recursos rítmicos que foi amplamente explorado na produção 

brahmsiana de modo a produzir certa ambiguidade na métrica, mesmo sem trocar a fórmula de 

compasso.  

Esse recurso chama-se 

(A) quiáltera. 

(B) hemiólia. 

(C) síncope. 

(D) rubato. 

 

 

UTILIZE A PARTITURA A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 12 E 13. 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

No trecho musical representado, estão presentes 

(A) início tético e acorde(s) de empréstimo modal. 

(B) compasso composto e cadência perfeita. 

(C) tonalidade maior e nota(s) de passagem. 

(D) modo lídio e apojatura(s) longa(s). 

 

QUESTÃO 13 

A partitura representa um trecho de uma composição brasileira. Essa composição faz parte de um 

movimento musical que se consolidou 

(A) no final da década de 1950 e trouxe harmonizações complexas de inspiração jazzística, 

sonoridade mais intimista e abrandamento do caráter étnico do samba carioca. 

(B) em meados da década de 1960 e caracterizou-se por temáticas românticas e da juventude, 

proposição de mudanças de comportamento e grande influência do rock’n’roll 

estadunidense.   

(C) no início da década de 1970 e reuniu características musicais de manifestações brasileiras 

de tradição oral, da bossa nova, do jazz, do rock e de musicalidades latino-americanas. 

(D) no início da década de 1980 e aproximou gêneros musicais do interior do país a uma 

linguagem pop, com vários de seus artistas alcançando estrondoso sucesso comercial. 
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QUESTÃO 14 

Um olhar mais atento ao catálogo do Museu da Imagem e do Som (MIS) proporcionou 

uma experiência de “efeito dominó” nas descobertas: grande parte das cantoras 

encontradas na Era do Rádio foram também compositoras, e muitas gravaram canções 

de outras compositoras também (MELLO, 2022, p. 60).  

MELLO, D. A mulher na canção: a composição feminina na Era do Rádio São Paulo: Machine, 2022. 
 

As compositoras brasileiras citadas a seguir têm produções musicais consistentes registradas entre 

as décadas de 1930 e 1960, período conhecido como a Era do Rádio.  

1- Lina Pesce (1913-1995) estreou no rádio como cantora, mas logo dedicou-se ao piano e à 

composição. Compositora versátil, tem cerca de 200 obras, entre músicas instrumentais e canções. 

Admirada por Villa-Lobos, alcançou sucesso internacional. Bem-te-vi atrevido, seu primeiro choro e 

maior sucesso, foi gravado por cerca de 40 intérpretes, como Altamiro Carrilho, Sivuca e 

Armandinho Macedo, e ocupou, em 1954, o primeiro lugar entre as músicas brasileiras em execução 

e venda na Europa. 

2- Dilú Mello (1913-2000) atuou no rádio e na televisão. Além de cantora e compositora, era multi-

instrumentista, atriz, produtora, diretora, apresentadora e educadora. Dedicou-se à cultura popular. 

Compôs baião, coco, xote, toada, frevo e jongo, dentre outros gêneros brasileiros. Sua música de 

maior sucesso foi a canção brejeira Fiz a cama na varanda. Teve programa próprio na Rádio 

Nacional e na Rádio Tupi, em que privilegiava músicas autorais e típicas de várias regiões do país. 

3- Bidú Reis (1920-2011) ganhou, na década de 1950, os prêmios Compositora Revelação e Rainha 

dos Músicos. Desfrutava de grande prestígio no rádio. Era cantora, compositora, instrumentista, 

atriz, poetisa e escritora. Foi parceira de Haroldo Barbosa, Fernando Lobo e Mário Lago e gravada 

por Ângela Maria, Elizeth Cardoso, Ademilde Fonseca, Dalva de Oliveira e Nora Ney. Sua música 

Bar da noite, em parceria com Haroldo Barbosa, é um típico samba-canção, que fez grande sucesso 

na voz de Nora Ney.  

4- Dora Lopes (1922-1983) atingiu sucesso como cantora na década de 1950 na Rádio Nacional. Era 

também compositora e percussionista e se dedicava à música afro-brasileira. Compôs em diversos 

gêneros musicais, destacando-se o samba e a marchinha de carnaval. A música Pó de mico, 

sucesso de Emilinha Borba em 1962, é uma parceria sua com Renato Araújo e Nilo Viana. Atuou 

constantemente no carnaval e foi gravada por cantores como Nelson Gonçalves, Cauby Peixoto, 

Carmen Costa, Nora Ney, Dircinha Batista e Dolores Duran. 
 

Dos gêneros musicais compostos pelas artistas e veiculados no rádio, 

(A) o choro formou músicos ágeis e improvisadores. Isso fez com que o regional, conjunto típico 

do gênero, se tornasse indispensável para as emissoras de rádio, pois o grupo podia 

acompanhar qualquer cantor, além de tocar também números instrumentais. A formação 

padrão estabelecida para o conjunto regional de choro previa um violão, um cavaquinho, 

percussão e algum instrumento solista. 

(B) a música regional foi divulgada nas programações do rádio. Isso ocorreu principalmente a 

partir da década de 1940, período em que o folclore era muito valorizado. Os artistas que se 

dedicavam a esse estilo muitas vezes se apresentavam usando trajes típicos e instrumentos 

característicos da música regional, como a sanfona e a viola caipira. 

(C) o samba-canção fez muito sucesso no rádio. Isso aconteceu em decorrência do seu triunfo 

nos cassinos do Rio de Janeiro. O gênero se caracteriza por ser uma música intimista, de 

cadência lenta, harmonias sofisticadas, frases melodiosas, arranjos orquestrais e letras 

dramáticas, com temáticas de amores perdidos e solidão. 

(D) a marchinha de carnaval nasceu como ritmo executado prioritariamente nos salões. Isso 

restringiu o seu alcance à classe média, que manteve a sua presença no carnaval limitada 

aos salões. São características da marchinha o ritmo acelerado, em compasso binário, e 

letras com sátiras ao cotidiano, piadas e duplo sentido. 
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QUESTÃO 15 

O lundu é um gênero derivado direto dos batuques dos povos de origem africana que praticavam 

sua música no Brasil desde os tempos de sua situação como escravizados. Contribuiu, como uma 

das matrizes formadoras, para o surgimento de novos gêneros reconhecidos como brasileiros, num 

processo de hibridização com outras danças nacionalizadas que teve seu início ainda no século 

XIX. 

Nessa perspectiva, o elemento característico do lundu identificado em gêneros musicais nacionais 

originados desse processo de hibridização é o(a) 

(A) corte formal complexo, resultante da técnica de desenvolvimento temático presente no choro 

e na valsa de esquina. 

(B) aspecto rítmico, representado pelo uso recorrente de células sincopadas, presente no 

maxixe e no tango brasileiro. 

(C) riqueza melódica, oriunda do amplo uso de ornamentos e improviso, presente na valsa e na 

modinha de salão. 

(D) temática do amor bucólico, remanescente dos poemas árcades, presente na modinha e no 

samba-canção. 

 

 

QUESTÃO 16 

Na época que estamos focalizando, isto é, as décadas que se seguem à Independência, 

o Rio de Janeiro sofreu uma verdadeira inundação de repertório musical europeu. [...] 

No terreno da música de salão, a década de 1830 marca o começo da invasão de 

danças europeias [...] Nessa transmigração é que atua a influência do povo, 

nacionalizando a dança.  

KIEFER, B. História da música brasileira: dos primórdios ao início do séc. XX. Porto Alegre: Movimento, 
1982. p. 72. 

 

A música produzida nas décadas que circundaram a Proclamação da Independência e aquela 

composta um século depois apresentavam particularidades que se coadunavam aos respectivos 

contextos históricos.  

Apesar dessas especificidades e da distância temporal entre as duas épocas, os compositores José 

Maurício Nunes Garcia (1767-1830) e Francisco Manuel da Silva (1795-1865), principais figuras 

musicais do entorno da Independência, e Alberto Nepomuceno (1863-1920) e Francisco Braga 

(1868-1945), que viveram as primeiras décadas do século XX, compartilharam 

(A) a produção de obras sacras, a defesa da canção nacional e a publicação de música 

sinfônica. 

(B) o trabalho em instituições religiosas, a composição de música dramática e a música de 

caráter nacional. 

(C) a prevalência da estética europeia, a composição de música orquestral e a dedicação ao 

trabalho pedagógico. 

(D) a criação de hinos cívicos, o uso de formas musicais populares e a fundação de associações 

e escolas de música. 
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QUESTÃO 17 

Em 1914, o etnomusicólogo austríaco Erich von Hornbostel e o musicólogo alemão Curt Sachs 
elaboraram uma classificação de instrumentos musicais que abrangesse instrumentos ocidentais 

usados na música de concerto e também aqueles provenientes de outras culturas. Utilizaram, como 

princípio mais importante de divisão, as características físicas de produção sonora. 

No sistema original de classificação Hornbostel-Sachs, a cuíca, o acordeão e o berimbau de barriga 

são classificados, respectivamente, como 

(A) autofone friccionado, aerofone de bocal e idiofone percutido. 

(B) membranofone de fricção, aerofone livre e cordofone simples. 

(C) idiofone de flexão, automatofone mecânico e cordofone composto. 

(D) membranofone percutido, eletrofone harmônico e autofone beliscado. 

 

QUESTÃO 18 

Na partitura a seguir, tem-se a transcrição para piano do Hino à Bandeira Nacional, cujo autor é 

Francisco Braga. 
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BRAGA, F. Hino à Bandeira. Disponível em: http://vmirror.imslp.org. Acesso em: 28 set. 2022. Transcrição. 
Disponível em: http://www.wesleymusica.com.br. Acesso em: 28 set. 2022 (adaptado). 

Nesse hino, 

 (A) o material melódico-harmônico exposto na introdução é o mesmo apresentado na seção 

B, à exceção do motivo final. A seção A se caracteriza por ser um período binário paralelo 

e simétrico, em que a frase antecedente conclui em cadência à dominante e terminação 

masculina. A seção B, período binário simples, termina em cadência perfeita na 

tonalidade principal. 

 
 

 (B) o movimento melódico ascendente do início da introdução é encontrado no início da 

seção A, de forma escalar descendente. A seção A se caracteriza por ser um período 

binário composto, que conclui em terminação masculina e cadência perfeita precedida 

de apogiatura. A seção B, período de início anacrústico, resume-se a repetir o material 

melódico-harmônico da introdução. 

 (C) o contorno melódico do refrão é apresentado na introdução, em frases idênticas entre si. 

A seção A se caracteriza por ser um período binário regular, no qual as duas ideias 

musicais apresentam cadências de característica conclusiva na tônica de mediante. A 

seção B, período que apresenta igualmente duas ideias musicais, conclui em terminação 

feminina. 

 (D) o desenho melódico da introdução integra um período irregular, em que a segunda frase 

apresenta extensão mais longa do que a primeira. A seção A se caracteriza por ser um 

período binário simples e regular, concluído em cadência perfeita na tonalidade principal. 

A seção B, período de início análogo ao da seção A, reapresenta todo o material melódico 

apresentado na introdução. 
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QUESTÃO 19 

O Hino Triumphal a Camões (1880) foi composto por Carlos Gomes no âmbito das comemorações 

de tricentenário do vulto da literatura lusitana que dá nome à obra. Na época, circulou uma versão 

reduzida para piano solo, da qual se vê um trecho a seguir: 

 

Excerto de Hymno Triumphal a Camões, de Carlos Gomes. Redução para piano a 2 mãos. Edição Narciso, 
Arthur Napoleão & Miguéz. Disponível em: www.obdigital.bn.br. Acesso em: 20 set. 2022. 

 

Na partitura da imagem anterior, há uma linha melódica que, naquela versão, é confiada à mão 

esquerda do pianista, escrita na pauta inferior e para a qual constam as indicações tuta forza [toda 

força] e marcatissimo [muito marcado].  

Na versão destinada à execução por orquestra e banda, em que a tonalidade é a mesma, essa 

melodia é dobrada por diversos instrumentos. Lê-se, a seguir, a transcrição dessa melodia para 

fagote. 

 

Excerto de Hymno Triumphal a Camões, de Carlos Gomes, para grande orquestra e banda (parte de 

fagote). Transcrição a partir do manuscrito. Disponível em: www.obdigital.bn.br. Acesso em: 20 set. 2022. 
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Com base nas informações de que a tonalidade é a mesma em ambas as versões e que alguns 

instrumentos de sopro são transpositores, a grafia dessa melodia para ser executada pela requinta 

em mi bemol é 

 

(A) 

 

 

(B) 

 

 

(C) 

 

 

(D) 

 
 

 

QUESTÃO 20 

O canto é um poderoso recurso para o ensino de música em sala de aula, tanto como meio, em si, 

quanto como principal instrumento de aprendizagem (MATEIRO, VECCHI; EGG, 2014, p. 8). É 

importante, então, que elementos ligados à voz sejam conhecidos e compreendidos para que esse 

recurso seja corretamente utilizado. 

 MATEIRO, T.; VECCHI, H.; EGG, M. A prática do canto na escola básica: o que revelam as publicações da 
ABEM (1992-2012). Revista da Abem, Londrina, 22 dez. 2014. Disponível em: 

http://www.abemeducacaomusical.com.br. Acesso em: 3 out. 2022. 
 

As definições a seguir vinculam-se, de alguma forma, à voz e ao canto: 

1) Técnica vocal em que uma sequência de notas é cantada sobre uma mesma sílaba. 

2) Técnica vocal em que há pequena oscilação de altura em uma única nota durante sua 

execução. 

3) Técnica vocal ligeiramente artificial em que as pregas vocais vibram em comprimento menor 

do que o comum, permitindo a emissão de notas bem agudas. 

4) Exercício de aquecimento vocal cantado sobre uma ou mais vogais. 

5) Classificação vocal da voz masculina mais grave. 

6) Classificação vocal da voz masculina média, na qual os graves são bem definidos. 

7) Classificação vocal da voz feminina mais grave. 

8) Classificação vocal de voz masculina em registro de contralto.  
 

Considerando as definições acima, os itens 

(A) 3 e 8 correspondem, respectivamente, ao falsete e à voz de contratenor. 

(B) 1 e 7 correspondem, respectivamente, ao melisma e à voz de soprano. 

(C) 4 e 5 correspondem, respectivamente, à tessitura vocal e à voz de barítono. 

(D) 2 e 6 correspondem, respectivamente, ao portamento e à voz de meio-soprano.  
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QUESTÃO 21 

A participação ativa do sujeito no ato de musicalização não mobiliza apenas os aspectos 

mentais conscientes que conduzem a uma apreciação objetiva da música, mas também 

uma gama ampla e difusa de sentimentos e tendências pessoais. Por esse motivo a 

música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, concreto, específico e autônomo, 

também aquilo que simboliza, representa ou evoca (GAINZA, 1988, p. 34). 

GAINZA, V. H. Estudos de psicopedagogia musical. São Paulo: Summus, 1988. 

 

Na aula de música na Educação Infantil, um professor utilizou o telefone celular para gravar, em 

áudio, a voz de cada criança cantando um trecho de uma cantiga da infância, de escolha dela 

própria, pronunciando os fonemas nã, nã, nã no lugar das palavras. Esta gravação foi feita de forma 

reservada, de modo que os colegas não ouvissem a criança cuja voz estava sendo gravada. 

Em seguida, o professor executou cada uma das gravações, para que a turma ouvisse e procurasse 

identificar que música fora entoada e qual colega estava cantando. 

Com base nessa proposta, durante essa atividade, foram trabalhados com as crianças os seguintes 

aspectos: 

(A) ditado melódico, altura do som e integração. 

(B) composição, harmonia funcional e fruição. 

(C) prática coral, tessitura vocal e ludicidade. 

(D) canto, timbre das vozes e autonomia. 

 
 

QUESTÃO 22 

A utilização de metodologias de ensino coletivo de instrumentos musicais ainda é 

recente no Brasil. As iniciativas existentes promovidas por educadores musicais 

comprometidos com a democratização do ensino musical já vêm contribuindo para o 

desenvolvimento sociocultural de vários alunos que tiveram acesso aos programas de 

ensino coletivo no país. (CRUVINEL, 2005, p. 17)  

 

CRUVINEL, F. M.. Educação musical e transformação social: uma experiência com ensino coletivo de 

cordas. Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2005. 

 

O ensino coletivo de instrumento musical 

(A) recomenda o uso da masterclass como estratégia-padrão para a formação artístico-

instrumental, permitindo compartilhamento de conhecimento musical. 

(B) otimiza os esforços e o tempo do professor ao atender o maior número de estudantes 

possível, melhorando a relação custo-benefício das aulas. 

(C) utiliza a prática instrumental em grupo para desenvolver a técnica instrumental e a leitura 

musical, priorizando o saber musical teórico.   

(D) propicia o ensino instrumental eficiente para iniciantes, objetivando a padronização do 

desenvolvimento musical dos estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 
 

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 30/2022 – EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

QUESTÃO 23 

Não tenho audição absoluta perfeita, não me sinto com o direito de garantir com inteira 

certeza, a tonalidade dessas colheitas do natural. Garanto apenas a aproximação. Não 

faço, por isso, nenhuma observação sobre a escolha de tonalidades, quanto a estes 

sambas. Aliás, e felizmente pra mim, é sabido que isso não tem importância folclórica, 

porquanto o povo, que ignora a fixação de escalas num som determinado, canta suas 

escalas iniciando-as em qualquer som. O que importa não é o som em que a escala 

está iniciada, mas os graus utilizados nesta. (ANDRADE, 1991, p. 102-103) 
 

ANDRADE, M. O samba rural paulista. Aspectos da música brasileira.  
Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1991.  

 

O fenômeno descrito por Mário de Andrade no parágrafo acima está presente em procedimentos 

metodológicos da proposta pedagógico-musical de 

(A) Émile Jacques-Dalcroze. 

(B) John Paynter. 

(C) Shinichi Suzuki. 

(D) Zoltán Kodály. 

 

QUESTÃO 24 

Louro (2012, p. 143) fundamenta sua abordagem da Educação Musical Inclusiva em pressupostos 

da psicomotricidade e da neurociência. A autora comenta, no tocante à aprendizagem de pessoas 

com deficiência intelectual, que as dificuldades podem ocorrer por motivos distintos. Apresenta, 

como exemplo, uma atividade em que o professor solicitou aos estudantes que levantassem “o 

cartão preto ao ouvir um som forte ou o cartão amarelo ao ouvir o som fraco”.  

LOURO, V. Fundamentos da aprendizagem musical da pessoa com deficiência.  
São Paulo: Som, 2012. 

 

Na situação hipotética apresentada por Louro, três estudantes com deficiência intelectual não teriam 

conseguido realizar a atividade, a saber:  

 o estudante 1, por dificuldade de associar sons a cores; 

 o estudante 2, por não perceber, a princípio, a diferença de intensidade entre os sons; e 

 o estudante 3, por não dominar o conceito de cor. 
 

Imaginando que a atividade tenha sido realizada em contexto de musicalização de estudantes de 

uma turma de segundo ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o professor deve, para 

viabilizar a proposta junto à turma na perspectiva da Educação Musical Inclusiva,  

(A) evitar associações, ao longo do processo de musicalização, entre elementos musicais e 

elementos extramusicais, restringindo o material utilizado para evitar riscos diante das 

limitações cognitivas dos estudantes. 

(B) substituir os cartões coloridos por movimentos corporais e, na medida em que se mostrar 

necessário, o parâmetro sonoro “intensidade” por “altura”, evitando o entrave cognitivo 

apresentado pelos estudantes. 

(C) insistir no uso dos cartões coloridos e exemplos sonoros, com a provisão de um maior tempo 

para a realização da atividade, favorecendo a maturação do processamento cognitivo dos 

estudantes. 

(D) utilizar materiais e estratégias diversificadas, inclusive extramusicais, em etapas prévias do 

planejamento, promovendo o desenvolvimento das habilidades cognitivas que se encontram 

em déficit nos estudantes. 
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QUESTÃO 25 

Ao identificar em uma turma do Ensino Médio uma dificuldade com a compreensão e a execução 

de ritmos, um docente decide fazer uma atividade com o objetivo de aprimorar o senso rítmico dos 

estudantes, optando pela metodologia proposta pelo pedagogo musical brasileiro Gazzi de Sá. 

Com base nessa opção, solicita aos estudantes que 

(A) executem pequenos trechos rítmicos, valendo-se do uso de sílabas distintas associadas à 

pulsação e suas subdivisões. 

(B) realizem livres deslocamentos pela sala, movimentando-se conforme o ritmo da música 

instrumental executada ao piano. 

(C) pesquisem ritmos característicos de manifestações musicais brasileiras, compartilhando os 

resultados com colegas de turma. 

(D) componham peças em grupo, explorando padrões rítmicos produzidos por fontes sonoras 

convencionais e não convencionais. 
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

QUESTÃO 1 

Valor total da questão: 25 pontos 

Texto 1: 

A música no século XX constitui uma longa história de tentativas e experiências que 

levaram a uma série de novas e fascinantes tendências, técnicas e, em certos casos, 

também à criação de novos sons. (BENNETT, 1986, p. 68) 

 

BENNETT, R. Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.  

Texto 2: 

Objetivamente, o caráter de um rompimento com a tradição e que proporcionou irromper 

uma arte de vanguarda deveu-se, basicamente, a dois fatores: os temas como 

manifestação de uma idealização (e não mais como imitação) e a busca de novos meios 

formais para essa manifestação. Em outras palavras, partiu-se para uma produção 

artística menos naturalista e mais intelectualizada, cada vez mais conceitual, 

fundamentada no objeto idealizado e em novos suportes de linguagem. (NASCIMENTO, 

2014. p. 9-10). 

 

NASCIMENTO, G.; ZILLE, J. A. B.; CANESSO, R. (Org.). A música dos séculos 20 e 21. Barbacena: 
EdUEMG, 2014. 

 

Os dois parágrafos acima transcritos indicam rupturas produzidas na música sob o signo da 

modernidade e reflexões sobre o desdobramento de opções técnicas, estéticas e conceituais 

promovido especialmente por compositores do século XX. Inicialmente restritas à chamada música 

de concerto, muitas dessas práticas passaram a fazer parte do cotidiano de outros espaços da 

produção musical e também das salas de aula da Educação Básica, capitaneados por pedagogos 

musicais. 

NA FOLHA DE RESPOSTAS, indique, em um texto de 10 a 20 linhas, uma inovação na estruturação 

do discurso musical que tenha ocorrido nos séculos XX ou XXI e na qual se perceba uma ruptura 

em relação a estéticas de períodos anteriores, descrevendo: 

 o(s) elemento(s) musical(ais) no(s) qual(quais) se verifica essa ruptura; 

 a(s) característica(s) dessa nova organização; e 

 o(s) compositor(es) em cuja obra se verifica o uso dessa nova estética. 
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QUESTÃO 2 

Valor do item A: 15 pontos 
Valor do item B: 10 pontos 
Valor total da questão: 25 pontos  
 
 
No Colégio Pedro II, os elementos da grafia musical convencional são trabalhados de forma mais 

sistemática a partir do 6o ano do Ensino Fundamental. As turmas dessa série conjugam estudantes 

que já tocam flauta doce soprano e estudantes que nunca tocaram esse instrumento anteriormente. 

(A) Crie uma música, de 4 a 8 compassos, para ser trabalhada nas aulas de Educação Musical, 

em turmas de 6o ano do Ensino Fundamental com as características acima apontadas e que 

atenda aos seguintes requisitos:       

 A música e a partitura deverão ser adequadas à prática coletiva de flauta doce soprano. 

 A partitura deverá conter elementos da escrita musical convencional ligados à altura e à 

duração dos sons, adequados a atividades de iniciação à leitura musical. 

 Deverá(ão) ser utilizado(s) recurso(s) composicional(is) que favoreça(m) o envolvimento e a 

execução à flauta doce soprano por todos os estudantes, considerando os diferentes níveis 

de desenvolvimento musical.  

 A composição deverá ser grafada no pentagrama DA FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

(B) Na FOLHA DE RESPOSTAS, em um texto de até 10 linhas, elenque e justifique, do ponto de 

vista pedagógico, a escolha dos elementos da grafia musical presentes na partitura, que 

serão inicialmente trabalhados em sala de aula, e do(s) recurso(s) composicional(is) 

utilizado(s) na música.      
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QUESTÃO 3 

Valor do item A: 15 pontos 
Valor do item B: 10 pontos 
Valor total da questão: 25 pontos 

 

 

Construir instrumentos musicais e/ou objetos sonoros é atividade que desperta a 

curiosidade e o interesse das crianças. Além de contribuir para o entendimento de 

questões elementares referentes à produção do som e às suas qualidades, à acústica, 

ao mecanismo e ao funcionamento dos instrumentos musicais, a construção de 

instrumentos estimula a pesquisa, a imaginação, o planejamento, a organização, a 

criatividade, sendo, por isso, ótimo meio para desenvolver a capacidade de elaborar e 

executar projetos. (BRITO, 2003, p. 69) 
 

BRITO, T. A. Música na Educação Infantil: propostas para a formação integral da criança. São Paulo: 
Peirópolis, 2003. 

 

(A) Elabore uma atividade a ser desenvolvida em uma aula de música de até 1h20min de 

duração, para crianças de 5 e 6 anos, que tenha como proposta a confecção de instrumentos 

musicais artesanais a partir de materiais recicláveis e a sua utilização em uma prática 

musical coletiva.       

Todas as crianças deverão confeccionar, sob a supervisão do docente de Educação Musical, 

o mesmo instrumento, para trabalhar intensidade e timbre. 

Escreva, NA FOLHA DE RESPOSTAS, um texto de 10 a 20 linhas em que estejam indicados: 

 o instrumento que será construído; 

 a descrição das etapas de construção do instrumento; 

 a diversidade de materiais, formas e tamanhos; e 

 os procedimentos pedagógicos a serem utilizados para vivenciar os parâmetros do som 

indicados para serem trabalhados. 

 

(B) Lê-se, a seguir, a partitura de uma canção da infância: 

 

 

 Copie a partitura da imagem anterior NA FOLHA DE RESPOSTAS, cifre a canção e escreva 

um ostinato rítmico que deverá ser executado pelas crianças nos instrumentos artesanais 

por elas construídos, acompanhadas pelo professor em um instrumento harmônico.  
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QUESTÃO 4 

Valor total da questão: 25 pontos 
 

Percebe-se, portanto, que um dos grandes desafios para a promoção de um ensino de 

música multicultural, pautado no respeito interétnico, é fazer com que culturas musicais 

tradicionalmente excluídas dialoguem em pé de igualdade com as dominantes, sem que 

sejam moldadas e redefinidas a partir das referências de quem domina. [...] 

Dessa forma, a reflexão sobre concepções e processos naturalizados de tradição de 

ensino nos contextos escolares, que tem ganhado fôlego nas últimas décadas, torna-se 

fundamental para problematizar a inclusão e o tratamento adequado, nesse cenário, de 

conteúdos referentes a culturas musicais afro-brasileiras. Para que tal inclusão se 

concretize de forma vinculada às singularidades dessas culturas, há que se considerar, 

portanto, que suas experiências musicais são pautadas por outras lógicas conceituais e 

perceptivas, o que exige definições de ensino e aprendizagem vinculadas às suas 

dinâmicas idiossincráticas. (LUCAS et al., 2017, p. 253) 

 

LUCAS, G. et al. Culturas musicais afro-brasileiras: perspectivas para concepções e práticas etnoeducativas 
em música. In: LÜHNING, A.; TUGNY, R. (Org). Etnomusicologia no Brasil. Salvador: EdUFBA, 2016. 

 

Em um texto de 15 a 25 linhas, NA FOLHA DE RESPOSTAS, descreva uma atividade a ser 

desenvolvida ao longo de uma aula de 40 minutos em uma turma de 1ª série do Ensino Médio, que 

aborde uma manifestação musical afro-brasileira de sua escolha, tendo como referência a 

perspectiva delineada no texto acima.  

Seu texto deverá conter obrigatoriamente: 

 identificação da manifestação musical escolhida para a atividade; 

 informações contextuais acerca dessa manifestação; 

 relação entre a atividade proposta e a perspectiva apontada pelo enunciado; 

 conteúdos musicais a serem priorizados; e 

 recursos didático-pedagógicos a serem utilizados. 
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