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Teoria Musical 
As questões 1 e 2 estão baseadas no trecho musical abaixo. 

 

01. Os ornamentos do primeiro compasso são, respectivamente: 

0-0) Acicatura, trinado simples e apojatura breve. 
1-1) Apojatura sucessiva superior, trinado com resolução e floreio. 
2-2) Apojatura irregular, trinado com preparação e mordente. 
3-3) Apojatura sucessiva inferior, trinado simples e apojatura longa. 
4-4) Apojatura sucessiva irregular, grupeto e mordente inferior. 

02. Os ornamentos do segundo compasso são, respectivamente: 

0-0) mordente superior, grupeto de ataque e floreio. 
1-1) mordente inferior, grupeto medial e acicatura. 
2-2) mordente duplo inferior, apojatura expressiva e apojatura breve. 
3-3) mordente inferior, grupeto de ataque e floreio. 
4-4) mordente duplo superior, grupeto medial e arpejo. 

 

03. No trecho acima, as várias quiálteras são classificadas, respectivamente, como: 

0-0) regular, irregular, aumentativa e diminutiva. 
1-1) aumentativa, regular, irregular e aumentativa. 
2-2) aumentativa, irregular, regular e diminutiva. 
3-3) sincopada, diminutiva, irregular e aumentativa. 
4-4) irregular, regular, diminutiva e aumentativa. 

As questões 4 e 5 estão baseadas na harmonização coral abaixo. 

 

04. Os acordes nos compassos 1 e 2 são, respectivamente: 

0-0) perfeito maior, quinta aumentada, perfeito menor e perfeito maior. 
1-1) perfeito maior na 1ª inversão, quinta aumentada invertido, perfeito maior no estado fundamental e perfeito 

menor. 
2-2) perfeito menor, sétimo diminuto, perfeito maior e perfeito menor. 
3-3) perfeito maior, sétima da dominante, perfeito maior e sétima da sensível. 
4-4) perfeito maior invertido, quinta aumentada na 1ª inversão, perfeito maior no estado fundamental e perfeito 

menor no estado fundamental. 

05. Os acordes nos compassos 3 e 4 são, respectivamente: 

0-0) sétima da dominante, sétima da sensível e perfeito menor. 
1-1) sétima da sensível, sétima diminuta e perfeito maior. 
2-2) nona maior da dominante, sétima diminuta na 1ª inversão e perfeito maior. 
3-3) nona maior incompleto, sétima diminuta invertido e perfeito maior no estado fundamental. 
4-4) nona menor, sétima da dominante, e perfeito menor. 



As questões de 6 a 15 estão baseadas na frase coral abaixo. 

 

06. O período musical está em Sol Maior e modula, no final da primeira frase (c. 4), para o tom de: 

0-0) Ré maior 
1-1) Lá maior 
2-2) Ré menor 
3-3) Dó maior 
4-4) Dó# maior 

07. Este novo tom, relacionado ao tom principal, é considerado: 

0-0) vizinho indireto. 
1-1) vizinho direto. 
2-2) dominante. 
3-3) relativo. 
4-4) afastado. 

08. O “f” no primeiro compasso é um sinal de: 

0-0) Expressão. 
1-1) Andamento. 
2-2) Articulação. 
3-3) Abreviatura. 
4-4) Intensidade. 

09. A mínima com um ponto à direita, no segundo compasso, tem a duração de: 

0-0) dois tempos. 
1-1) três tempos. 
2-2) quatro tempos. 
3-3) um tempo. 
4-4) cinco tempos. 

10. A fração no início (3/4) significa que: 

0-0) o compasso é ternário simples. 
1-1) o compasso é ternário composto. 
2-2) a unidade de tempo é a semínima. 
3-3) a unidade de compasso é a mínima pontuada. 
4-4) o compasso é alternado, com três e quatro tempos. 

11. A coroa no compasso 4 indica que: 

0-0) a figura é prolongada dobrando o seu valor. 
1-1) o valor da figura não é alterado. 
2-2) a figura é prolongada à vontade. 
3-3) o valor da figura é diminuído. 
4-4) o andamento nos dois primeiros tempos será suspenso. 

12. A alteração no compasso 5 é considerada: 

0-0) essencial para anular o efeito do sustenido no compasso 3. 
1-1) ocorrente. 
2-2) fixa. 

3-3) de precaução. 
4-4) tonal. 



13. Os ritmos inicial e final do período musical são considerados, respectivamente: 

0-0) tético e masculino. 
1-1) anacrústico e feminino. 
2-2) acéfalo e masculino. 
3-3) protético e masculino. 
4-4) tético e feminino. 

14. A alteração inicial colocada após as claves significa que: 

0-0) apenas as notas nessas linhas serão alteradas. 
1-1) essas alterações são fixas, e todas as notas com o mesmo nome sofrem alteração. 
2-2) simplesmente o tom é maior. 
3-3) simplesmente o tom é menor. 
4-4) essas alterações são ocorrentes. 

15. O termo “moderato” com a indicação metronômica 108 significa que o andamento: 

0-0) é médio com 108 semínimas por minuto. 
1-1) é lento com 108 semínimas em toda a composição. 
2-2) é rápido com 108 semínimas por compasso. 
3-3) é médio com 108 compassos. 
4-4) é lento com 108 semínimas em 108 compassos. 

16. Analise a escala cromática abaixo e identifique a origem das notas alteradas. 

 
0-0) (A) Lá maior e (B) Si maior. 
1-1) (B) Si maior e (C) Ré menor. 
2-2) (C) Ré maior e (D) Mi menor. 
3-3) (D) Mi menor e (E) Dó maior. 
4-4) (A) Lá menor e (B) Si menor. 

 
 


