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1. Observe a figura abaixo: 

Assinale a opção que apresenta corretamente a sequência de fórmulas 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

2. Observe o encadeamento abaixo e assinale a 

��������	��%�	� )�
%���	

A) 

�

F?������

B) 

�

6�%�����	
��������

C) 

�

+ ��	
���

D) 

�

+ ������

E) 

�

,�������
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PROVA ESCRITA 

a sequência de fórmulas de compasso: 

Observe o encadeamento abaixo e assinale a opção que apresenta corretamente sua armadura de clave e tonalidade

)�
%���	�

�

6�%�����	
���������

�

�

�
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sua armadura de clave e tonalidade: 
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3. Assinale a opção incorreta: 

A) Unidade de compasso é o valor que preenche sozinho 

B) Unidade de tempo é o valor que preenche sozinho um 

C) A unidade de compasso do compasso 3/4 é a mínima pon

D) A unidade de tempo do compasso 9/8 é a semínima pont

E) No compasso 5/4, a unidade de tempo é a semínima, m

4. A figura abaixo apresenta uma escala Maior, uma escala Menor Primitiva, uma 

Melódica. Cada uma destas escalas tem sua configura

Observando as escalas apresentadas na figura

1.

2.

3.

4.

A) A terceira escala da figura acima é uma escala Maior

3ª maior, 4ª justa, 5ª maior, 6ª menor, 7ª menor e 8ª 

B) Uma escala Menor tem a seguinte configuração: T 

C) A escala Menor Harmônica, quarta escala apresentada 

T significa Tom e S significa Semitom. 

D) A escala Menor Harmônica é formada pelos seguintes i

6ª menor, 7ª maior e 8ª justa. A escala Menor Harmônica

E) A escala Menor Melódica, primeira escala apresentada na figura acima, aprese

ascendente e retorna à armadura de clave quando des

5. Observe a figura abaixo e assinale a opção

A) Tom ascendente; semitom ascendente; semitom descend

B) Tom ascendente; semitom ascendente; semitom ascende

C) Tom ascendente; tom ascendente; semitom descendente

D) Semitom ascendente; semitom ascendente; semitom desc

E) Tom ascendente; tom ascendente; uníssono; semitom d

6. Observe o intervalo musical representado abaixo: 

Assinale a opção que apresenta a classificação 

A) Intervalo de sexta maior; simples; consonante; vari

B) Intervalo de quinta maior; composto; consonante; va

C) Intervalo de sétima menor; composto; dissonante; va

D) Intervalo de sexta menor; simples; dissonante; variá

E) Intervalo de quinta justa; simples; consonante; var

ICHCA/UFAL�
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Unidade de compasso é o valor que preenche sozinho todo o compasso.

Unidade de tempo é o valor que preenche sozinho um tempo do compasso.

A unidade de compasso do compasso 3/4 é a mínima pontuada e sua unidade de tempo é a semín

A unidade de tempo do compasso 9/8 é a semínima pontuada e sua unidade de compasso é a semibreve pontua

No compasso 5/4, a unidade de tempo é a semínima, mas não há uma figura que sozinha represente sua uni

a uma escala Maior, uma escala Menor Primitiva, uma escala Menor Harmônica e uma escala Menor 

Melódica. Cada uma destas escalas tem sua configuração intervalar específica, o que define sua caracte

Observando as escalas apresentadas na figura, assinale a opção correta. 

A terceira escala da figura acima é uma escala Maior, formada pelos seguintes intervalos a partir da fu

maior, 4ª justa, 5ª maior, 6ª menor, 7ª menor e 8ª justa.

seguinte configuração: T – T – S – T – T – T – S, onde T significa Tom e S significa Semitom.

A escala Menor Harmônica, quarta escala apresentada na figura, tem a seguinte configuração: T 

A escala Menor Harmônica é formada pelos seguintes intervalos a partir da fundamental 2ª maior, 3ª meno

menor, 7ª maior e 8ª justa. A escala Menor Harmônica é a quarta escala apresentada na figura acima.

primeira escala apresentada na figura acima, apresenta alterações no 6º e no 7º graus quando 

ascendente e retorna à armadura de clave quando descendente.

opção que apresenta corretamente a classificação dos intervalos

Tom ascendente; semitom ascendente; semitom descendente; semitom ascendente; tom ascendente.

Tom ascendente; semitom ascendente; semitom ascendente; enarmônico; semitom descendente.

Tom ascendente; tom ascendente; semitom descendente; enarmônico; semitom ascendente. 

Semitom ascendente; semitom ascendente; semitom descendente; uníssono; uníssono.

Tom ascendente; tom ascendente; uníssono; semitom descendente; uníssono.

Observe o intervalo musical representado abaixo: 

sificação correta do intervalo apresentado. 

Intervalo de sexta maior; simples; consonante; variável; imperfeito.

Intervalo de quinta maior; composto; consonante; variável; imperfeito.

Intervalo de sétima menor; composto; dissonante; variável; imperfeito.

ntervalo de sexta menor; simples; dissonante; variável; perfeito.

Intervalo de quinta justa; simples; consonante; variável; perfeito.

08 – DEZ – 2013�
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tuada e sua unidade de tempo é a semínima. 

uada e sua unidade de compasso é a semibreve pontuada.

as não há uma figura que sozinha represente sua unidade de compasso.

escala Menor Harmônica e uma escala Menor 

ção intervalar específica, o que define sua característica sonora. 

�

�

�

�

, formada pelos seguintes intervalos a partir da fundamental: 2ª maior, 

S, onde T significa Tom e S significa Semitom.

na figura, tem a seguinte configuração: T – S – T – T – T – T – S, onde 

ntervalos a partir da fundamental 2ª maior, 3ª menor, 4ª justa, 5ª justa,

 é a quarta escala apresentada na figura acima.

nta alterações no 6º e no 7º graus quando 

a classificação dos intervalos: 

ente; semitom ascendente; tom ascendente.

nte; enarmônico; semitom descendente.
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7. Observe a figura abaixo que apresenta uma grade par

Nesta grade será incluída uma flauta em Dó. Assinal

A) 

�

�

B) 

�

�

C) 

�

�

D) 

�

�

E) 

�

8. São tons vizinhos da tonalidade de Lá bemol maior: 

A) Mi bemol Maior, Ré bemol Maior, fá menor, sol bemol

B) Mi bemol Maior, ré bemol menor, fá menor, Si bemol M

C) Mi bemol Maior, Ré bemol Maior, fá menor, si bemol 

D) Mi bemol Maior, Ré Maior, fá sustenido menor, si be

E) Mi Maior, Ré bemol Maior, fá menor, si bemol menor, dó menor.

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Observe a figura abaixo que apresenta uma grade para instrumentos de sopro:

Nesta grade será incluída uma flauta em Dó. Assinale a opção que apresenta corretamente a armadura de clave para esta Flauta.

São tons vizinhos da tonalidade de Lá bemol maior: 

Mi bemol Maior, Ré bemol Maior, fá menor, sol bemol menor, dó menor. 

Mi bemol Maior, ré bemol menor, fá menor, Si bemol Maior, dó menor.

Mi bemol Maior, Ré bemol Maior, fá menor, si bemol menor, dó menor.

Mi bemol Maior, Ré Maior, fá sustenido menor, si bemol menor, dó menor.

si bemol menor, dó menor.

08 – DEZ – 2013�
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a armadura de clave para esta Flauta.
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9. Observe a figura abaixo: 

�

�

�

�

�

�

Assinale a opção que corresponde corretamente a transcrição para cla

�

A) 

�

�

�

B) 

�

�

�

C) 

�

�

�

D) 

�

�

�

E) 

�

�

As questões 10 e 11 estão relacionadas a esse trecho

10. Dadas as afirmativas, 

I. A nota marcada com o número 5 é um ré bemol. 

II. O símbolo marcado na nota mi do segundo compasso é 

III. Entre o sexto e sétimo compassos encontra

IV. A nota marcada com o número 3 é um dó sustenido. 

V. No quinto compasso podemos encontrar um trinado sobre 

verifica-se que são verdadeiras apenas 

A) II, IV e V. 

B) I, II e V. 

C) I, III e IV. 

D) III, IV e V.  

E) I, II e IV. 

ICHCA/UFAL�
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que corresponde corretamente a transcrição para clave de sol.

relacionadas a esse trecho musical abaixo.

A nota marcada com o número 5 é um ré bemol. 

O símbolo marcado na nota mi do segundo compasso é uma apojatura. 

Entre o sexto e sétimo compassos encontra-se uma ligadura de prolongamento.  

A nota marcada com o número 3 é um dó sustenido. 

quinto compasso podemos encontrar um trinado sobre a nota si bemol. 

08 – DEZ – 2013�
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11. Dadas as afirmativas, 

I. As primeiras quatro notas do trecho formam um arpejo

II. As notas marcadas com os números cinco e seis formam

III. A nota marcada com o número 4 é um mi bemol. 

IV. Encontra-se no grupeto uma oitava da nota marcada com o número 2.

V. O trecho não apresenta mudança de compasso.

verifica-se que são verdadeiras apenas 

A) II, IV e V 

B) I, II e V 

C) I, III e IV 

D) III, IV e V  

E) I, II e IV 

12. Logo abaixo, podem-se observar duas colunas. 

classificações com os respectivos espaços para pree

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

A sequência correta, de cima para baixo, é 

A) I, IV, III, II e V. 

B) II, III, V, I e IV. 

C) III, II, IV, I e V. 

D) IV, V, II, I e III. 

E) V, III, IV, II e I. 
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As primeiras quatro notas do trecho formam um arpejo do acorde de Fá Maior com sétima menor. 

As notas marcadas com os números cinco e seis formam um intervalo ascendente. 

A nota marcada com o número 4 é um mi bemol. 

nota marcada com o número 2.

apresenta mudança de compasso.

se observar duas colunas. A da esquerda, apresenta escalas escritas em pentagramas e a da direita, as 

classificações com os respectivos espaços para preenchimento. Relacione as duas colunas. 

(     ) Escala de Fá Maior

(     ) Escala de Fá sustenido Maior

(     ) Escala de si bemol menor 
melódica

(     ) Escala de Si bemol Maior

(     ) Escala de lá menor harmônica

08 – DEZ – 2013�
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 do acorde de Fá Maior com sétima menor. 

em pentagramas e a da direita, as 

(     ) Escala de Fá sustenido Maior

(     ) Escala de si bemol menor 

Escala de Si bemol Maior

(     ) Escala de lá menor harmônica
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Observe o excerto abaixo e responda as questões 

13. Caso o trecho fosse executado, quantas vezes o comp

A) Duas vezes. 

B) Três vezes. 

C) Quatro vezes. 

D) Cinco vezes. 

E) Seis vezes. 

14. Caso o trecho fosse executado, quantas vezes o comp

A) Duas vezes. 

B) Três vezes. 

C) Quatro vezes. 

D) Cinco vezes. 

E) Seis vezes. 

As questões de 15 a 18 serão respondidas com base n
Para cada questão, o trecho será repetido 5 (cinco) 

15. Você ouvirá, a seguir, uma melodia. Assinale a 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

16. Você ouvirá, a seguir, intervalos melódicos. Assinale

foram ouvidos. 

A) Segunda menor, terça maior, oitava, quarta 

B) Uníssono, oitava, quarta justa, sexta maior e sétima menor.

C) Segunda menor, quarta justa, oitava, quinta justa e 

D) Segunda menor, quarta justa, oitava, quarta aumentad

E) Uníssono, oitava, sexta maior, quarta justa e sétima maior.
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s questões 13 e 14.  

Caso o trecho fosse executado, quantas vezes o compasso 3 seria tocado?

Caso o trecho fosse executado, quantas vezes o compasso 1 seria tocado?

As questões de 15 a 18 serão respondidas com base nos seus respectivos materiais de áudio.
Para cada questão, o trecho será repetido 5 (cinco) vezes.

Você ouvirá, a seguir, uma melodia. Assinale a opção que corresponde à notação do trecho ouvido.

Você ouvirá, a seguir, intervalos melódicos. Assinale a opção que corresponde à classificação dos intervalos na s

Segunda menor, terça maior, oitava, quarta justa e sétima maior. 

sexta maior e sétima menor.

Segunda menor, quarta justa, oitava, quinta justa e sétima maior.

Segunda menor, quarta justa, oitava, quarta aumentada e sexta maior.

usta e sétima maior.
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os seus respectivos materiais de áudio.

que corresponde à notação do trecho ouvido.

que corresponde à classificação dos intervalos na sequência que 
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17. Você ouvirá, a seguir, uma sequência de escalas e lo

representa a qualidade melódica e harmônica deles, 

A) Escala menor melódica, acorde maior, escala maior, acorde menor.

B) Escala maior, acorde diminuto, escala menor harmônic

C) Escala maior, acorde menor, escala menor primitiva, acorde 

D) Escala menor primitiva, acorde diminuto, escala maio

E) Escala maior, acorde diminuto, escala maior,

18. Você ouvirá, a seguir, uma sequência rítmica. Assinal

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

ICHCA/UFAL�
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Você ouvirá, a seguir, uma sequência de escalas e logo após uma sequência harmônica formando acordes. As

representa a qualidade melódica e harmônica deles, na sequência que foram ouvidos.

maior, escala maior, acorde menor.

Escala maior, acorde diminuto, escala menor harmônica, acorde maior.

aior, acorde menor, escala menor primitiva, acorde maior.

Escala menor primitiva, acorde diminuto, escala maior, acorde menor.

orde diminuto, escala maior, acorde menor.

Você ouvirá, a seguir, uma sequência rítmica. Assinale a opção que corresponde à notação do trecho ouvido.

08 – DEZ – 2013�
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go após uma sequência harmônica formando acordes. Assinale a opção que 

que corresponde à notação do trecho ouvido.
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As questões de 19 e 20 serão respondidas 
Para cada questão, o trecho será repetido 5 (cinco) 

19. Você ouvirá um trecho melódico. Transcreva a melodia

20. Você ouvirá um trecho rítmico. Transcreva o ritmo nas linhas abaixo.
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As questões de 19 e 20 serão respondidas com base nos seus respectivos materiais de áudio.
Para cada questão, o trecho será repetido 5 (cinco) vezes.

Você ouvirá um trecho melódico. Transcreva a melodia nos pentagramas abaixo.

Rascunho 

Transcreva o ritmo nas linhas abaixo.

Rascunho 

08 – DEZ – 2013�
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com base nos seus respectivos materiais de áudio.
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