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SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE MÚSICA 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: De acordo com o número de tons e semitons, o intervalo de 3ª (terça) maior possui: 
 

Alternativa correta: 2 tons 
     

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

De acordo com a quantidade, o intervalo da questão possui 3 (três) notas, portanto, é um intervalo de terça e de 

acordo com a qualidade, o intervalo de 3ª (terça) maior possui 2 (dois) tons. 
 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Na escala diatônica, os graus que caracterizam o tom são chamados de dominante, tônica e: 

 
Alternativa correta: subdominante   

  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Os chamados graus tonais, que caracterizam o tom da escala são o I (tônica), IV (subdominante) e o V 
(dominante). 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: A escala de Si menor possui em sua armadura de clave: 
 

Alternativa correta: dois sustenidos  
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

A escala de Si menor é relativa da escala de Ré maior, ambos têm na armadura: 2 (dois) sustenidos. 
 
 

 

 

 



(Fl 2/4 Solução das questões de Música do EI aos CFS 2018-19) 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: O compasso que não possue U.C. (Unidade de Compasso) é o: 

 
Alternativa correta: 9/8    
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Uma particularidade dos compassos ternários compostos é que têm apenas a unidade de tempo, isto é, não 
possuem unidade de compasso, pois não é preenchida por uma só figura. 

 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: As figuras abaixo representam os ornamentos, respectivamente:  

 
 

Alternativa correta: floreio, floreio.    
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

O floreio quando consta de uma só nota, é indicado por uma pequena figura como a apogiatura breve, e 
diferencia-se da apogiatura por não guardar um intervalo de 2ª da nota real.  

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Ornamento sem forma definida, constituído por uma ou mais notas, cujo número pode variar 
indeterminadamente: 

 

Alternativa correta: Floreio; 
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Floreio e o ornamento sem forma definida, constituído por uma ou mais notas, cujo número pode variar 
indeterminadamente. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Ornamento representado por uma colcheia que antecipa a nota real, tendo ambas a mesma 
entoação, dá-se a sua execução uma pequena parte do final da nota real anterior, afirma-se que é o(a): 

 

Alternativa correta: Portamento;     
 



(Fl 3/4 Solução das questões de Música do EI aos CFS 2018-19) 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Ornamento representado por uma colcheia que antecipa a nota real, tendo ambas a mesma entoação, dá-se a sua 
execução uma pequena parte do final da nota real anteriordenomina-se Portamento. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Quando as notas do intervalo são ouvidas simultaneamente, pode-se dizer que temos um intervalo: 
 

Alternativa correta: Harmônico; 
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

Quando as notas do intervalo são ouvidas simultaneamente temos um intervalo harmônico. 
 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Se uma nota é executada em tempo fraco ou parte fraca de tempo for prolongada ao tempo forte ou 

parte forte do tempo seguinte teremos o que se chama: 
 
Alternativa correta: Síncope; 

 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: Se uma nota é executada em tempo fraco ou parte fraca de tempo for prolongada 
ao tempo forte ou parte forte do tempo seguinte chama-se: sincope. 

 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: Se a apogiatura pertence a uma nota sem ponto (nota simples), dá-se à apogiatura o seguinte valor: 
 

QUESTÃO ANULADA 
 

 

 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: São classificados como médios os seguintes andamentos: 
 

Alternativa correta: Andantino e Alegretto; 
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

São classificados como médios os seguintes andamentos: Andantino e Alegretto. 
 

 



(Fl 4/4 Solução das questões de Música do EI aos CFS 2018-19) 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação  ( X ) MÚSICA  (   ) SAÚDE 

QUESTÃO: São considerados graus tonais, os seguintes graus da escala de Dó maior: 

 
Alternativa correta: I, IV e V;     
 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 

São considerados graus tonais, os seguintes graus da escala de Dó maior: I, IV e V. 
 

 

 
 


