
-

C-FSG-MU/2021 – CÓD.44
                  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
===========================================================
1) Analise as opções abaixo e assinale a que contém um tom considerado vizinho
indireto do tom de Fá Maior.

(A) Sol bemol menor.
(B) Sol menor.
(C) Si maior.
(D) Dó maior.
(E) Lá maior.

2) Podemos dividir a História da Música em períodos distintos, cada qual identificado
pelo estilo e por características que lhe são peculiares. Não há como precisar o
início e o fim de determinado período, porém costuma-se designar como “Clássico”, de
acordo com o professor Roy Bennett, os anos compreendidos entre 1750 e 1810. Conforme
este autor, a música clássica deste período apresenta várias características, EXCETO:

(A) Mais leve, de textura mais clara e menos complicada que a barroca.
(B) Ênfase em melodias líricas do tipo canção.
(C) A orquestra cresce em tamanho e âmbito.
(D) O cravo contínuo cai em desuso.
(E) As madeiras tornam-se uma seção independente.

3)  De acordo com os professores: Belmira Cardoso e Mario Mascarenhas, as vozes
solistas, privilegiadas ou aprimoradas pelo estudo, de acordo com o timbre e a
tessitura, ainda recebem outras classificações. Em relação a voz BAIXO, pode ser
subdividida em: 

(A) Cantante, Cômico e Profundo. 
(B) Dramático, Cantante e Profundo.
(C) Brilhante, Dramático e Profundo.
(D) Brilhante, Cantante e Dramático.
(E) Cantante, Brilhante e Cômico.

4) De acordo com o professor Bohumil Med, qual acorde formado pelo V grau (dominante)
da escala menor na forma harmônica do tom de Ré, é perfeito maior em ambos os modos.

 
(A)  Ré Menor.
(B)  Lá Maior.
(C)  Sol Maior.
(D)  Ré Maior.
(E)  Lá Menor.
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5) Analise os pentagramas abaixo e assinale a opção CORRETA quantos aos intervalos e
sua classificação.

6) De acordo com a professora Maria Luisa de Mattos Priolli, com relação a Escala
Geral, assinale abaixo a opção INCORRETA.

(A) A  região sub-grave ( ou gravíssima) – começa no Dó -2 e termina no Dó 1.
(B) De acordo com a altura dos sons, a escala geral se divide em cinco regiões.
(C) Escala Geral é o conjunto de todos os sons musicais que o ouvido pode classificar

e analisar.
(D) A região aguda – começa no Dó 3 e termina no Dó 5.
(E) O Dó 3 é chamado Dó central por ser a nota que se acha exatamente no meio de uma

escala geral.

7) De acordo com o professor Bohumil Med, as modificações momentâneas no andamento
original  são  indicadas  no  decorrer  de  um  trecho  musical.  Assinale  a  opção
utilizada para APRESSAR o andamento.

(A) Marcando.
(B) Calando.
(C) Slentando.
(D) Ritenuto.
(E) Affretando.
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8) O compositor é chamado de nacionalista quando visa, deliberadamente,a expressar em
sua música fortes sentimentos por seu país. No séc  XIX, os compositores de várias
nacionalidades  adotaram  esse  modo  de  compor  para  se  libertar  das  “influências
germânicas”.  De  acordo  com  o  professor  Roy  Bennett,  na  Rússia,  surgiram  cinco
compositores com fortes tendências nacionalistas que ficaram conhecidos como o “grupo
dos  cinco”  ou  o  “grupo  poderoso”.  Marque  abaixo  a  sentença  que  apresenta  um
compositor que NÃO pertence a esse grupo.

(A)  Balakirev.
(B)  Rimski-Korsakov.
(C)  Borodin.
(D)  Tchaikovsky.
(E)  Mussorgsky.

9) Levando-se em consideração o trecho musical abaixo, as alterações ascendentes do
III e do VI graus provocam modulação para o tom:

(A) Dó maior. 
(B) Ré maior.
(C) Fá# menor.
(D) Ré menor.
(E) Lá maior.

10) De acordo com o professor Bohumil Med, é CORRETO afirmar que o acorde de 5ª
diminuta é formado por:

(A)  Duas terças menores  (ou  por uma 3ª menor e uma 5ª diminuta).
(B)  Duas terças maiores sobrepostas (ou por uma 3ª maior e uma 5ª aumentada).
(C)  Uma 3ª menor e uma 3ª maior  (ou por uma 3ª menor e uma 5ª justa).
(D)  Uma 3ª maior e uma 3ª menor  (ou por uma 3ª maior e uma 5ª justa).
(E)  Duas terças maiores sobrepostas ( ou por uma 3ª diminuta e uma 5ªdiminuta).

11) Analise as questões abaixo e depois assinale a alternativa CORRETA:

(I) A tônica da escala relativa menor coincide com o V grau da escala relativa
maior.

(II) O III grau da escala relativa maior tem como nota de mesmo nome o VI grau da
escala relativa menor harmônica.

(III) No modo menor os três acordes de quinta diatônicos formados nos graus I, IV e V
são acordes perfeitos menores, caracterizados pela primeira terça menor.

(IV) A escala maior harmônica difere da escala maior primitiva somente pelo seu VI
grau que é abaixado em meio tom.

(V) Comparando a escala menor na forma melódica e a escala maior na forma melódica,
observa-se que a única diferença é o grau III.

(A)Apenas a I está  correta.
(B)Apenas as alternativas II e III estão corretas.
(C)Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
(D)Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 
(E)Apenas a I está incorreta.
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12) Observe o pentagrama abaixo e, a seguir, assinale a opção CORRETA:

(A) As alterações inseridas nos II e VI graus, respectivamente, transformaram a
escala em Fá # maior.

(B) As alterações inseridas nos II e VI graus, respectivamente, transformaram a
escala em Fá # menor no modo eólio.

(C) Trata-se de escala de Fá # maior em modo mixolídio.
(D) Trata-se da escala de Fá # menor no modo lócrio.
(E) As alterações inseridas nos II e VI graus, respectivamente, transformaram a

escala em Fá # menor no modo dórico.

13) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo, assinalando a seguir
a opção CORRETA.

(   ) Quanto aos intervalos enarmônicos, podem ser secundário ou primário.
(   ) Modulação ou Tonulação é a passagem de um  para outro tom.
(   ) Na música atonal, que dispensa a função da tônica, não existe modulação.
(   ) Escala artificial é uma sucessão de doze semitons consecutivos: 7 (sete) 

cromáticos e 5 (cinco)   diatônicos.
(   ) Notas enarmônicas são notas de nomes e grafias iguais, porém com o mesmo 

resultado auditivo.

(A)    (F)  (F)  (F)  (V)  (V) 
(B)    (V)  (F)  (F)  (V)  (F)
(C)    (F)  (V)  (V)  (F)  (F) 
(D)    (V)  (V)  (V)  (F)  (V) 
(E)    (F)  (V)  (F)  (F)  (F)
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14)Tomando-se por base a escala diatônica de RÉ maior, assinale a opção que apresenta
o modo lídio transportado uma 5ª justa acima.

15)  De  acordo  com  a  professora  Maria  Luisa  de  Mattos  Priolli,  quanto  à  escala
cromática  ascendente  de  Dó  Maior,  emprega-se,  entre  o  V  e  o  VI  grau,  o  SOL#
(sustenido), pois tem como origem o seguinte tom:

(A) Fá maior.
(B) Ré maior.
(C) Sol # menor.
(D) Mi maior.
(E) Lá menor.

16) De acordo com a professora Maria Luisa de Mattos Priolli, quando a modulação toma
feição destacada, fazendo-se sentir em toda plenitude, ou terminando um período da
composição musical, chamamos de modulação:

(A) Definitiva.
(B) Passageira.
(C) Principal.
(D) Terminal.
(E) Secundária.
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17) Com relação às vozes, assinale abaixo a opção INCORRETA.

(A) É pelo timbre que distinguimos a voz de cada um em um grupo de pessoas.
(B) O timbre da voz, consiste no conjunto de sons que ela pode emitir naturalmente,

isto é, sem esforço.
(C) De acordo com a tessitura e o timbre, as vozes dos adultos são divididas em 

masculinas e femininas.
(D) A voz feminina contralto tem a sua voz correspondente masculina o baixo.
(E) As vozes menos desenvolvidas que guardam o limite de extensão normal são chamadas
vozes corais.

18) De acordo com o professor Bohumil Med, glissando é um ornamento relativamente
moderno  que  consiste  no  deslizamento  rápido  entre  duas  notas  reais.  Qual  é  o
glissando formado por todas as frequências intermediárias o qual é realizado por
instrumentos de cordas, pela  voz,  parcialmente no trombone e no tímpano de pedal?

(A) Diatônico.
(B) Cromático.
(C) Microtonal.
(D) Da série harmônica.
(E) Tonal.

19) De acordo com a professora Maria Luisa de Mattos Priolli, quando entre dois tons
há mais de uma nota característica, uma delas será:
 
(A) Primária.
(B) Subdominante.
(C) Dominante.
(D) Relativa.
(E) Principal.

20) De acordo com o professor Bohumil Med, considerando os 12 semitons existentes numa oitava,
calculando os intervalos a partir da tônica Dó na direção ascendente, verifica-se que todos os
intervalos são justos, ou maiores e menores. A exceção são os intervalos: 

(A) Quarta aumentada – Quinta justa.
(B) Quarta aumentada – Quinta aumentada.
(C) Quinta diminuta – Sétima menor.
(D) Quarta aumentada – Quinta diminuta.
(E) Quinta diminuta – Sétima menor.

21) De acordo com o professor Bohumil Med, a série harmônica é o conjunto de sons que
acompanham um som fundamental. Logo, se o som gerador for Fá #, qual será o 6º
harmônico e quais serão os intervalos  formados entre o 5º e 6º harmônicos e entre o
7º e 8º harmônicos respectivamente?

(A)  Dó #, 3ª maior e 2ª menor.
(B)  Fá #, 3ª menor e 2ª maior.
(C)  Dó #, 3ª maior e 2ª maior.
(D)  Dó #, 3ª menor e 2ª maior.
(E)  Lá #, 3ª menor e 2ª menor.
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22)  De acordo com o professor Bohumil Med, em relação aos andamentos, associe a

coluna da esquerda com a da direita, a seguir, assinale a opção correta.

(I) Adagíssimo         (  )Commodo
(II) Andamento médio   (  )Andamento Lento
(III) Andamento rápido (  )Apressar o andamento
(IV) Stringendo        (  )Retardar o andamento
(V)  Ad Libitum        (  )Palavra que indica certa liberdade das figuras sem alterar
(VI) Rubato                no entanto, a divisão do compasso.
                       (  )A interpretação é livre, sem compasso e sem tempo.
                       (  )Presto.

(A)   (III) (I) ( - )(IV)  (VI) (V)  (II)
(B)   (II)  (I) ( - )( IV )(VI) (V)  (III)
(C)   (II)  (I) (IV) ( - ) (VI) (V)  (III)
(D)   (III) (I) (IV) ( - ) (VI) (V)  (II)
(E)   (I)   (VI)(- ) (IV)  ( V) (III)(II) 

23) Com relação aos ornamentos coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a opção
CORRETA.

(   ) Trinado consiste na repetição rápida e alternada de duas notas
consecutivas.

(   ) Mordente é formado por duas notas, sendo a primeira de som
igual à nota real e a segunda, uma 2ª maior ou 2ª aumentada,
acima ou abaixo da nota real.

(   ) Floreio não possui forma definida. É constituído por uma ou
mais notas, cujo número pode variar indeterminadamente.

(   ) Grupeto  é  constituído  pelo  agrupamento  de  4  ou  5  notas
dispostas por graus conjuntos sem ultrapassar a 2ª superior ou
inferior da nota real.

(   ) Apogiatura é formada por uma ou duas notas separadas da nota
real por intervalo de tom ou semitom diatônico.

(A)    (F)  (V)  (F)  (V)  (V)
(B)    (V)  (F)  (V)  (F)  (V)
(C)    (V)  (F)  (V)  (V)  (F)
(D)    (F)  (V)  (V)  (F)  (V)
(E)    (V)  (V)  (F)  (V)  (F)
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24)Preencha  as  lacunas,  quanto  à história  e  compositores  dos hinos  pátrios

brasileiros, e assinale a opção CORRETA:

(I) O Hino à Bandeira Nacional tem como autor da música:_______________.
(II) O Hino da Proclamação da República tem como autor da música:__________________.
(III) O Hino da Independência tem como autor da letra:__________________.

(A) Evaristo da Veiga  /  D. Pedro I  /  Francisco Braga. 
(B) Leopoldo Miguez  /  Francisco Braga  /  D. Pedro I.
(C) Francisco Braga  /  Leopoldo Miguez  /  Evaristo da Veiga.
(D) D. Pedro I  /  Evaristo da Veiga  / Leopoldo Miguez.
(E) Leopoldo Miguez  /  D.Pedro I  /  Francisco Braga.

25) De  acordo  com  a  professora  Maria  Luisa  de  Mattos  Priolli,  para  fazer  a
transposição  lida,  devemos  observar  algumas  regras.  Analise  as  opções  abaixo  e
assinale a opção CORRETA:
 I – Quando o tom transportado tem # (sustenido) a mais ou b (bemol)  a menos na
armadura o, bb (dobradobemol) passará a b (bemol).
 II – Coloca-se a armadura do tom transportado de acordo com o intervalo dado.
 III – Substitui-se mentalmente a clave escrita por uma outra clave, por meio da qual
as notas tomem (sem mudar de lugar) o nome que devem ter depois de efetuado o
transporte.
 IV – Quando a transposição é feita a um semitom cromático superior ou inferior não
há necessidade de mudança de clave, e as duas armaduras terão uma diferença de 7
alterações.

(A) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas  I e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
(E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
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