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Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
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BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia:
“O texto é produzido por um sujeito num dado tempo e
num determinado espaço. Esse sujeito, por pertencer
a um grupo social num tempo e num espaço, expõe
em seus textos as ideias, os anseios, os temores, as
expectativas de seu tempo e de seu grupo social. Todo
texto tem um caráter histórico, não no sentido de que
narra fatos históricos, mas no de que revela os ideais e
as concepções de um grupo social numa determinada
época.” (F. Platão Savioli e José Luiz Fiorin. Lições de texto:
leitura e redação)

!"#$%&'()*#'#%++'#'++%$,-.'/#0#1*$$%,*#'2$"'$#34%5
'V#$#5(,)&/0,#),#+*T+,#-7)*5*7)*#)*#C&'4C&*(#(*4'/0,#*7<
+(*#'&+,(;#]5,3'#*#4&%'("
6V#$,#*2+'(#)-22,3-'),#)*#&9'#3,9&7-)')*;#&9#'&+,(#2*9<
5(*#*23(*8*(F#2*9#7*7J&9'#3,((*4'/0,#2,3-'4"
3V#^*29,#5*(+*73*7),#'#&9'#2,3-*)')*;#&9#'&+,(#5,)*(F#
7'(('(#'5*7'2#2,6(*#3,7+*T+,2#'4-*7G%*7'2"
)V#O*#,#+*T+,#5,22&-#L*-/0,#J-2+[(-3';#2-%7-:3'#C&*#'49*W'#,#
registro do fato em sua historicidade.
*V# @72*(-),# *9# )'),# %(&5,# 2,3-'4;# &9# '&+,(# 3'5+'# ,# C&*#
*2+F#K#2&'#8,4+'#*#(*8*4'#'25*3+,2#)*#2*&#+*95,#*#4&%'("

2. Assinale a alternativa em que o uso do sinal indicativo de crase está correto:
'V#X7+0,#*4*2#3,9*/'('9#K#3'7+'("
6V#X4*#L,-#9,(+,#K#+-(,2"
3V#_&*(,#+*#8*(#3'('#K#3'('"
)V#`'9,2#K#a'J-'#7*2+*#9R2#'-7)'"
*V#E#3'((,#*2+F#K#2*(8-/,#),#%,8*(7,"

3. No processo de formação dos vocábulos, a sigloni"-6'()*#1*7+-+,%#74"#1'+*#%+8%1921*#:%#';$%.-'()*<#
Assim, tem-se: MEC (Ministério da Educação), Detran
(Departamento Estadual de Trânsito). Algumas siglas
perderam o acompanhamento explicativo original e
passaram a integrar dicionários como substantivos
comuns da língua portuguesa. Assinale a alternativa
14=*+#%>%"8&*+#=4+,-21'"#%++'#%>8&-1'()*5
'V#@abX;#cd@;#@^e"
6V#I*+(,6('2;#e-6('2;#B'2'"
3V#[87-;#'-)2;#4'2*("
)V#cL'3;#@6,5*;#c7-3*L"
*V#1a@;#E^O;#>I1"

?<#@#':=%,-.*#8*:%#"4:'$#:%#+-A7-21':*#1*7B*$"%#+%4#
posicionamento em relação ao substantivo ao qual se
relaciona. Aponte a alternativa em que a colocação do
adjetivo antes ou depois do substantivo não altera o
+-A7-21':*5
'V#J,9*9#%('7)*f#%('7)*#J,9*9"

6V#8*4J,#'9-%,f#'9-%,#8*4J,"
3V#5'22*-,#'%(')F8*4f#'%(')F8*4#5'22*-,"
)V#9,/'#5,6(*f#5,6(*#9,/'"
*V#2-954*2#(*4'+[(-,f#(*4'+[(-,#2-954*2"

5. Somente uma das frases abaixo não apresenta dois
advérbios. Assinale-a:
'V#E#5'4*2+('7+*#L'4,&#34'(,#*#70,#)*-T,&#9'(%*72#5'('#5*(<
guntas.
6V#B0,#2*-#C&'4#'#('.0,;#9'2#J,W*#*2+,&#9*-,#*2C&*3-),"
3V#$%,('#*T5(*22*#2&'#,5-7-0,#J&9-4)*9*7+*"
)V#g'9'-2#)-%'#C&*#*4*2#L,('9#5,&3,#3,78-73*7+*2"
*V#_&*(,#*2+'(#4F;#3*(+'9*7+*#2*9#'#2&'#3,95'7J-'"

6. Leia:
“Desenterrando coisas valiosas estaremos chaman:*# '# :%+A$'('<#C8$*>-"'7:*D+%# *# :-'# :'# 84$-21'()*/#
o céu encobrir-se-á de teias de aranha. Um vaso cheio
de cinzas poderá um dia cair do céu; poderá queimar a
terra e agitar os mares.” EF%>,*#:%#%71%$$'"%7,*#:*#2&"%#
Koyaanisqatsi)

!"#$%&'()*#'*#,%>,*/#0#-71*$$%,*#'2$"'$#34%5
'V#I,22&-#+(R2#2&62+'7+-8,2#'62+('+,2?#h)*2%('/'i;#h5&(-:3'<
/0,i#*#h9'(*2i"
6V#E2#2&62+'7+-8,2#h3,-2'2i;#h3]&i#*#h+*(('i#20,#3,73(*+,2"
3V# B'# L,(9'# 8*(6'4# h*73,6(-(<2*<Fi;# ,# &2,# )'# 9*2[34-2*# ]#
W&2+-:3F8*4#5,(#70,#J'8*(#5'4'8('#'7+*5,2+'#C&*#*T-W'#'#5([<
clise.
)V# E2# L,(9'+,2# h)*2*7+*(('7),i# *# h'5(,T-9'7),<2*i# 20,#
8*(6,2# 7,# %*(\7)-,;# C&*# *T5(-9*9# '/0,# *9# )*2*78,48-<
mento.
*V#E#+*T+,#]#7'(('),#7'#5(-9*-('#5*22,'#),#54&('4;#3,7L,(9*#
2*#3,72+'+'#5*4,#8*(6,#h*2+'(*9,2i"

7. Nestas frases, as conjunções ou locuções conjuntivas estão inadequadas às relações de ideias, exceto
em:
'V#X96,('#2&'#6-3-34*+'#*2+-8*22*#7,#3,72*(+,;#+*8*#C&*#-(#
a pé.
6V#j#9*)-)'#C&*#'#5'4*2+('#'3'6,&;#*4*#2'-&"
3V#E#:49*#]#-7+*(*22'7+*;#8-2+,#C&*#4,7%,#)*9'-2"
)V#E#9,),#C&*#*4*#2*#3,95,(+,&#7,2#)*-T,&#'k-+,2"
*V#d-(,&#6,'#7,+';#'5*2'(#)*#70,#+*(#*2+&)'),#9&-+,"

G<# H'$34%# '# *8()*# %"# 34%# IJ/# %+8%1-21'"%7,%/# 4"'#
metáfora:
'V#h$#W'7)'-'#3'7+'8'#'-7)'#7,#,4J,#),#3,C&*-(,"i# Ug,2]#)*#
$4*73'(V

6V#hg,J7;#*&#70,#*2C&*/,;#'#L*4-3-)')*#]#&9'#'(9'#C&*7+*i#
Ua*43J-,(V#

3V#hO,72#7,+&(7,2"#I*(L&9*2#9'3-,2"#1(*23'#9\2-3'#)'#6(-<
2'i#U>*3G4-'#^*-(*4*2V
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)V#hE4J*;#9*&#:4J,;#,2#J,9*72#20,#3,9,#L,(9-%'2"i#Ul(-3,#
`*(G22-9,V#

*V#hB*9#8,&#4J*#6*-W'(#%'2+'7),#'22-9#,#9*&#6'+,9i# Um]#
n'9'4J,V

9. Entre as alternativas, assinale aquela que não contém ambiguidade:
'V#E#2*3(*+F(-,#*2+*8*#3,9#,#%,8*(7'),(#*#)*L*7)*&#2&'#
proposta.
6V#E#6&((,#),#2*&#9'(-),#2'-&#3,((*7),#5*4'#*2+(')'"
3V#I*%&*-#,#o7-6&2#3,((*7),"
)V#X('#&9'#8*.#&9'#9,/'#5,6(*#C&*#9,('8'#3,9#'#'8["
*V#g,0,#2*#*73,7+(,&#3,9#'#7'9,(')'#*9#2&'#3'2'"

10. Considerando elementos de coesão textual, relacione adequadamente:
I. anáfora
II. catáfora
III. sinônimo
IV. hiperônimo
V. elipse
( ) Um menino entrou depressa no shopping. O garoto
parecia estar fugindo de alguém.
( ) O jardineiro molhou as plantas. Ele faz isso todo
dia.
( ) No quarto, uma menina a brincar.
( ) Comprei um velho Chevrolet. O carro ainda está
bom.
( ) Isto me incomoda muito: conversas durante a explicação.
Está correta a sequência:
'V#@@@;#@;#`;#@`;#@@"
6V#@@@;#@@;#@`;#@;#`"
3V#@`;#@@;#`;#@@@;#@"
)V#@@;#@;#`;#@@@;#@`"
*V#@@;#@;#@`;#`;#@@@"

INFORMÁTICA
11. BIOS ou Basic Input/Output System (Sistema Básico de Entrada/Saída) é um tipo de programa de computador executado por um computador quanto este é
ligado e é responsável pelo suporte básico de acesso
ao hardware. Marque a alternativa correta:
'V#1-3'#'(9'.*7'),#7,#OXdcI"
6V#1-3'#'(9'7'),#7,#IEOd#UI,p*(#E7#O*4L#d*2+V"
3V#d*9#2&'#*2+(&+&('#'5'%')'#C&'7),#,#3,95&+'),(#]#L,(<
matado.
)V#1-3'#'(9'.*7'),#7&9#3J-5#nE^"
*V#1-3'#'(9'.*7'),#7'#9*9[(-'#n$^"

12. O Windows 8 é um sistema operacional proprietário
criado pela Microsoft, que permite através de um menu,
o acesso a diversos programas e recursos, conexões
de rede, painel de controle, explorador de arquivos e
outros. Visualizando a área de trabalho, utilizamos qual
(is) teclas para acessar a este menu?
'V#5(*22-,7'(#'2#+*34'2#>dne#*#'#4*+('#^
6V#5(*22-,7'(#'2#+*34'2#$ed#*#'#4*+('#^
3V#5(*22-,7'(#'#+*34'#3,9#,#4,%,+-5,#),#q-7),p2#*#'#4*+('#^
)V#5(*22-,7'(#'#+*34'#3,9#,#4,%,+-5,#),#q-7),p2#*#'#4*+('#r
*V#5(*22-,7'(#'#+*34'#3,9#,#4,%,+-5,#),#q-7),p2#*#'#4*+('#q

13. No Windows 8 existe uma barra com diversos ícones que é exibida ao mover o mouse para o canto superior direito ou para o canto inferior direito da tela. Qual
o nome dessa barra?
'V#>,(+'7'
6V#bBc
3V#>J'(92
)V#qJ**.s
*V#n*)t'+

14. O Armazenamento na Nuvem (Cloud) é uma extensão da Computação na Nuvem, um importante e interessante recurso, uma vez que permite o armazenamento
de documentos de forma que possam ser acessados e
compartilhados para outras pessoas através da internet, além de servir como recurso de armazenamento
de segurança (backup). São exemplos de serviços de
armazenamento na nuvem:
'V#E7*Y(-8*#*#b,,%4*#Y(-8*
6V#Y(,56,T#*#>,(+'7'
3V#b,,%4*#Y(-8*#*#>,(+'7'
)V#Ous5*#*#b,,%4*#Y(-8*
*V#Ous5*#*#Y(,56,T

15. Sobre o Microsoft Excel 2013, é possível endereçar
uma célula de 3 formas diferentes. Marque a alternativa
1*$$%,'#'1%$1'#:%+,'#'2$"',-.'<
'V#n*4'+-8,;#$62+('+,#*#$62,4&+,"
6V#n*4'+-8,;#^-2+,#*#$62,4&+,"
3V#n*4'+-8,;#^-2+,#*#$62+('+,"
)V#^-2+,;#$62+('+,#*#$62,4&+,"
*V#>*7+('4-.'),;#$4-7J'),#*#$62+('+,"
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16. Uma operação interessante do Microsoft Excel
2013 é a capacidade de utilizar funções para as mais
:-+,-7,'+# 27'&-:':%+# 1*"*# 8*$# %>%"8&*# 1*7.%$,%$# 4"#
texto em letras maiúsculas, extrair partes de um texto ou somar valores de algumas células. Supondo que
as células A1, B1, C1, D1 e E1 estejam com os respectivos valores 1958, 1962, 1970, 1994, 2002. Considere que todas as demais células na linha 1 estejam
vazias. É solicitado que você agrupe os valores destas células (A1, B1, C1, D1 e E1) na célula A2 de forma
34%# 234%# 1*"# *# +%A4-7,%# ,%>,*5# KLMCNOP# QCHR!S@5#
1958,1962,1970,1994,2002”. Leve em consideração que
o idioma é o Português Brasileiro. Para obter o resulta:*#:%+%=':*/#'#10&4&'#CT#21'$J#1*"#'#+%A4-7,%#BU$"4&'#
(marque a alternativa correta):
'V#v>EB>$dUhan$O@e#>$^IXwE?#i#f#$!#f#a!#?#X!V
6V#v>EB>$dXB$nUhan$O@e#>$^IXwE?#h#;#$!?1!V
3V#vian$O@e#>$^IXwE?#h#x#>EB>$dUh;i#f#`XnY$YX@nE#
f#$!#?#1!V
)V#vian$O@e#>$^IXwE?#h#x#>EB>$dXB$nU#h;i#f#1$eOE#
f#$!?#b!V
*V#vian$O@e#>$^IXwE?i#xcB@ndXrdEUh;i#f#`XnY$YX@<
nE#f#$!?t!V

17. No Microsoft Word 2013 um importante recurso é
capacidade de trabalhar com Estilos. Através deste re14$+*# 0# 8*++9.%&# :%27-$# 8$%.-'"%7,%# '# B*$"','()*# :%#
diversos elementos do texto, além de permitir a automatização de algumas rotinas como a criação de sumá$-*/#97:-1%#:%#2A4$'+#%7,$%#*4,$*+<#!+,'7:*#*#Microsoft
Word#TVWX#1*"#+4'#1*72A4$'()*#8':$)*#%#7*#-:-*"'#
português brasileiro, marque a alternativa que indica
corretamente todos os estilos que, quando aplicados,
tem seus elementos visíveis em um sumário criado automaticamente:
'V#dG+&4,f#O&6+G+&4,
6V#dG+&4,f#dG+&4,#!f#dG+&4,#=
3V#dG+&4,#!f#dG+&4,#=f#dG+&4,#A
)V#O&9F(-,#!f#O&9F(-,#=f#O&9F(-,#A
*V#dG+&4,f#y7)-3*f#O&9F(-,

*V#O4-)*#)*#X2+-4,2"

19. Sobre o Microsoft Word 2013, marque a alterativa
correta:
'V# l# -95,22G8*4# C&*# *9# &9# ),3&9*7+,# 3,9# AP# 5F%-7'2;#
'2#!P#5(-9*-('2#5F%-7'2#2*W'9#7&9*(')'2#)*#!#'#!P;#*#'2#
seguintes tenham sua numeração reiniciada a partir do 1.
6V#I'('#C&*#*9#&9#),3&9*7+,#3,9#AP#5F%-7'2;#'2#!P#5(-<
9*-('2#5F%-7'2#2*W'9#7&9*(')'2#)*#!#'#!P;#*#'2#2*%&-7+*2#
+*7J'9#2&'#7&9*('/0,#(*-7-3-')'#'#5'(+-(#),#!;#]#7*3*22F<
(-,#-72*(-(#&9'#_&*6('#)*#IF%-7'#7,#:7'4#)'#)]3-9'#5F%-7'"
3V#I'('#C&*#*9#&9#),3&9*7+,#3,9#AP#5F%-7'2;#'2#!P#5(-<
9*-('2#5F%-7'2#2*W'9#7&9*(')'2#)*#!#'#!P;#*#'2#2*%&-7+*2#
+*7J'9#2&'#7&9*('/0,#(*-7-3-')'#'#5'(+-(#),#!;#]#7*3*22F<
rio inserir uma quebra de seção entre a décima e a décima<
<5(-9*-('#5F%-7'"
)V#I'('#C&*#*9#&9#),3&9*7+,#3,9#AP#5F%-7'2;#'2#!P#5(-<
9*-('2#5F%-7'2#2*W'9#7&9*(')'2#)*#!#'#!P;#*#'2#2*%&-7+*2#
+*7J'9# 2&'# 7&9*('/0,# (*-7-3-')'# '# 5'(+-(# ),# !;# ]# 7*3*2<
2F(-,#-72*(-(#&9'#C&*6('#)*#2*C&*73-'#*7+(*#'#)]3-9'#*#'#
)]3-9'<5(-9*-('#5F%-7'"
*V#I'('#C&*#*9#&9#),3&9*7+,#3,9#AP#5F%-7'2;#'2#!P#5(-<
9*-('2#5F%-7'2#2*W'9#7&9*(')'2#)*#!#'#!P;#*#'2#2*%&-7+*2#
+*7J'9#2&'#7&9*('/0,#(*-7-3-')'#'#5'(+-(#),#!;#]#7*3*22F<
(-,#-72*(-(#&9'#C&*6('#)*#2*C&*73-'#4,%,#'5[2#'#)]3-9'<
<5(-9*-('#5F%-7'"

20. No pacote !"#$%&%'()*+#, 2013, acerca de macros
1$-':'+/# -7:-34%# '# *8()*# 34%# '8$%+%7,'# '# '2$"',-.'#
correta:
'V#X2+0,#)-25,7G8*-2#9'3(,2#'5*7'2#5'('#,#^-3(,2,L+#q,()#
2013.
6V#X2+0,#)-25,7G8*-2#9'3(,2#'5*7'2#5'('#,#^-3(,2,L+#XT3*4#
2013.
3V#X2+0,#)-25,7G8*-2#9'3(,2#5'('#,#^-3(,2,L+#q,()#=P!A#*#
^-3(,2,L+#XT3*4#=P!A#'+('8]2#)'#e-7%&'%*9#I,p*(#OJ*44"
)V#X2+0,#)-25,7G8*-2#9'3(,2#5'('#,#^-3(,2,L+#q,()#=P!A#*#
^-3(,2,L+#XT3*4#=P!A#'+('8]2#)*#td^e"
*V#X2+0,#)-25,7G8*-2#9'3(,2#5'('#,#^-3(,2,L+#q,()#=P!A#*#
^-3(,2,L+#XT3*4#=P!A#'+('8]2#)*#`a$"

18. Personalizar uma apresentação de forma que os
+&-:%+#+-A'"#4"#"*:%&*#:%27-:*#0#4"#$%14$+*#Y,-&#:*#
Microsoft Power Point 2013, que permite personalizar
as apresentações e slides de uma instituição, possibilitando um ganho de produtividade por replicar a aparência dos slides além de permitir que, ajustando seu
modelo, todos os slides são ajustados automaticamente. Marque a alternativa que indica corretamente este
recurso:
'V#O4-)*#^*2+(*"
6V#O4-)*#^,)*4,"
3V#O4-)*#d*954'+*"
)V#O4-)*#X2+(&+&('4"
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LEGISLAÇÃO
21. Segundo a Lei nº 8.112/90, são hipóteses legais de
licença, EXCETO:
'V#4-3*7/'#5,(#9,+-8,#)*#'L'2+'9*7+,#),#3o7W&%*#,&#3,9<
panheiro.
6V#4-3*7/'#5'('#+('+'(#)*#-7+*(*22*2#5'(+-3&4'(*2"
3V#4-3*7/'#5,(#'22-)&-)')*"
)V#4-3*7/'#5'('#)*2*95*7J,#)*#9'7)'+,#34'22-2+'"
*V#4-3*7/'#5'('#,#2*(8-/,#9-4-+'("
22. Sobre as disposições do Regimento interno da
UFAC sobre o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), analise as seguintes as seguintes assertivas:
@# <#$# >z9'('# )*# I*2C&-2'# *# I[2# b(')&'/0,# ]# &9'# )'2#
-72+z73-'2#),#>XIXf
@@#<#$#5(*2-)R73-'#),#>XIX#]#*T*(3-)'#5*4,#`-3*<n*-+,(#)'#
c1$>#*;#7'#L'4+'#)*2+*;#5*4,#I([<n*-+,(#)*#$)9-7-2+('/0,f
@@@#<#l#'+(-6&-/0,#),#I(*2-)*7+*#),#>XIX#)-2+(-6&-(#*#)*+*(<
9-7'(#,#*73'9-7J'9*7+,#),2#5(,3*22,2#K2#3z9'('2#*#3,<
9-22M*2#*25*3G:3'2;#'+('8]2#)'#$22*22,(-'#),#{(%0,#),2#
>,4*%-'),2#O&5*(-,(*2f
@`#<#l#'+(-6&-/0,#),#I(*2-)*7+*#),#>XIX#*2+'6*4*3*(#7,(<
9'2#C&*#(*%&4'9*7+*9#3,73&(2,2#5\64-3,2#5'('#),3*7+*2"
A quantidade de itens CORRETOS é:
'V#P
6V#!
3V#=
)V#A
*V#D

sação de aposentadoria ou disponibilidade e a destituição de função comissionada.
IV - A ação disciplinar decairá em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;
A quantidade de itens CORRETOS é:
'V#P
6V#!
3V#=
)V#A
*V#D

23. Segundo a estrutura das Gestão Universitária estabelecida no Regimento da Universidade Federal do
Acre, assinale a opção em que não consta instância
integrante do grupo “Instâncias Colegiadas”.
'V#$22*22,(-'#),#{(%0,#),2#>,4*%-'),2#O&5*(-,(*2"
6V#$22*22,(-'#',2#>,72*4J,2#O&5*(-,(*2"
3V#>,72*4J,#)*#X72-7,;#I*2C&-2'#*#XT+*720,"
)V# >,72*4J,2# >&('),(*2;# d]37-3,<>-*7+G:3,2;# b*2+,(*2# *#
Escolar.
*V#>,4]%-,#X4*-+,('4#X25*3-'4"

25. Segundo a Lei nº 11.091/2005, que trata do Plano
de Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em
Educação, analise as seguintes assertivas:
I - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á,
exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação
e de padrão de vencimento mediante, respectivamente,
R$*A$%++)*# 8*$# Q'8'1-,'()*# R$*2++-*7'&# *4# R$*A$%++)*#8*$#H0$-,*#R$*2++-*7'&<
II - plano de carreira é o conjunto de princípios, diretri6%+# %# 7*$"'+# 34%# $%A4&'"# *# :%+%7.*&.-"%7,*# 8$*2+sional dos servidores titulares de cargos que integram
determinada carreira, constituindo-se em instrumento
de gestão do órgão ou entidade;
III - A gestão dos cargos do Plano de Carreira Observará, dentre outro, a dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração, e as
1*"8%,Z71-'+#%+8%1921'+#:%1*$$%7,%+[
IV - A remuneração dos integrantes do Plano de Carreira
será composta do vencimento básico, correspondente
ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do
79.%&#:%#1&'++-21'()*#%#79.%&#:%#1'8'1-,'()*#*148':*+#
pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta
Lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas
em lei.
A quantidade de itens CORRETOS é:
'V#P
6V#!
3V#=
)V#A
*V#D

24. Sobre o Regime Disciplinar estabelecido na Lei nº
8.112/90, analise as seguintes assertivas:
I - É dever do servidor à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
II - É proibido ao servidor participar de gerência ou ad"-7-+,$'()*# :%# +*1-%:':%# 8$-.':'/# 8%$+*7-21':'# *4#
7)*#8%$+*7-21':'/#%>%$1%$#*#1*"0$1-*/#"%+"*#7'#34'lidade de acionista, cotista ou comanditário.
III - São penalidades disciplinares a advertência, a cas-

26. Sobre o Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código
:%#\,-1'#R$*2++-*7'&#:*#N%$.-:*$#RY;&-1*#Q-.-&#:*#R*der Executivo Federal, analise as seguintes assertivas:
I - o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,
,%"8*/#8*+-()*#%#-7]4Z71-'+/#8'$'#*;,%$#34'&34%$#B'.*recimento, para si ou para outrem;
II - permitir que perseguições, simpatias, antipatias,
caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal
-7,%$2$'"#7*#,$',*#1*"#*#8Y;&-1*/#1*"#*+#=4$-+:-1-*7'dos administrativos ou com colegas hierarquicamente
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superiores ou inferiores;
III - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções,
tendo por escopo a realização do bem comum;
IV - ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro ou infração a este Código de Ética
*4#'*#QU:-A*#:%#\,-1'#:%#+4'#8$*2++)*[
V - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular.
Assinale a opção que assinala a quantidade de assertivas que contém VEDAÇÕES SERVIDOR PÚBLICO.
'V#P
6V#!
3V#=
)V#A
*V#D

Assinale a opção em que todas as verbas são enquadradas como GRATIFICAÇÕES ou ADICIONAIS, nos
termos da Lei nº 8.112/90:
'V#$5*7'2#@;#@@#*#@@@"
6V#$5*7'2#@;#@@#*#@`"
3V#$5*7'2#@;#@@@#*#@`"
)V#$5*7'2#@@;#@@@#*#@`"
*V#d,)'2#'2#'22*(+-8'2"

27. Segundo a Lei nº 8.112/90, assinale a opção em que
não há requisito básico para investidura em cargo público:
'V#'#7'3-,7'4-)')*#6('2-4*-('"
6V#'5(*2*7+'/0,#)'#),3&9*7+'/0,#*T-%-)'#*9#*)-+'4#3,7<
8,3'+[(-,"
3V#'5+-)0,#LG2-3'#*#9*7+'4"
)V#'#C&-+'/0,#3,9#'2#,6(-%'/M*2#9-4-+'(*2#*#*4*-+,('-2"
*V#%,.,#),2#)-(*-+,2#5,4G+-3,2"

28. São hipóteses de VACÂNCIA, nos termos da Lei nº
8.112/90, EXCETO:
'V#XT,7*('/0,"
6V#Y*9-220,"
3V#1'4*3-9*7+,"
)V#I,22*#*9#,&+(,#3'(%,#'3&9&4F8*4"
*V#I(,9,/0,"

29. Assinale a opção que conste verba que não constitui indenização, nos termos da Lei nº 8.112/90:
'V#$4-9*7+'/0,"
6V#$W&)'#)*#>&2+,"
3V#Y-F(-'2"
)V#d('725,(+*"
*V#$&TG4-,<^,(')-'"

30. Considere as seguintes assertivas:
O#D#A$',-21'()*#7','&-7'#%#$%,$-;4-()*#8%&*#%>%$191-*#:%#
B47()*#:%#:-$%()*/#1I%2'#%#'++%++*$'"%7,*[
II - adicional pelo exercício de atividades insalubres, e
abono de permanência;
OOO# D# ':-1-*7'&# :%# B0$-'+# %# A$',-21'()*# 8*$# %71'$A*# :%#
curso ou concurso;
IV - adicional pela prestação de serviço extraordinário
e adicional pelo exercício de atividades penosas.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Baseado Nos trechos musicais abaixo responda as Questões 31 a 40
PARTITURA 1
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PARTITURA 2
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PARTITURA 3
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31. Pelas características estilísticas e formais da obra (Partitura 1), podemos
afirmar que:
a) É um poema sinfônico de um compositor brasileiro.
b) É uma peça Ultra Romântica do século XIX.
c) É o segundo tema de uma sinfonia Clássica e o trecho está em Mi b Maior.
d) Está na tonalidade de Dó Maior e utiliza forma sonata.
e) Nenhuma das respostas estão corretas.

32. Qual seria a progressão Harmônica do trecho abaixo e o tom que o trompista
lê sua parte (Partitura 1)?

a) Bbm //Eb //F7//Bbm7//Eb //Bbm7 – Tom F
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b) Bb //Eb //Fm//Bb7//Eb //Bb7 – Tom C
c) Bb7 //Ebm //Fm7//Bb7//Ebm //Bb7 – Tom Eb
d) Bbm7 //Ebm7 //Fm7//Bbm7//Ebm //Bb7 – Tom C
e) Bbm //Ebm //Fm//Bb7//Ebm //Bb7 – Tom D
33. Que obra seria esta (Partitura 1)?
a) 1 Sinfonia de Brahms
b) 5 Sinfonia de P.Y. Tchaikovsky.
c) Trenzinho Caipira Villa Lobos
d) 5 sinfonia de Beethoven
e) Sinfonia Júpiter W.A. Mozart
34. Qual destes Compositores poderia ter composto a Partitura 1:
a) J. Brahms
b) W.A. Mozart.
c) P.Y. Tchaikovsky.
d) Heitor Villa Lobos
e) L. Beethoven.
35. Em relação a estrutura desta obra (Partitura 2) podemos afirmar que sua
FORMA e TEXTURA seriam:
a) Tema único com variações e coda. Homofônica.
b) Tema A, tema B, ponte Harmônica, Reexposição (Tema A´, Tema B´) e coda.
Homofônica.
c) Introdução, tema A, tema B, tema C, reexposição e coda. Polifônica.
d) Tema A, tema B, ponte Harmônica, Reexposição (Tema A´, Tema B´) e coda.
Polifônica.
e) Introdução, Rondó e Coda. Homofônica.
36. Em relação a harmonia do trecho abaixo (Partitura 2) podemos afirmar que os
acordes por compasso seriam:
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a) Gm D7//Gm D7//Gm//A//Dm A7//Dm A7//E7//Am Dm// G/B C// F G //E7 Am// Gm
C7// F
b) G D7//G D7//G//A//Dm A7//Dm A7//E7//Am Dm// G/B C// F G //E7 Am// G C7// F
c) Gm D7//G D7//Gm//A//D A7//D A7//E7//A Dm// G/B C// F G //E7 A// Gm C7// F
d) Gm Dm7//Gm Dm7//Gm//A//D A7//D A7//E7//Am Dm// G/B C// F G //E7 Am// Gm
C7// Fm
e) Bb D7//Bb D7//Bb//A//Dm A7//Dm A7//E7//Am Dm// G/Bb C// F G //E7 Am// Gm
C7// F
37. Sobre a obra (Partitura 2) qual da(s) seguinte(s) frase(s) seria(m)
VERDADEIRA(s)?
I – Faz parte de uma sonata Clássica para Piano
II – É uma peça folclórica Brasileira
III – O Compositor e Joseph Haydn
IV– A reexposição do tema A começa em Fá maior
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V – Todas as Respostas estão incorretas
a) II e IV
b) V
c) I e IV
d) III
e) I e III
38. Sobre a obra (Partitura 3) qual da(s) seguinte(s) frase(s) seria(m) FALSA(s)?
I – A tonalidade é Dó Menor
II – É uma peça de compositor brasileiro
III – O Compositor e do período Romântico
IV– A reexposição do tema A começa em Ré maior
V – Todas as Respostas estão incorretas
a) V
b) I, II, IV e V
c) I, II, III e IV
d) III
e) I, III, IV e V
39. A progressão harmônica do compasso 1 a 16 (PARTITURA 3) seria a seguinte:
a) C Em/G // F C/E F C/E // D4 G7// E7/G# Am Em F // C/E Dm7 C/E // Dm7 G //
Am // Am // Am // F/A C // C/G G7// C/E F// C/G F C // D4 G // C // C
b) Am E // F C/E F C/E // G4 G7// E7/G# Am Em F // C/E Dm7 C/E // Dm7 G // C //
C // C // F/A C // C/G G7// C/E F// C/G F C // G4 G // C // C
c) Am G // F C/E F C/E // D4 G7// G# Am Em F // C/E Dm7 C/E // Dm7 G // C // C //
C // F/A C // C/G G7// C/E F// C/G F C // D4 G // C // C
d) Am Em/G // F C/E F C/E // D4 G7// E7/G# Am Em F // C/E Dm7 C/E // D7 G // C
// C // C // F/A C // C/G G7// C/E F// C/G F C // G4 G // C // C
e) Am Em/G // F C/E F C/E // D4 G7// E7/G# Am Em F // C/E Dm7 C/E // Dm7 G //
C // C // C // F/A C // C/G G7// C/E F// C/G F C // D4 G // C // C
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40. Que compositor escreveu esta peça (Partitura 3)?
a) Carlos Gomes.
b) Mussorgsky.
c) Borodin.
d) Tchaikovsky.
e) Kodaly.

41. A Sinfonia Concertante Para Violino e Viola em Mi Bemol Maior foi composta
por volta de 1779, composição híbrida entre a sinfonia e o concerto. Possui
instrumentação mais enxuta possibilitando maior riqueza na harmonia utilizando
como recurso a divisão do naipe de viola em dois grupos, violino e viola como
solistas, dois oboés, duas trompas e orquestra de cordas desempenhando o
acompanhamento desta obra. A parte da viola solista é escrita na tonalidade Ré
maior para soar mais brilhante, pode ser feita ou não a scordatura (mudança na
afinação padrão feita em instrumentos de cordas para facilitar a execução). A
obra está escrita em três movimentos: Allegro Maestoso, Andante e Presto, tem
como compositor:
a) Domênico Scarlatti
b) Joseph Haydn
c) Wolfgang Amadeus Mozart
d) Ludwig Van Beethoven
e) Carl Philipp Emanuel Bach

42. Em 1750 o Juiz – Presidente Charles de Brosses lamentava a fachada do
Palácio Pamphili, em Roma, tivesse sido reconstruída com uma espécie de
ornamentação em filigrana mais própria para talheres do que para uma obra
arquitetônica. Recorrendo a uma linguagem pitoresca deu-lhe o nome de
barroco, começando assim o início da carreira da termo. Anos antes de Brosses
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introduzir o termo a crítica de arte, um crítico musical anônimo qualificara de
barocque a música do Hyppolyte et Aricie de Rameau, obra estreada em 1733 e
que na opinião deste critico era:
a) Densa, volumosa, cromática e com dinâmicas extensas.
b) Barulhenta, caprichosa, pouco melodiosa e extravagante nas modulações.
c) Leve, com instrumentos de metal e naipe de percussão completo.
d) Instrumental com acompanhamento de piano.
e) Nenhuma das alternativas.

43. Grupo instrumental criado em 1919 por Donga e Pixinguinha atendendo
pedido de Isaac Frankel que queria um grupo para se apresentar na sala de
espera do Cinema Palais. A primeira formação do grupo contou com as
presenças de Pixinguinha, na flauta; China, no vocal, violão e piano; Donga, no
violão; Raul Palmieri, no violão; Nelson Alves, no cavaquinho; José Alves, no
bandolim e ganzá; Jacó Palmieri, no pandeiro e Luís de Oliveira, na bandola e
reco-reco. No final de 1919, empreenderam uma viagem aos estados de Minas
Gerais e de São Paulo contando então com a presença do violonista João
Pernambuco, que passou a fazer parte do grupo. Realizaram turnês na França,
Argentina e em vários estados brasileiros. Isaac Frankel batizou o grupo com o
nome:
a) Oito batutas
b) Originais do Samba
c) Quinteto armorial
d) Cinco a Seco
e) Nenhuma das alternativas
44. Pertencia à uma família de grandes músicos da Turíngia, no Centro-Norte da
Alemanha, que ao longo de seis gerações produziu um número extraordinário de
bons músicos e vários compositores famosos. Considerava – se um artesão
consciencioso que fazia seu trabalho o melhor que sabia para satisfação de seus
superiores, para deleite e edificação dos seus semelhantes e para glorificar a
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Deus. Foi organista em Arnstadt (1703-1707) e Mühlhausen (1707-1708), diretor
musical na corte de um príncipe em Cõthen (1717-1723) e mais tarde Chantre do
colégio de S. Tómas e diretor musical em Leipzig (1723-1750). Compôs
praticamente em todas as formas em voga no seu tempo, com exceção da ópera.
Estas informações são do compositor:
a) Jean-Phillippe Rameau
b) George Frideric Haendel
c) Johann Sebastian Bach
d) Antonio Vivaldi
e) Jean-Baptiste Lully

45. Nasceu em 5 de março de 1887, na Rua Ipiranga no Rio de Janeiro, filho do
Professor Raul e Noêmia um dos maiores compositores brasileiros. Aprendeu
com seu pai a tocar clarineta e era obrigado a discernir o gênero, estilo, caráter e
origem das obras como declarar com precisão o nome da nota dos sons ou
ruídos que surgiam incidentalmente, como, por exemplo, o guincho da roda do
bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto metal. Mantinha contato com
jovens artistas e poetas de todos os recantos do país, como poucos estudou e
viajou buscando conhecer a diversidade que tinha seu país. Passou por Espírito
Santo, Bahia, Pernambuco. Penetrando direto no ambiente popular folclórico;
capitais e sertão; fazendas e engenhos do interior; anotação dos cantos
primitivos, dos ritmos africanos, dos temas dos cantadores, dos instrumentos
rústicos, dos aboiados, das danças, do frevo, do maracatu, das cantigas de
mendigos, das lamentações dos cegos, tudo apontado com sinais próprios. Mil e
um temas folclóricos que depois seriam o material apresentado nos Guias
práticos (1932). Compôs obras como Choros Nº 10 (Rasga Coração), suíte para
piano Ciclo Brasileiro (1936), Suíte Brasileira para orquestra (1912), Uirapuru
(1917), dentre outras inúmeras obras para as mais diversas formações. As
referidas peças foram compostas por:
a) Henrique Oswald
b) Alberto Nepomuceno
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c) Heitor Villa-Lobos
d) João Pernambuco
e) Antônio da Silva Callado
46. Heinrich Christoph Koch (1749-1816), no seu Versuch einer Anleitung zur
Composition (Ensaio Introdutório sobre Composição de 1787), descreve um
modelo de composição que a primeira parte compõe-se de uma seção, enquanto
a segunda se compõe de duas. Na primeira seção a tonalidade principal mantémse até que uma modulação para a dominante (ou a relativa maior numa
tonalidade menor) conduza a uma suspensão na tônica da nova tonalidade. A
segunda seção começa muitas vezes com o tema principal na dominante,
ocasionalmente com outro motivo ou numa outra tonalidade, e modula de volta
para a tônica por meio de uma nova ideia melódica. A última seção começa
normalmente com o tema principal na tonalidade do andamento. São
recapituladas ou reexpostas as ideias melódicas da primeira seção, passando
frequentemente a subdominante sem nela fazer uma cadência. Por fim, a seção
final do primeiro período, que se desenvolvera na tonalidade dominante ou
relativa, é agora repetida na tônica. Esse modelo ou forma de composição
pertencente ao Período Clássico denomina-se:
a) Rococó
b) Música Descritiva
c) Concerto
d) Forma Sonata
e) Lied
47. A música programática é uma música instrumental associada a uma matéria
poética, descritiva ou mesmo narrativa, não por meio de figuras retóricomusicais nem pela imitação dos sons e dos movimentos naturais, mas pela
sugestão imaginativa. A música programática pretendia absorver e transmutar
integralmente na música o tema imaginado, de tal forma que a composição
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resultasse no transcender e fosse independente dele. Vários compositores da
época escreveram esse tipo de música, que faz parte de qual período da música?
a) Barroco
b) Clássico
c) Romântico
d) Moderno
e) Contemporâneo

48. A compositora e maestrina carioca destaca-se na história da cultura brasileira
e da luta pelas liberdades no país pelo seu pioneirismo. A coragem com que
enfrentou a opressora sociedade patriarcal e criou uma profissão inédita para a
mulher, causou escândalo em seu tempo. Atuando no rico ambiente musical do
Rio de Janeiro do Segundo Reinado, no qual imperavam polcas, tangos e valsas,
não hesitou em incorporar ao seu piano toda a diversidade que encontrou, sem
preconceitos. Após o fim de seu casamento que fora arranjado pelo seu pai,
sofreu desilusão amorosa, foi repudiada por sua família, condenações morais,
contudo foi no piano que teve consolo e ânimo para seguir em sua jornada na
vida

e

música.

Foi

uma

grande

compositora,

como

poucos

obteve

reconhecimento em vida pelo público e crítica, passou por vários abusos de
exploração de seu trabalho, as situações adversas levaram a compositora a criar
a primeira sociedade protetora e arrecadadora dos direitos autorais do país, a
Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Compôs Corta – Jaca e Ó Abre Alas
nossa compositora é:
a) Jocy de Oliveira
b) Dinorah de Carvalho
c) Tia Ceata
d) Joanídia Sodré
e) Chiquinha Gonzaga
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49. Foi um dos grandes compositores do final do século XVIII, representante do
período clássico no mesmo patamar de Bach e Handel para o período barroco.
Morreu aos 77 anos de idade em 1809, era praticamente autodidata, um
trabalhador paciente e persistente, homem modesto, maestro excelente,
metódico e regular na gestão de seus assuntos, viveu satisfeito ao serviço de um
nobre, tendo sido o último compositor eminente a viver assim. Possui uma lista
aproximada de 108 sinfonias, dentre as quais temos a Sinfonia de Londres de
número 104, 68 quartetos de cordas, numerosas aberturas, concertos,
divertimentos, serenatas, trios para barítono, trios de cordas, trios com piano, e
outras obras de câmara, 47 sonatas para piano, canções, árias, cantatas, missas
e outras composições sobre textos litúrgicos, 26 óperas e 4 oratórios. Acima de
tudo era compositor de sinfonias e quartetos, marque o compositor referente às
informações a cima citadas:
a) Wolfgang Amadeus Mozart
b) Johann Christian Bach
c) Ludwig Van Beethoven
d) Johann Sebastian Bach
e) Franz Joseph Haydn

50. É costume dividir a obra de Beethoven em três fases, com base no estilo e na
cronologia. Geralmente, esta divisão não toma em conta as obras que Beethoven
escreveu em Bona, entre as quais se contam algumas peças influenciadas por
Mozart e alguns belos Lieder e variações para piano. Em 1803 compôs umas das
mais importantes obras da sua segunda fase, composição está que num primeiro
momento foi dedicada para Napoleão, que admirava como o herói que levaria a
humanidade para uma nova era de liberdade, igualdade e fraternidade. No
entanto ao saber que Napoleão se proclamara imperador em maio de 1804,
Beethoven desiludido por descobrir que seu ídolo era apenas um governante
ambicioso em vias de se tornar um tirano, rasgou furiosamente a página que
continha uma dedicatória. A obra foi revolucionária, de tal modo inédita por suas
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proporções e complexidade que a princípio o público teve dificuldade de
compreende-la, marque a alternativa que corresponde a está obra:B
a) Sinfonia Nº 9 em Ré menor, Opus 125
b) Ópera Fidélio, Opus 72
c) Sinfonia Nº 3 em Mi Bemol Maior, Opus 55
d) Sinfonia Nº 5 em Dó Menor, Opus 67
e) Quarteto Rasumovsky Opus 59
51. Raimundo Soares, maestro de uma determinada orquestra sinfônica do
interior do Pará, estava em uma série de ensaios preparatórios para a
comemoração do dia internacional do músico, no ano de 2018. Porém, algumas
semanas antes do concerto, em um acidente de trânsito, Marcos, chefe do naipe
das trompas, sofreu um grave acidente, impossibilitando-o de realizar tal
apresentação. Contudo, uma das peças a ser realizada seria a Sinfonia Nº 2 em
Ré Maior, Op. 73 de J. Brahms, segundo movimento. Reginaldo, assistente do
Maestro Raimundo Soares, teve uma ideia. Já que não lhe restava muito tempo
antes do concerto e na cidade não havia nenhum trompista para substituir
Marcos, então, propôs que Ângelo, saxofonista da Big Band da cidade,
substituísse Marcos na série de concertos. Com isso, haveria um pequeno
problema, teriam que transpor as partituras de Trompa para Saxofone Tenor.
Analisando o trecho musical abaixo, marque a transposição correta. Lembrando
que a transposição deverá ser feita de Trompa para Saxofone Tenor.
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a)

b)

c)

d)

e)
Cargo: Músico – pág. 31

52. “Os ornamentos tiveram sua origem na execução dos antigos instrumentos
de tecla, cuja falta de sonoridade se contornava por meio do acréscimo de notas
estanhas ao desenho original. Até o início do século XVII os ornamentos não
eram, em geral, grafados ou mesmo indicados na partitura” (B. Med, Teoria da
Música. Pág. 293).
Com base em seus conhecimentos sobre a teoria da música ocidental e os seus
símbolos, relacione as colunas da direta e da esquerda. Em seguida, marque a
alternativa correta.
I)

Portamento

II) Apojatura

III) Floreio

(

)

(

)

(

)

(

)

IV) Grupeto

a) I – II – III – IV.
b) III – IV – I – II.
c) IV – III – I – II.
d) IV – I – III – II.
e) IV – III – II – I.
53. “Concepções com características universais para instrumentos musicais só
apareceram bem mais tarde, por volta do Século XIX. Um primeiro sistema foi
formulado por Victor-Charles Mahillon em 1880, que a partir dos conceitos
usados pelos gregos antigos e teóricos europeus da Idade Média, elaborou uma
classificação em forma de árvore, onde os ramos representam instrumentos
musicais da sua classe. Para elaborar essa classificação o elemento usado foi o
tipo de vibrações causado pelo matéria usado no corpo vibratório, a partir do
qual o som é produzido” (J. Filho, Classificação de Instrumentos Musicais em
Configurações Monofônicas e Polifônicas. Pág. 19).
De acordo com o sistema de classificação Hornbostel-Sachs, marque a
alternativa correta.
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a) Os Idiofones não são aqueles que produzem som ao serem percutidos,
provocando a vibração de todo o instrumento musical.
b) Acordeão, Pífaro e Ocarina são exemplos de instrumentos Aerofones, cuja
principal característica é a produção de som quando o ar neles introduzidos
entra em vibração, excitando os componentes do instrumento musical.
c) São exemplos de instrumentos Cordofones os seguintes instrumentos: Cuíca,
Guitarra Inglesa, Kantele e Contrabaixo Elétrico.
d) A Cítara é um instrumento cuja sua maior característica é o som produzido
através de pistões.
e) No tocante a classificação dos instrumentos musicais, pode-se afirmar que
nesse sistema há três divisões: Cordofones, Idiofones e Aerofones.
54. “Apesar de que, o objetivo harmônico final de uma composição tonal é a
tríade da tônica, existem também muitas metas harmônicas encontradas dentro
de uma peça, algumas delas sendo a tríade de tônica, outras não. O termo
cadência é usado para designar uma meta harmônica, mais especificamente os
acorde utilizados na resolução dessa meta” (S. Kostka, Tonal Harmony).
Ao analisar o trecho musical abaixo, marque a alternativa correta com relação a
sua terminação/Cadência.

a) CE – Cadência de Engano.
b) CAI – Cadência autêntica Imperfeita.
c) MC – Meia Cadência.
d) CP – Cadência Plagal.
e) CN – Cadência Napolitana.
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55. “Além da teoria francesa de compassos, existe uma outra sobre a formação e
interpretação de compassos. A teoria de compassos da escola alemã e das
escolas que seguem essa linha associa a formação de compassos com a
evolução do contraponto” (B. Med. A teoria da Música).
Com base em seus conhecimentos pré-existentes, sobre a teoria de compassos
da escola alemã, assinale a alternativa incorreta.
a) Compassos simples são compassos com dois ou mais tempos fortes. Resultam
na combinação de compassos simples.
b) Compasso composto regular é o resultado da combinação de compassos
simples iguais.
c) Compassos simples são os binários e ternários. Todos os demais compassos
são compostos.
d) Há diferença entre três tipos de compasso: Compasso simples, compasso
composto e compasso regular.
e) Compasso composto são os compassos com dois ou mais tempos fortes.
Resultam na combinação de compassos simples.
56.

“Os

modos

litúrgicos

têm

nomes

gregos

porque

julgava-se

que

correspondessem aos antigos modos da Grécia. Pesquisas revelaram que os
modos

gregos

começavam

em

notas

diferentes

das

dos

homônimos

eclesiásticos. Além disso, os gregos consideravam as escalas no sentido
descendente” (B. Med. Teoria da Música).
Observe atentamente o trecho musical abaixo e marque corretamente o modo
litúrgico em que ele se enquadra.
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a) Dórico.
b) Eólico.
c) Mixolídio.
d) Jônio.
e) Frígio.
57. “A combinação de até doze semitons permite a formação de um grande
número de escalas. Algumas têm a sua origem no folclore de determinados
povos, outras são o resultado de concepções pessoal de certos compositores e
ainda algumas são simples combinações matemáticas” (B. Med. Teoria da
Música).
De acordo com a teoria musical, a sequência de notas nos dá uma vasta
variedade de sons. Com isso, ao longo do tempo foi dando-se nomes a tais
escalas, dentre elas as chamadas “Escalas Exótica”. Com base nisso, marque a
alternativa em que se encontra a nomenclatura correta para a escala abaixo.

a) Escala Pentatônica.
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b) Escala Menor Harmônica.
c) Escala Chinesa.
d) Escala Cigana Menor.
e) Escala Menor Napolitana.
58. “Enarmonia é a substituição de uma ou mais notas por outras que, muito
embora de nome diferente, apresentam os mesmos sons. Notas enarmônicas são
notas de nome e grafia diferentes, porém com o mesmo resultado auditivo.”
Com base nesse conceito bastante utilizado no meio musical, marque a opção
incorreta de notas enarmônicas.
a) Dó sustenido e Ré Bemol
b) Mi Dobrado Bemol e Ré Natural
c) Sol Dobrado Sustenido e Si Dobrado Bemol
d) Fá Bemol e Ré Dobrado Sustenido
e) Sol Bemol e Fá Natural
59. “A orquestra sinfônica caracteriza-se por apresentar uma configuração
específica delineada no Século XVII e que se mantém até os dias atuais. Durante
a idade Média e no começo do Renascimento, os instrumentos haviam sido
excluídos das manifestações musicais eruditas. Por volta de 1610, a discordância
entre alguns compositores sobre a combinação entre instrumentos e vozes
ensejou experiências com grupos apenas instrumentais, precursores da
orquestra” (Aubert e Landowski, 19590.
Baseado no texto acima, nos seus conhecimentos sobre orquestra sinfônica, na teoria
musical e na imagem abaixo, relacione corretamente o que se pede. Enumere, na
sequência e de acordo com a imagem, a posição da Tuba, cordas dedilhadas e
cordas marteladas.
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a) 21 – 6 – 15.
b) 21 – 18 – 15.
c) 5 – 15 – 6.
d) 18 – 15 – 6.

e) 6 – 15 – 21.
60. “Piotr Ilich Tchaikovsky nasceu na Rússia no ano de 1840. Foi um compositor
russo que, como muitos outros artistas, entrou para a história depois de sua
morte, no ano de 1893, na cidade de São Petersburgo. É uma das figuras mais
emblemáticas e misteriosas da história da arte e da música. Tchaikovsky é
considerado um gênio que dominou todas as áreas das artes e dos sons”
(Subirana. G. Magisterio de Primaria).
Observando o trecho abaixo, da Sinfonia Nº 5 Op. 64, e, baseado em seus
conhecimentos teóricos em música, marque a opção em que indica a formação
do acorde correto no compasso três, no primeiro tempo.
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a) Sol Maior
b) Lá menor
c) Mi Menor
d) Dó Maior
e) Ré Maior
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Folha de Rascunho
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