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Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da
autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome
completo, do número de seu documento e do número de sua
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para
as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de
Questões está completo, sem falhas de impressão e se a
numeração está correta. Não esqueça de conferir se sua prova
corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso note
alguma divergência, comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a
Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no   seu
preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de
sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta
de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha
de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo
correto da marcação da Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá
ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou
rasurada.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas,
às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas),
incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante
controlar seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no
verso da capa da prova e levar consigo.
Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após

11.

12.
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15.

60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar
o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início
da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas
no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), a partir da
divulgação do Gabarito Oficial.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos
só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os
documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive
códigos e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos
eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular,
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;   b) livros,
anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer
outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a
realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope
de guarda de pertences.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata
denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas
cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ATENÇÃO
●

●

O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:
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NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Educação, Educação Especial e Legislação

11 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que
requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade
não pode ser medida se quem os adota está perdido em
um mundão de escolas tradicionais. A própria definição
de tamanho de sala vai se esfarelando. Imaginemos um
colégio com professores excelentes dando aulas em
salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez
alunos se reúnem com professores mais jovens para
discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem
duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por
500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação
aluno/professor = infinito). Quantos professores por
aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem,
o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco
importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o
nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas
angustiantes, se mete a legislar sobre o número de
alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no
ensino médio, não será possível ultrapassar o número
mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita
magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de
nenhuma pesquisa saiu.

LÍNGUA PORTUGUESA
Os legisladores e o Verbo Divino
Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas
estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de
comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar
água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos
comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um
cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é
diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos
outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come”
o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar
gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos
atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a
ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso
dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica,
do volume da voz e se há amplificação, entre outros
fatores. Não há um número mágico.
2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado
a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não
é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é
semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica
o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para
concluir que aulas maiores custam menos, economizando
recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de
Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os
400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia,
em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim,
Harvard não seria a melhor universidade do mundo e
Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio
coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim,
a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No
Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com
salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor
ensino que jamais experimentarão.
3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se
ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma
sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em
uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem
um grande professor, em uma sala enorme, ou um
medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os
casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas,
se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o
professor. É um argumento sério, sempre e quando tal
interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer
que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram
muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do
tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato,
esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas
cuidadosas e grupos de controle. São centenas de
pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras.
E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção
constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há
nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de
aprendizado. Infere-se que os casos de interação alunoprofessor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir
o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento.
É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas.
Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das
escolas.

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

QUESTÃO 01
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
o autor é veementemente contra o argumento dos
puristas, para quem o número excessivo de alunos em
sala compromete a interação aluno/professor.
o problema do número de alunos em sala de aula não
é da alçada do Legislativo, que deve se preocupar
com problemas mais angustiantes.
as inúmeras pesquisas comprovaram que o número
elevado de alunos em sala de aula definitivamente
não compromete o bom rendimento.
o número elevado de pessoas usufruindo de algo em
um mesmo ambiente compromete o seu rendimento,
visto que elas têm de dividir o espaço.
as pesquisas revelaram que há uma falta generalizada
de interação entre aluno-professor, que não é
prejudicada pelo número de alunos em sala de aula.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O título do texto está diretamente relacionado ao
fragmento
“Tais análises não avaliam métodos eficazes...”
“...para dividi-lo entre os comensais.”
“Será preciso deitar água no feijão.”
“Deus revelou aos legisladores”.
“...cochichos atrapalharão o deleite da música.”

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “não será possível ultrapassar o número
mágico de 35.” (4.§), a função sintática da oração
destacada é a mesma encontrada em
“...de determinar o impacto do tamanho da sala de
aula...” (3.§)
“...para devorar uma travessa de comida.” (1.§)
“...que os casos de interação aluno-professor são
raríssimos.” (3.§)
“...a legislar sobre o número de alunos na sala de
aula? (4.§)
“...de reduzir o prazer da cantoria?” (1.§)
Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

A expressão “devorar uma travessa de comida”
(1.§) é um exemplo de figura de
palavra denominada metonímia.
pensamento denominada metáfora.
sintaxe denominada hipálage.
palavra denominada antonomásia.
sintaxe denominada anacoluto.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma a respeito das colocações pronominais
que foram alteradas em relação ao texto original.
Em Se infere (3.§), a próclise não é permitida, pois
jamais se inicia período com pronomes átonos.
Em se há muitos alunos, se dilui (3.§), a ausência de
palavra atrativa após a vírgula exige a ênclise.
Em acabarão todos acotovelando-se  (1.§), o sujeito
explícito antes do verbo provoca próclise ou ênclise.
Em vai se esfarelando (4.§), a ênclise não é permitida,
pois se trata de locução verbal com gerúndio.
Em quem adota-os (4.§), a presença do pronome
relativo permite apenas a próclise do pronome átono.

(E)

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O prefixo presente em irrelevante (4.§) apresenta
o mesmo valor semântico do prefixo presente em
desfazer.
despedaçar.
inacessibilidade.
desumano.
acéfalo.

QUESTÃO 11

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque
NÃO possui um referente explícito no texto, ou
seja, estabelece referenciação implícita.
“situação” (1.§)
“comensais” (1.§)
“cantor” (1.§)
“alunos” (2.§)
“fórmula” (2.§)

(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta. De acordo com
a Constituição Federal do Brasil, a República
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios:
a soberania.
a cidadania.
a dignidade da pessoa humana.
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
prevalência dos direitos humanos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)

“...Harvard não seria a melhor universidade do
mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura
de
sintaxe denominada zeugma.
pensamento denominada apóstrofe.
sintaxe denominada anacoluto.
palavra denominada catacrese.
sintaxe denominada anáfora.

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ESPECIAL E
LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a
palavra que sofreu alteração foi
Coreia, pois paroxítonas terminadas em ditongos ei e
oi não se acentuam mais.
três, pois pertence às palavras monossilábicas
terminadas com a consoante s.
aluno-professor, pois compostos de substantivos
passaram a ser grafados com hífen.
aguado, pois as palavras que possuíam trema
perderam-no, exceto os nomes próprios.
anfiteatros, pois compostos cuja formação se perdeu
pelo uso não tem mais hífen.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
As expressões “desde que” (3.§) e “desde que” (4.§)
estabelecem a mesma relação lógico-semântica.
“Mesmo assim” (2.§) e “qualquer que seja” (3.§) são
expressões que introduzem argumentos contrastivos.
As expressões “eis” (1.§), “mesmos” (1.§) e “tais” (4.§)
são pronomes demonstrativos que conferem ênfase.
Os adjetivos “leviano” (3.§) e “irrelevante” (4.§) são
empregados para menosprezar o ensino brasileiro.
A expressão “raríssimos” (3.§) é um processo
derivacional que resulta na forma superlativa absoluta
analítica.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)
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De acordo com a Constituição Federal do Brasil,
todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País os seguintes
direitos e deveres individuais e coletivos, EXCETO
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de decreto-lei.
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato.
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem.
é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem.

Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal do Brasil,
são símbolos da República Federativa do Brasil:
a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais.
apenas as armas e o selo nacionais.
apenas a bandeira e o hino nacionais.
apenas a bandeira, as armas e o selo nacionais.
a bandeira, o hino, as armas e o escudo.

QUESTÃO 17

QUESTÃO 14
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Constituição
Federal do Brasil, a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos
termos da lei, mediante

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

plebiscito.

II.

referendo.

III.

iniciativa popular.

IV.

iniciativa parlamentar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de
2012, é correto afirmar que “subsidiar a formulação
da Política Nacional de Educação Especial na área
de deficiência visual” é atribuição que compete ao
Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Instituto Benjamin Constant.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira.
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca.
Instituto de Pesquisas Aplicadas.

QUESTÃO 18

(A)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 15

(A)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

De acordo com o art. 37, caput, da Constituição
Federal do Brasil, a administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
somente legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade.
somente legalidade, moralidade e publicidade.
somente legalidade e moralidade.
legalidade, impessoalidade, moralidade e identidade.

(E)

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de
25/8/2009, são princípios gerais da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, EXCETO
o respeito pela dignidade inerente, a autonomia
individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias
escolhas, e a independência das pessoas.
o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas
com deficiência como parte da diversidade humana e
da humanidade.
a igualdade entre o homem e a mulher.
o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.
a criação de obstáculos e diferenças entre as pessoas.

QUESTÃO 16
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Lei nº 8112,
de 11 de dezembro de 1990, que trata do Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, são
deveres do servidor:
I.

exercer com zelo e dedicação as atribuições
do cargo.

II.

ser leal às instituições a que servir.

III.

observar as normas legais e regulamentares.

IV.

cumprir as ordens superiores, exceto
quando manifestamente ilegais.

5

Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

QUESTÃO 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, com relação a educação
especial, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21

Entende-se por educação especial, para os
efeitos desta Lei, a modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais.

(A)
(B)

Haverá, quando necessário, serviços de
apoio especializado, na escola regular, para
atender às peculiaridades da clientela de
educação especial.

(C)
(D)
(E)

O atendimento educacional será feito
em
classes,
escolas
ou
serviços
especializados, sempre que, em função
das condições específicas dos alunos, não
for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.

QUESTÃO 22

A oferta de educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na
faixa etária de zero a seis anos, durante a
educação infantil.

(A)

(B)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 20

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

No início do século XX, Mário de Andrade realizou
uma Missão de Pesquisas Folclóricas pelas
regiões Nordeste e Norte do Brasil. Sobre essa
informação, assinale a alternativa correta.
As canções coletadas por Mário de Andrade foram
utilizadas nas escolas.
As partituras coletadas por Mário de Andrade estão
guardadas em Museus.
Mário de Andrade utilizou as canções populares de
tais regiões em suas próprias obras.
O registro sonoro dessa missão ilustra as mais
diversas formas de cantigas do folclore brasileiro.
Tal pesquisa serviu para registrar as manifestações
estrangeiras que eram entoadas em datas
comemorativas dos imigrantes.

De acordo com o Decreto nº 1.171/94 que aprovou o
Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, é vedado ao servidor público,
EXCETO
retirar da repartição pública, sem estar legalmente
autorizado, qualquer documento, livro ou bem
pertencente ao patrimônio público.
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio,
de parentes, de amigos ou de terceiros.
apresentar-se sóbrio no serviço ou fora dele
habitualmente.
dar o seu concurso a qualquer instituição que atente
contra a moral, a honestidade ou a dignidade da
pessoa humana.
exercer atividade profissional aética ou ligar o seu
nome a empreendimentos de cunho duvidoso.

No final da década de 40 o Grupo “Música Viva”
publicou três manifestos. Sobre tal grupo, assinale
a alternativa correta.
Os compositores que participaram desse grupo foram
somente Guerra Peixe, Radamés Gnatalli e Gilberto
Mendes.
Koellreutter liderou tal grupo que prezava pela música
revolucionária como expressão de uma época.
Os compositores que participaram de tal grupo,
compunham obras populares e eruditas, afim de criar
uma mistura entre elas.
Diversos músicos populares como Lamartine Babo e
as Cantoras do Rádio foram influenciados pelo grupo.
Os compositores de tal grupo escreviam principalmente
obras tonais utilizadas como sonorização dos
programas de rádio.

QUESTÃO 23

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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A segunda metade do século XIX no Brasil é
marcada por mudanças políticas, sociais e
intelectuais. Assinale a alternativa que melhor se
relaciona com o contexto histórico descrito.
Tendo o Brasil acabado de ser descoberto, os
portugueses inauguram no Rio de Janeiro o primeiro
Teatro de Ópera Brasileiro.
Surgem fundações e clubes com o intuito de cultivar
e patrocinar a música de concerto e de câmara, o seu
ensino e a veiculação de partituras.
São compositores desse período, Carlos Gomes,
Marcos Portugal e Padre José de Anchieta, entre
outros.
A música desse período era exclusivamente composta
para orquestra sinfônica e ópera, e era realizada na
corte de D. João VI.
As festas populares invadem as igrejas e impõem a
música popularesca das ruas nos ofícios religiosos.

Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

(D)
(E)

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que apresenta compositores
brasileiros do período romântico.
(A)
Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Henrique
Oswald e Villa-Lobos.
(B)
Gláuco Velásquez, Lorenzo Fernandes, Ernesto
Nazareth e Carlos Gomes.
(C)
Carlos Gomes, Leopoldo Miguez, Ernesto Nazareth e
Lorenzo Fernandes.
(D)
Villa-Lobos, Carlos Gomes, Leopoldo Miguez e
Alexandre Levy.
(E)
Carlos Gomes, Henrique Oswald, Alberto Nepomuceno
e Alexandre Levy.

QUESTÃO 27
Sobre a renascença nas artes visuais, assinale a
alternativa correta.
(A)
As técnicas de pintura de Rembrandt foram de
grande importância para o estabelecimento dos ideais
pictóricos do período.
(B)
A tela “Bonjour Monsieur Coubert” de Gustave Coubert
pode ser considerada como uma das obras mais
representativas do renascimento francês.
(C)
O ideal de renascimento já ganhava força desde
o período de Giotto, já que na época costumava-se
afirmar que suas obras eram tão boas quanto as dos
antigos mestres da Grécia.
(D)
O uso dos fortes contrastes de luz e sombra na obra
de Jan van Eyck fez com que inúmeros historiadores
da arte o considerassem como um dos grandes
precursores do período Barroco.
(E)
A arquitetura do período é caracterizada por uma
grande quantidade de ornamentos que substituiu
definitivamente
a
construção
das
fachadas
organizadas em cornijamentos planos e pilastras,
típicos das ordens clássicas.

QUESTÃO 25
O desenvolvimento tecnológico durante o século
XX possibilitou a manipulação e a decomposição
sonora. De acordo com a estética musical utilizada
pelos compositores eruditos no século passado,
assinale a alternativa correta.
(A)
Jorge Antunes vislumbrou utilizar a tecnologia sonora
para incluir em suas obras sons que fossem gerados
por meios eletrônicos, em razão da possibilidade de
construir os seus próprios aparelhos.
(B)
A interação da música eletroacústica com instrumentos
musicais acústicos e vídeos é restrita à música de
cinema.
(C)
Na década de 60 a única vertente eletroacústica
desenvolvida por compositores brasileiros foi aquela
que comumente é conhecida como concreta.  
(D)
A forma com que a música eletroacústica brasileira
é pensada e formulada em um suporte eletrônico
depende da ideia de cada compositor, no entanto
todas elas seguem uma estética nacionalista de
acordo com os ensinamentos de Mário de Andrade.  
(E)
A gravação dos sons em mídia digital é atualmente
conhecida como música midi, desde que seja
executada por meio de alto-falantes.

QUESTÃO 28
Relacione as colunas e assinale a alternativa com
a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
(
(
(
(
(

QUESTÃO 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a correta.
I.

II.

(A)
(B)
(C)

I e II estão incorretas.
I e II estão corretas, mas a II não é a justificativa da I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A tropicália foi um movimento puramente
musical que surgiu em meados de 1980
com a intenção de resgatar as premissas
antropofágicas de miscigenação do
pensamento nacional modernista com a
arte do exagero psicodélico da década de
70.

Águas de Março
Eu sou o Samba
Ô Abre alas
As Mariposas
Arrastão
)
)
)
)
)

Adoniran Barbosa
Edu Lobo
Jair Rodriguês
Tom Jobim
Chiquinha Gonzaga

5 – 2 – 4 – 1 – 3.
4 – 2 – 1 – 5 – 3.
2 – 5 – 1 – 4 – 3.
4 – 1 – 5 – 2 – 3.
4 – 5 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa que representa de forma
correta as texturas musicais.
(A)
Homofonia é caracterizada por linhas melódicas
diferentes, mas de mesmo ritmo.
(B)
Polifonia é caracterizada por vozes com alturas
diferentes, mas com mesmo ritmo.
(C)
O Canto gregoriano é homofônico e polifônico.
(D)
Os motetos podem ser homofônicos, mas nunca
polifônicos.
(E)
Homofonia e polifonia não são texturas musicais.

A música de Caetano Veloso representou a
ponte entre o conservadorismo da música
erudita e a vanguarda do pensamento
popular com a utilização de melodias e
rimas fáceis para a universalização da
música brasileira.

I e II estão corretas e a II é a justificativa da I.
Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
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QUESTÃO 30
Assinale a alternativa apresenta as dez primeiras
notas de uma série harmônica iniciada na nota lá
(440hz), considerando o dó central como o dó3.
(A)
Lá3, Lá4, Ré5, Lá5, Dó#6, Mi6, Sol6, Lá6, Si6, Dó#7.
(B)
Lá3, Lá4, Mi5, Lá5, Dó#6, Mi6, Ré6, Lá6, Si6, Dó#7.
(C)
Lá3, Lá4, Mi5, Lá5, Dó#6, Ré6, Sol6, Lá6, Si6, Dó#7.
(D)
Lá3, Lá4, Mi5, Lá5, Ré6, Mi6, Sol6, Lá6, Si6, Dó#7  
(E)
Lá3, Lá4, Mi5, Lá5, Dó#6, Mi6, Sol6, Lá6, Si6, Dó#7.

QUESTÃO 34

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 31
De acordo com a harmonia tradicional utilizada na
música tonal do séc XVIII, e parte do século XIX,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O acorde 6/4 cadencial é frequentemente considerado
uma dissonância e deve ser resolvido na dominante.
(B)
Semicadências são aquelas que não chegam ao
repouso no I grau, parando no V grau.
(C)
O movimento harmônico do V para o I grau é conhecido
como cadência perfeita.
(D)
Caracterizamos uma cadência plagal quando a obra
termina no IV grau.
(E)
A cadência frigia é aquela na qual o II grau vai para o
III grau (maior ou menor).  

(D)
(E)

QUESTÃO 35
(A)

(B)

QUESTÃO 32

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

De acordo com as tradições populares e folclóricas,
é correto afirmar que
a ciranda é uma dança exclusivamente infantil, onde
crianças improvisam versos cantados.
o samba de roda, de tradição africana, é tocado com
pandeiros, atabaques, berimbaus, chocalhos e viola.
o maracatu é uma dança de origem indígena, sempre
acompanhada de percussão forte e sua função é
saudar a natureza.
a dança do Kuarup é um ritual no qual os indígenas do
Mato Grosso reverenciam os mortos.
a dança do Kuarup é um ritual no qual os índios do
Xingu celebram a vida.

(C)
(D)

(E)

(B)

(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA.
O formalismo artístico egípcio é geralmente associado
à necessidade ritualística e religiosa a qual a arte
estava relacionada.
A escultórica grega, apesar de em alguns aspectos
estar baseada na escultórica egípcia, passou a
representar figuras com maior dinamismo e sensação
de movimento, já que não estava associada ao
formalismo religioso como na arte egípcia.
Pode-se dizer que o Mosaico é uma das técnicas mais
representativas da primeira fase da arte cristã.
Considerando a arquitetura Grega e as Ordens
Dóricas, Jônicas e Coríntias, podemos dizer que o
Capitel Coríntio é mais ornamentado que os Dórico e
Jônico.
Papa Gregório foi o compositor com maior número
de obras compostas no período de sistematização
do canto litúrgico, por isso tal conjunto de cânticos foi
denominado de Canto Gregoriano.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 33

(A)

São as principais características do romantismo
musical europeu:
sonatas com movimentos e temas bem definidos
alternando as regiões da tônica e da dominante.
obras vocais à capela, escritas na forma
contrapontística para grande número de cantores.
a harmonia tendia a atingir regiões harmônicas mais
distantes como por exemplo a antitônica e regiões
paralelas à subdominante menor de forma mais direta
que no classicismo.
brahms foi o único compositor a se dedicar à música
puramente instrumental.
a música vocal era extremamente livre de formas
estruturais, ao contrário da música instrumental.

(A)

O madrigal foi um gênero musical muito comum
na Itália do século XVI e consistia
em uma música de versos mais livres que a frottola,
na qual o compositor, ora homofonicamente, ora
contrapontisticamente, transmitia as paixões do texto.
em
uma
estrutura
musical
exclusivamente
polifônica, onde os textos litúrgicos eram cantados
alternadamente entre as mulheres e os homens.
no uso rimático de seus versos, podendo estes serem
de origem profana ou sacra.
na ausência de vozes, sendo executada com somente
um instrumento para cada linha musical.
em uma música cantada em versos de temática
essencialmente sacra compostas para as partes da
missa.

(B)

(C)

(D)

(E)
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Assinale a alternativa correta quanto ao método de
educação musical com seu respectivo propositor.
Edgar Willems acredita que o estudo sistemático
das formas musicais garante uma sólida base para a
musicalidade, sendo seu método de educação musical
aplicável a crianças já alfabetizadas.
Villa-Lobos, apresentou uma proposta de educação
musical que relaciona o movimento corporal individual
com exercícios de leitura musical.
Carl Orff é autor de uma proposta que combina música
e dança, trabalhando o ritmo da fala com atividades
vocais e instrumentais em grupo.
O método criado por Suzuki contempla crianças e
adultos e atua sobre a memória sensitiva, ou seja, os
alunos escolhem um instrumento e tocam unicamente
“de ouvido”, imitando o professor.
Todos os compositores citados acima e outros como
Koellreutter, Kodály, Bartók, Gainza e também Mário
de Andrade escreveram seus métodos de acordo com
os “métodos ativos”.

Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

QUESTÃO 37
Considerando o compasso binário composto,
pode-se afirmar que
(A)
tem em cada compasso três mínimas composta por
três colcheias cada uma.
(B)
é um compasso de dois tempos de durações
diferentes.
(C)
apresenta seis figuras de notas divididas em duas
partes iguais.
(D)
é utilizado somente em obras do período barroco.
(E)
é exatamente igual ao compasso binário simples.

QUESTÃO 41
Relacione as colunas e assinale a alternativa com
a sequência correta.

QUESTÃO 38
Considerando o contraponto palestriniano tal qual
codificado por Fux é correto afirmar que
(A)
o contraponto de segunda espécie é caracterizado
principalmente por uma relação de duas notas de
contraponto para cada nota do cantus firmus.
(B)
a dissonância introduzida por ligadura e resolvida por
grau conjunto descendente é típica do contraponto de
primeira espécie.
(C)
a dissonância por salto é a forma principal de
introdução de dissonância no contraponto de segunda
espécie.
(D)
a dissonância por nota de passagem é um
procedimento exclusivo do contraponto de segunda
espécie.
(E)
o contraponto de primeira espécie é caracterizado
por quatro notas de contraponto para cada nota dos
cantus firmus dificil.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

Qual é o intervalo formado entre as notas 9 e 10 da
referida melodia?
tais notas formam um intervalo de quarta justa
ascendente.
tais notas formam um intervalo de terça menor
descendente.
tais notas formam um intervalo de segunda menor
ascendente.
tais notas formam um intervalo de uníssono aumentado
ascendente.
tais notas formam um intervalo de quinta justa
descendente.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 40

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A.
B.
C.
D.
E.

compositor do barroco francês.
compositor da primeira escola de Viena.
compositor do movimento neo-clássico.
compositor da segunda escola de Viena.
compositor do movimento minimalista.

1A – 2B – 3C – 4D – 5E.
1D – 2C – 3A – 4E – 5B.
1D – 2B – 3A – 4E – 5C.
1D – 2A – 3C – 4E – 5B.
1B – 2E – 3C – 4A – 5D.

Na escala musical de Mi bemol menor harmônica
ascendente, assinale a alternativa que apresenta a
estrutura intervalar correta.
1 tom, 1tom, ½ tom, 1 e ½ tom, ½ tom, 1 tom.
1 tom, 1 tom, ½ tom, 1 tom, 1 tom, 1tom, ½ tom.
1 tom, ½ tom, 1 tom, 1 tom, ½ tom, 1 e ½ tom, ½ tom.
1 tom, ½ tom, 1 tom, 1 tom, ½ tom, 1 tom, 1 e ½ tom.
1 tom, ½ tom, 1 tom, 1 tom, 1 tom, 1 tom, 1 tom.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 39

(B)

Arnold Schoenberg
Darius Milhaud
Jean-Baptiste Lully
Philip Glass
Franz Joseph Haydn

QUESTÃO 42

Considere a melodia da frase “Deitado eternamente
em berço esplêndido”, do Hino Nacional Brasileiro,
e responda as questões 39 e 40.

(A)

1.
2.
3.
4.
5.

Como podemos nomear o tipo de compasso
presente na estrofe do Hino Nacional descrita?
quaternário e se inicia em tempo tético.
binário composto e se inicia em tempo rubato.
quaternário, começando em anacruze.
ternário e seu começo é conhecido como justo.
ternário com início em anacruze.
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Considerando os acordes cifrados: Am7M,
G#m5b, D7/F# e E79b , assinale a alternativa com a
nomenclatura equivalente.
Lá menor com sétima maior, Sol sustenido menor com
quinta diminuta, Ré maior com sétima com baixo em fá
sustenido e Mi maior com sétima menor e nona menor.
Lá maior com sétima maior, Sol sustenido menor com
quinta diminuta, Fá sustenido maior com sétima, e Mi
maior com sétima menor e nona menor.
Lá menor com sétima menor, Sol sustenido maior com
quinta bemol, Ré maior com sétima com baixo em fá
sustenido e Mi menor com sétima e nona maior.
Lá menor com sétima maior, Sol sustenido menor com
quinta diminuta, Ré maior com sétima com baixo em fá
sustenido e Mi maior com sétima maior e nona menor.
Lá menor com sétima maior, Sol sustenido menor com
quinta diminuta, Ré maior com sétima com baixo em fá
sustenido e Mi maior com sétima e nona.

Cargo: Professor da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/Artes/Música

QUESTÃO 44
Considerando a tonalidade de Si bemol maior,
assinale a alternativa correspondente aos tons
vizinhos diretos e indiretos.
(A)
diretos: Ré maior e Dó menor; indiretos: Lá maior e Sol
maior.
(B)
diretos: Fá sustenido maior e Dó menor; indiretos: Dó
maior e Mi bemol menor.
(C)
diretos: Mi menor e Dó sustenido maior; indiretos: Si
menor e Si maior.
(D)
diretos: Mi bemol maior e Fá maior; indiretos: Dó
menor e Ré menor.
(E)
diretos: Ré bemol maior e Fá menor; indiretos: Lá
sustenido maior e Sol bemol maior.

QUESTÃO 49
No campo harmônico de uma escala maior,
podemos obter os seguintes acordes
(A)
Maior com sétima diminuta, menor, aumentado e
maior.
(B)
Menor, maior com sétima, diminuto incompleto e
aumentado.
(C)
Aumentado, diminuto com sétima diminuta, maior e
menor.
(D)
Maior com sétima, sexta napolitana e menor com
quinta aumentada.
(E)
Maior, menor e menor com quinta diminuta.
QUESTÃO 50
Considere o seguinte trecho de Parabéns Para
Você: “parabéns a você, nessa data querida,
muitas felicidades”. Os acordes que ocorrem nos
trechos sublinhados são, tespectivamente,
(A)
subdominante, dominante e mediante.
(B)
dominante, tônica e subdominante.  
(C)
sensível, subdominante e tônica.
(D)
tônica, dominante e supertônica.
(E)
mediante, tônica e sensível.

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na escala musical de Ré bemol maior, é correto
afirmar que
as tríades Lá bemol maior e Fá menor fazem parte de
seu campo harmônico.
o acorde do quarto grau da escala é um acorde
diminuto.
as notas que forma esta escala musical são: Ré bemol,
Mi, Fá, Sol, Lá bemol, Si e Dó.
o nome dado a sua escala relativa é: Ré menor.
os acordes de Dó maior e Mi bemol diminuto fazem
parte desta escala.

QUESTÃO 46
A obra Tico-Tico no Fuba de Zequinha de Abreu
é conhecida popularmente como um “chorinho”.
Sobre essa Obra, assinale a alternativa com a
classificação de sua forma musical básica.
(A)
AABCBBA ou Forma Simples.
(B)
ABCCDD ou Forma Sonata.
(C)
AABAA ou Forma Canção.
(D)
AABBACCA ou Forma Rondó.
(E)
AABB ou Forma Binária.
QUESTÃO 47
Uma das características da música folclórica é
que ela é geralmente transmitida de forma oral, de
geração a geração. Assim, assinale a alternativa
que NÃO apresenta uma obra desse tipo.
(A)
Cai, cai, balão.
(B)
Carinhoso.
(C)
Ciranda, cirandinha.
(D)
O cravo brigou com a rosa.
(E)
Alecrim Dourado.
QUESTÃO 48
Luiz Gonzaga foi um grande compositor da música
brasileira conhecido popularmente como o “Rei
do Baião”. Assinale a alternativa que apresenta
músicas compostas por ele, ainda que em parceria
com outros compositores.
(A)
Asa Branca, Luar do Sertão e Esperando na Janela.
(B)
Asa Branca, Debulhar o Trigo e Vem Morena.
(C)
Asa Branca, Assum Preto e Luar do Sertão.
(D)
Asa Branca, Eu só quero um Xodó e Vem Morena.
(E)
Asa Branca, Assum Preto e Vem Morena.
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