
 
 

 

202 a 208 – INSTRUTOR 
DE MÚSICA 

 
 

INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, 
pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e 
retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e 
deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de 
respostas poderá implicar a anulação da sua prova. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL MÉDIO 
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Toda sociedade, para manter-se e progredir,
necessita transmitir sua cultura acumulada às novas
gerações e produzir novos bens culturais. Para tal, segundo
alguns, não necessita de todos os seus membros; é natural a
marginalização dos economicamente menos privilegiados.
Nem todos, por conseguinte, precisam ser integrados à
sociedade. Alega-se que, em um mundo globalizado, os
postos de trabalho escasseiam proporcionalmente ao
crescimento populacional. Propaga-se, nos países de
Primeiro Mundo, a ideia de que crianças do Terceiro Mundo
acometidas por doenças como diarreia aguda não deveriam
ser salvas, pois tal recurso só prolongaria uma vida já
destinada à miséria e ao sofrimento. 

Convivem com essas teses sociedades que optaram
pela democracia. Se todos os homens têm deveres e direitos
iguais, todos, indiscriminadamente, devem ser integrados,
participando de aquisição, produção e utilização dos bens
culturais. Todavia, discursos e ideias democráticas sem a
prática social correspondente não garantem a democracia.
Muitas vezes, mostram compromisso com uma sociedade
democrática, enquanto as realizações distanciam-se e 
reforçam a desigualdade e a discriminação social. Isso 
ocorreu no Brasil, sempre que se dificultou o acesso à
escola, hoje praticamente universalizado, o que não basta
para caracterizar uma sociedade democrática. É preciso que
o acesso se faça acompanhar de um ensino de boa
qualidade. Isso é alinhado com a formação integral do ser
humano.  

Hoje, as informações são obtidas de diferentes fontes,
as novas tecnologias favorecem a troca de conhecimentos e
arrebentam com fronteiras geográficas, mas nunca a escola
foi revestida de tanta importância. É o único espaço
institucionalizado para o exercício de uma função que
contribui para a manutenção e o crescimento cultural da
sociedade. A sociedade reflete o que é cada um dos
cidadãos que dela faz parte. A escola mostra-se como o
locus privilegiado para a aquisição sistemática de educação
que inclui conhecimentos, atitudes e habilidades que facilitem
o exercício profissional, que assegurem a formação de
autoconceitos positivos, a construção de pessoas autônomas
para pensar, questionar, agir e tomar decisões que
favoreçam o seu crescimento como ser humano, como
cidadãos, conscientes e competentes para exercer a sua
cidadania. A educação não é um simples amontoado de
informações, mas a sua compreensão e o desenvolvimento
da capacidade para utilizá-las. É o elemento mediador entre 
as necessidades do indivíduo e a prática social global. 
 

Helena Machado de Paula Albuquerque. 
Internet: <http://educacaoemquestao. 

wordpress.com> (com adaptações). 
Acesso em 2/6/2012.

 
 
QUESTÃO 1______________________________________ 
 
A correção gramatical e o sentido original dos fragmentos 
seriam preservados, caso fosse substituído o termo 
 
(A) “segundo” (linha 3) por assim como. 
(B) “de que” (linha 10) por das quais. 
(C) “têm” (linha 15) por tem. 
(D) “o” (linha 35) por aquilo. 
(E) “dificultou o acesso” (linha 23) por dificultou o 

ingresso. 

QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento 
apresenta incorreção gramatical e(ou) de sentido. 
 
(A) Para manter-se e progredir, toda sociedade necessita 

transmitir sua cultura acumulada a novas gerações e 
produzir novos bens culturais. (linhas de 1 a 3) 

(B) Sociedades que optaram pela democracia convivem 
com essas teses. (linhas 14 e 15) 

(C) Todavia, discursos e ideias democráticos sem a prática 
social correspondente não garantem a democracia. 
(linhas 18 e 19) 

(D) A sociedade reflete o que é cada um dos cidadãos que 
dela fazem parte. (linhas 35 e 36) 

(E) A escola é mostrada como o locus privilegiado para a 
aquisição sistemática de educação que incluem 
conhecimentos, atitudes e habilidades (linhas de 36 
a 38) 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta corretamente ideias do 
texto. 
 
(A) Uma sociedade só é mantida se sua cultura for 

transmitida a todas as gerações e se produzir bens 
culturais. 

(B) A escola nunca teve tanta importância como hoje, pois 
é nela que são adquiridos os novos conhecimentos. 

(C) A democracia é garantida pelos discursos e pelas 
ideias democráticas que mostram compromisso com a 
sociedade. 

(D) A educação é a compreensão das informações e o 
desenvolvimento da capacidade para utilizá-las, além 
de ser o elemento que medeia entre as necessidades 
do indivíduo e a prática social global. 

(E) As crianças do Terceiro Mundo acometidas por 
doenças como diarreia aguda não se salvam, pois 
vivem na miséria e no sofrimento. 

 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) As palavras “desigualdade” (linha 22) e 

“desenvolvimento” (linha 45) apresentam a mesma 
formação: prefixo e radical. 

(B) A correção gramatical e o sentido do trecho 
“Propaga-se, nos países de Primeiro Mundo, a ideia” 
(linhas 9 e 10) seriam preservados, se substituído por 
Nos países de Primeiro Mundo, é propagado a 
ideia. 

(C) O pronome “que” (linha 41) refere-se ao termo 
“pessoas autônomas” (linha 40). 

(D) A acentuação gráfica das palavras “prática”, 
“democrática”, “sistemática” e “autônomas” é justificada 
pela mesma regra. 

(E) A correção gramatical do período “É preciso que o 
acesso se faça acompanhar de um ensino de boa 
qualidade.” (linhas de 25 a 27) seria mantida se fosse 
acrescentada uma vírgula depois do termo “que”. 
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Texto para responder às questões de 5 a 10. 
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“Qual a cor desta azaleia?” 
“É da cor que todo mundo gosta”, respondeu, mais

com os olhos do que com as palavras. Evidente, claro, como
se outra não pudesse ser a razão de ser daquela expressão
da natureza. Eu mergulhei nos seus olhos verdes e vi a flor,
vi vermelha. Pouco importava a cor. Mais alguns passos,
lentos; caminhava o caminho de uma vida. Sentamos no
banco em silêncio; quase tudo era silêncio àquela altura da
sua vida. Sua mente calava aos poucos. Eu imaginava que
era como andar para trás, de costas. Era o Alzheimer, que
pouco a pouco me roubava da memória de minha mãe e ela
de mim. Ao menos foi assim que cheguei a pensar. Mas mais
uma e intensa vez ainda ela me ensinaria de novo e
preencheria minha vida de mais significado. E mais uma vez
eu lhe seria eternamente grata. 

Durante toda a sua vida cuidou da nossa no mínimo
detalhe. Tocasse onde tocasse com suas mãos, era evidente
o cuidado, transparente, natural. Absolutamente natural.  

Assim, tudo o que cozinhava virava iguaria, toda
roupa que costurava traduzia delicadeza e bom gosto, todo
toque de sua mão na nossa mão anunciava segurança. Ela 
era o nosso porto, de onde partíamos e para onde
regressávamos saudosos de seu amor silencioso. Nada mais
estranho, então, essa sua lenta partida para um momento de
memória no qual não tínhamos lugar. 

Sentamos no banco, um daqueles de parque, típicos,
com ripas de madeira. Ficava bem em frente à janela de seu
quarto. Cabiam três, mas estávamos nós duas. Fiquei bem
pertinho, passei meu braço por trás dela, sua cabeça
encontrou meu ombro e, enquanto lhe falava, dormiu. Tinha
saído de casa para estar com ela naquela manhã e assim 
adubar com a esperança de um zeloso jardineiro as imagens
das nossas lembranças. Ela dormiu, por um longo tempo. Eu
fiquei zelando seu sono. Quando despertou, olhou-me longa 
e carinhosamente com seus enormes olhos verdes. Não sei
se ela sabia exatamente quem eu era. Mas naquele
momento não teve a menor importância. Seu olhar me
agradecia a delicadeza daquele presente inesperado: um
sono tranquilo. Foi a primeira vez na vida que me senti
profundamente feliz por dar uma oportunidade de um sono 
tranquilo em meio ao turbilhão que, no caso dela, era
ocasionado pela doença. Anos mais tarde, reencontraria
essa mesma privilegiada sensação, desta vez com minha
filha. Era noite de intenso temporal, acordei com o barulho da
chuva e dos trovões, desci as escadas já prevendo o medo
que ela, bem pequena, deveria estar sentindo por causa de
toda aquela barulheira. Abri a porta e a vi, tranquilamente,
dormindo. E eu me lembrei por quê: sabia-se amparada,
segura. Amor é palavra intransitiva. E uma vez mais aprendi
com minha mãe que há muitas formas de a vida acontecer e
tecer seu curso de cuidados nas relações humanas: tudo por
causa do amor, que nos restaura, nos ensina, nos revela as
muitas e variadas formas de manter-se conectado ao outro,
de cuidar. Como li recentemente: “Se o amor é a resposta,
qual é mesmo a pergunta?”. 
 

Christine Castillo Fontelles. Cuidados com a vida. In: 7.º
Concurso Cultural Eco – Ler é preciso. Biblioteca

Virtual Eco Futuro, 2010 (com adaptações).

QUESTÃO 5 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta incorretamente ideias 
do texto. 
 

(A) A mãe, portadora de Alzheimer, tinha a mente já 
comprometida, pois sua memória estava se apagando 
aos poucos, e os seus entes queridos passavam a ser 
vistos por ela como pessoas estranhas.  

(B) A mãe dormiu serenamente sobre o banco, um 
daqueles de parque, típicos, com ripas de madeira, que 
ficava bem em frente à janela do quarto da filha. 

(C) A mãe, mesmo já debilitada pelo Alzheimer, daria uma 
nova lição à filha: em meio ao turbilhão ocasionado 
pela doença, conseguiu ter um sono tranquilo, porque 
se sentiu amparada pelos cuidados e pela segurança 
do amor da filha.  

(D) A mãe, durante toda a sua vida, havia cuidado da vida 
dos filhos nos mínimos detalhes. O seu amor, o seu 
constante cuidado fez dela o porto de segurança para 
a família.  

(E) A filha, ao se tornar mãe, dividiu os ensinamentos 
aprendidos. Em meio a uma tempestade, a sua menina 
dormia tranquila porque se sabia amparada, segura 
pelo amor, pelos cuidados da mãe. 

 
 
QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que, quanto ao sentido e quanto à 
norma-padrão, interpreta corretamente ideias do texto. 
 

(A) A pergunta “‘Qual a cor desta azaleia?’” (linha 1) 
demonstra que há uma referência a uma planta real, 
que estava próxima da mãe e da filha.  

(B) A resposta dada pela mãe “‘É da cor que todo mundo 
gosta’” (linha 2) demonstra irritação, revolta. 

(C) O primeiro ponto-final da passagem “Eu mergulhei nos 
seus olhos verdes e vi a flor, vi vermelha. Pouco 
importava a cor.” (linhas 5 e 6) pode ser corretamente 
substituído por uma vírgula seguida de por isso. 

(D) O fragmento “Mais alguns passos, lentos; caminhava o 
caminho de uma vida.” (linhas 6 e 7), que apresenta a 
morosidade dos passos da mãe, já idosa, apresenta 
uma incorreção gramatical: usou o verbo caminhar 
com complemento. 

(E) O fragmento “Sentamos no banco em silêncio; quase 
tudo era silêncio àquela altura da sua vida.” (linhas de 
7 a 9), que menciona o contínuo distanciamento da 
idosa com relação ao mundo, repete a palavra 
silêncio. Em ambas as ocorrências, o termo é 
empregado como qualidade, ou seja, como adjetivo. 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
A correção gramatical seria preservada, caso fosse 
substituído o termo 
 

(A) “àquela” (linha 8) por aquela. 
(B) “que” (linha 12) por em que. 
(C) “Tocasse onde tocasse” (linha 17) por Onde quer que 

tocasse.  
(D) “Cabiam” (linha 28) por Cabia. 
(E) “de a” (linha 50) por da. 
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QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) No trecho “Durante toda a sua vida cuidou da nossa no 

mínimo detalhe.” (linhas 16 e 17), há elipse do termo 
vida. 

(B) No texto, há predomínio da linguagem coloquial. 
(C) A autora preocupou-se em expor um ponto de vista por 

meio de argumentos consistentes por ser o texto 
dissertativo.  

(D) O termo “um sono tranquilo” (linhas 38 e 39) exerce a 
mesma função no texto que o termo “um sono 
tranquilo” (linhas 40 e 41). 

(E) No trecho “Abri a porta e a vi” (linha 47), os termos 
destacados em negrito pertencem à mesma classe de 
palavras. 

 
 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
A respeito do período “Fiquei bem pertinho, passei meu 
braço por trás dela, sua cabeça encontrou meu ombro e, 
enquanto lhe falava, dormiu.” (linhas de 28 a 30), assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O período apresenta seis orações. 
(B) A correção gramatical do trecho “e, enquanto lhe 

falava, dormiu” seria preservada, se as vírgulas fossem 
retiradas. 

(C) O período apresenta quatro sujeitos verbais distintos. 
(D) Os pronomes possessivos do período remetem à mãe 

da autora. 
(E) O período pode ser reescrito, sem alteração gramatical 

e(ou) de sentido, da seguinte forma: Fiquei bastante 
perto, passei meu braço por trás dela, sua cabeça 
encontrou meu ombro, e ela dormiu enquanto eu 
lhe falava. 

 
 
QUESTÃO 10_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa em que o termo destacado em negrito 
altera o sentido do trecho original. 
 
(A) Ela era o nosso abrigo, de onde partíamos e para 

onde regressávamos saudosos de seu amor silencioso. 
(linhas de 21 a 23) 

(B) Tinha saído de casa para estar com ela naquela 
manhã e assim adubar com a esperança de um 
relapso jardineiro as imagens das nossas lembranças. 
(linhas de 30 a 33)  

(C) Eu fiquei velando o seu sono. (linhas 33 e 34) 
(D) Quando desadormeceu, olhou-me longa e 

carinhosamente com seus enormes olhos verdes. 
(linhas 34 e 35) 

(E) Foi a primeira vez na vida que me senti profundamente 
feliz por dar uma oportunidade de um sono tranquilo 
em meio ao remoinho que, no caso dela, era 
ocasionado pela doença. (linhas de 39 a 42) 

QUESTÃO 11 ____________________________________  

 

As alternativas que se seguem contêm trechos sucessivos e 

adaptados do texto Cientistas descobrem novo neurônio 

em macacos. Assinale aquela que apresenta erro(s) de 

grafia de palavras. 

 

(A) Um grupo de cientistas da Alemanha descobriu um 

novo tipo de neurônio em macacos com calda — grupo 

que exclui os denominados grandes primatas: gurilas, 

chimpanzés e orangotangos —, que antes se 

acreditava estar presente apenas em humanos e em 

alguns mamíferos com comportamento social 

complexo como grandes primatas, golfinhos, elefantes 

e baleias. 

(B) O neurônio, chamado von Economo (da sigla em 

inglês, VEN), encontrado no ser humano, está presente 

na ínsula e está relacionado a processos de 

autoconsciência. Pacientes com autismo e outras 

doenças neuropsiquiátricas apresentam alterações na 

quantidade de VEN. 

(C) Em estudos anteriores, os cientistas não tinham 

percebido sinais dessas células em cérebros de 

macacos, exceto no grupo de grandes primatas. Esse 

tipo de neurônio diferenciado foi descoberto enquanto 

era analisado um pedaço de cérebro de macaco para 

outro experimento. Os neurônios von Economo são 

longos e têm corpos mais largos que os demais. 

(D) De acordo com os especialistas, a morfologia, o 

tamanho e a distribuição do VEN em macacos 

sugerem que ele é, pelo menos, uma espécie primitiva 

do neurônio similar encontrado no homem. Essa 

descoberta traz novas oportunidades para examinar 

em detalhe as conexões e as funções de uma célula e 

de uma região do cérebro específica, que poderiam ser 

peças fundamentais para a autoconsciência humana e 

para entender distúrbios mentais como autismo e 

algumas formas de demência. 

(E) Os cientistas explicam que, embora os macacos não 

consigam se reconhecer no espelho, marca 

comportamental da autoconsciência, a descoberta 

fornece evidências persuasivas de que macacos 

possuem, pelo menos, uma forma primitiva de VEN 

humano.  
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Nas questões de 12 a 19, considere que todos os programas 

mencionados estão em configuração-padrão, em português, 

e que o mouse está configurado para pessoas destras. 

Assim, a menos que seja explicitamente informado o 

contrário, expressões como clicar, clique simples e clique 

duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 

Considere também que não há restrições de proteção e de 

uso em relação a programas, arquivos, diretórios e  

hardware utilizados. 

 

 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

 

O Microsoft Word 2007 é um aplicativo para criação de 

documentos de texto. Por padrão, os documentos gerados 

pelo Word 2007 são salvos no formato XML (Extensible 

Markup Language). Assinale a alternativa que apresenta a 

extensão padrão dos nomes de arquivos salvos no formato 

XML pelo aplicativo Microsoft Word 2007. 

 

(A) .xml 

(B) .xls 

(C) .doc 

(D) .docx 

(E) .jpg 

 

 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

 

O aplicativo Microsoft PowerPoint 2007 é usado para criação 

e apresentação de slides. Nele podem-se incluir textos, 

gráficos, imagens, áudios e vídeos. Ao final da criação de um 

documento do PowerPoint 2007, a tecla de atalho usada 

para exibir a apresentação de slides é 

 

(A) 
.

(B) 
. 

(C) 
. 

(D) 
.

(E) 
.

QUESTÃO 14 ____________________________________  

 

O correio eletrônico é uma ferramenta de troca de 

mensagens entre usuários da Internet. Seu princípio de 

funcionamento é baseado na criação de endereços pessoais 

únicos, no formato “nome@dominio.extensao” para o envio 

de mensagens que partem do computador do remetente, 

passam pelos servidores de e-mail da Internet, até 

alcançarem a caixa postal do destinatário. O protocolo de 

comunicação usado na Internet para o envio de mensagens 

de correio eletrônico, entre os computadores e servidores de 

e-mail, é denominado 

 

(A) HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

(B) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

(C) SNMP (Simple Network Management Protocol). 

(D) FTP (File Transfer Protocol). 

(E) SSH (Secure Shell). 

 

 

QUESTÃO 15 ____________________________________  

 

O Internet Explorer 8 é uma versão do navegador de páginas 

Web desenvolvido pela Microsoft para uso nos sistemas 

operacionais Windows XP e Windows 7. Com ele, é possível 

acessar vários sites de informação ao mesmo tempo, cada 

um em uma guia do navegador. Para que seja aberta uma 

nova guia no navegador Internet Explorer 8, devem ser 

pressionadas, simultaneamente, as teclas 

 

(A)  e . 
(B)  e . 
(C)  e . 
(D)  e . 
(E)  e . 
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QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
O Microsoft Excel 2007 é um aplicativo para criação de 
planilhas eletrônicas. Um dos recursos desse aplicativo é o 
de realizar cálculos com valores inseridos em células de uma 
planilha, com o uso de fórmulas matemáticas. Assinale a 
alternativa que apresenta a fórmula correta para cálculo da 
soma dos valores presentes nas células A2, A4, A6 e A8 de 
uma planilha do Microsoft Excel 2007. 
 
(A) =SOMA(A2:A8) 
(B) fx=A2+A4+A6+A8 
(C) =SOMA(A2;A4;A6;A8) 
(D) (A2+A4+A6+A8) 
(E) fx=(A2;A4;A6;A8) 
 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
O nome de um site de informação da Internet, conhecido 
como página Web, é associado a um endereço numérico do 
computador servidor onde se encontra hospedado o site. 
Esse endereço numérico chama-se endereço IP. Para 
acessar a página Web requisitada, o nome do site tem de ser 
convertido para seu endereço IP. O nome do serviço da 
Internet responsável pela tradução de um nome para 
endereço IP é 
 
(A) HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 
(B) DNS (Domain Name System). 
(C) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
(D) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). 
(E) AD (Active Directory). 
 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
 
Software livre é o nome dado aos programas de computador 
distribuídos com licença de uso ilimitado, podendo ser 
usados, copiados, modificados e redistribuídos. Para que um 
software seja considerado livre, é necessário que sejam 
satisfeitos alguns critérios definidos por organizações 
internacionais, como a FSF (Free Software Foundation) e a 
OSI (Open Source Initiative). Assinale a alternativa correta a 
respeito de software livre. 
 
(A) Um software livre pode ser copiado, alterado e vendido 

a terceiros. 
(B) Todo software livre, original ou modificado, deve ser 

distribuído gratuitamente. 
(C) Um software livre pode ser distribuído com a condição 

de não ser modificado. 
(D) O código fonte de um software livre deve ser mantido 

em sigilo por quem o distribui. 
(E) A licença de uso de um software livre pode restringir a 

sua área de uso. 

QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
Vários são os tipos de softwares livres: aplicativos, utilitários 
e sistemas operacionais. O que motiva pessoas a 
desenvolverem softwares livres é a ideologia de igualdade, a 
liberdade ao acesso não discriminado da tecnologia da 
informação. Assinale a alternativa que apresenta apenas 
nomes de sistemas operacionais que se enquadram na 
classificação de software livre. 
 
(A) Windows 7, MacOS, OS X Lion 
(B) WindowsME, Symbian, Android 
(C) Ubuntu, CentOS, Android 
(D) iOS, MacOS, OS X Lion 
(E) Windows XP, Windows 7, Windows NT 
 
 
QUESTÃO 20 ____________________________________  
 

(21/5/2012) A Comissão Europeia, órgão executivo da 
União Europeia (UE), lançou nesta segunda-feira (21) um 
projeto de 4 milhões de euros destinado a incentivar a 
migração interna para reduzir o desemprego entre jovens de 
18 a 35 anos de idade, que supera os 50% na Espanha e na 
Grécia. A ideia é enviar o trabalhador que não encontra um 
emprego correspondente à sua qualificação em seu país a 
outro país onde essa mesma área enfrenta deficit de mão de 
obra, como recomendou a Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) em março passado. 
 

Internet: <www.bbc.co.uk> (com adaptações). 

 
A respeito do assunto abordado no texto e de temas 
correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os países que integram a OCDE são os mesmos que 

compõem a União Europeia. 
(B) Os Estados membros da União Europeia não têm o 

poder de determinar ações relativas ao mercado de 
trabalho sem o aval da Comissão Europeia. 

(C) Em 2012, a ascensão ao poder de partidos da extrema 
direita, de discurso xenófobo, em países como França 
e Inglaterrra, representa mais um fator de instabilidade 
em um continente que convive com altas taxas de 
desemprego.  

(D) No âmbito da União Europeia, a Alemanha é um dos 
países em situação mais confortável com relação ao 
nível de emprego.  

(E) Como o texto permite inferir, o projeto citado pressupõe 
a adoção de medidas destinadas a solucionar o 
problema do desemprego apenas entre a mão de obra 
de elevada qualificação. 
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QUESTÃO 21_____________________________________ 
 

(22/5/2012) O ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
anunciou na última segunda-feira (21) a redução das 
alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
para carros zero-quilômetro. Veículos de todas as cilindradas 
foram beneficiados com a medida, nacionais ou importados. 
No caso dos carros 1.0, a redução no preço final para o 
consumidor pode chegar a 10%, de acordo com o próprio 
ministro. Além do incentivo à indústria automobilística, o 
governo também reduziu o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) para os empréstimos. 
 

Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações). 
 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que 
 
(A) simultaneamente à redução do IPI para automóveis, o 

governo editou medida provisória que eliminou toda a 
carga tributária sobre os setores relacionados à 
construção civil. 

(B) um dos questionamentos feitos à eficácia da medida 
diz respeito ao curto prazo de sua validade: apenas 
30 dias desde a publicação da decisão governamental. 

(C) um dos objetivos da medida anunciada pelo ministro 
Mantega é evitar demissões no setor produtivo. 
Fábricas de automóveis já começavam a anunciar 
férias coletivas, o que pareceu ser um prenúncio de 
dispensas de trabalhadores. 

(D) a redução do IPI foi linear para veículos de todas as 
cilindradas. 

(E) as montadoras de veículos e as financeiras cobram do 
governo a redução do depósito compulsório feito pelos 
bancos; segundo elas, tal medida, reprovada pelo 
ministro Mantega, aumentaria o volume de crédito 
disponível, estimulando o consumo e a inflação. 

 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
A Grécia tem enfrentado dificuldades para refinanciar suas 
dívidas e desperta preocupação entre investidores de todo o 
mundo a respeito de sua situação econômica. Mesmo com 
seguidos pacotes de ajuste e ajuda financeira externa, o 
futuro da Grécia ainda é incerto. 
 
Acerca da crise econômica que atinge não apenas a Grécia, 
mas também vários outros países europeus, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O atual momento da economia grega tem uma 

particularidade que o diferencia das crises que atingem 
outros países: o governo de Atenas tem uma dívida 
bastante reduzida em relação ao seu Produto Interno 
Bruto (PIB). 

(B) Ao integrar a chamada zona do euro, a Grécia foi 
obrigada a manter severas políticas de controle fiscal; 
a União Europeia determinou, ainda, que o volume de 
sua dívida pública não pode exceder 5% do PIB 
nacional enquanto o país integrar o bloco. 

(C) Entre os planos da Grécia para tentar atenuar a crise, 
algumas ações, como a redução de salários do 
funcionalismo público e o aumento de impostos, 
deflagraram gigantescas ondas de protesto contra o 
governo. 

(D) Portugal e Espanha estão entre os países da Europa 
que, a exemplo da Grécia, enfrentam grandes 
dificuldades econômicas. Entretanto, como apresentam 
níveis de desemprego baixos, causam menos 
preocupação que a situação grega. 

(E) Não obstante a grave situação econômica, a Grécia 
vive situação política estável; nas eleições realizadas 
em maio último, o partido governista obteve ampla 
maioria e manteve o controle do Parlamento.  

QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
A respeito da realidade do Amapá, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Recentemente, foi realizado um mutirão de cirurgias 

reconstrutoras do couro cabeludo em vítimas de 
acidentes, ocorridos em diversos pontos do estado, em 
barcos que não apresentam condições de segurança.  

(B) Apesar da aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), do aborto de anencéfalos, o estado ainda não 
possui unidade de saúde qualificada para esse tipo de 
procedimento. 

(C) O Amapá é a única unidade da Federação onde o 
rendimento médio das mulheres supera o dos homens, 
demonstrando que, mesmo com uma taxa de 
urbanização ainda reduzida, a inserção da mulher no 
mercado de trabalho continua a acontecer.  

(D) Apesar dos esforços levados a cabo pelos governos 
municipais e estadual, o Amapá não conseguiu, como 
se pretendia, reduzir a taxa de analfabetismo para 
índices inferiores a 10% da população com idade 
superior a quinze anos. 

(E) O Censo Demográfico 2010, realizado pelo IBGE, 
revelou que a densidade demográfica do Amapá, 
outrora uma das menores do Brasil, já supera os 
cinquenta habitantes por km². 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 

(21/5/2012) O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu recentemente, por unanimidade, que a introdução de 
cotas raciais no acesso às universidades públicas federais 
não viola a Constituição da República, seguindo a linha 
adotada nos Estados Unidos, há algumas décadas, de 
introduzir “ações afirmativas” para corrigir injustiças feitas no 
passado. A decisão flexibiliza a ideia básica de que todos 
são iguais perante a lei, um dos grandes objetivos da 
Revolução Francesa. 
 

José Goldemberg. Internet:<www.estadao.com.br>  
(com adaptações). 

 
Acerca do assunto abordado no fragmento e de outros temas 
por ele suscitados, é correto afirmar que 
 
(A) segundo a visão de Goldemberg, a decisão do STF 

protege um dos mais caros valores previstos na 
Constituição Federal de 1988. 

(B) a Universidade Federal do Amapá (Unifap) é a única 
do país a oferecer, em 2012, cursos de graduação 
(licenciatura plena) exclusivos para integrantes de 
etnias indígenas do estado e para negros. 

(C) os críticos das ações destinadas a promover uma 
maior inserção dos negros na sociedade nacional 
usam, como argumento, o fato de que esses 
já possuem rendimentos médios muito próximos aos 
dos brancos, o que tornaria inócuas decisões 
como a do STF. 

(D) a análise do STF a respeito da questão das cotas 
raciais foi motivada por uma ação do partido 
Democratas, questionando uma resolução do Conselho 
Universitário da Unifap, que criava cotas para 
afrodescendentes nos processos seletivos dos cursos 
de graduação. 

(E) a decisão do STF respalda-se na visão de que é 
preciso aceitar a “responsabilidade histórica” dos males 
causados pela escravidão e compensar, em parte, as 
vítimas e seus descendentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Figura para responder às questões de 25 a 31. 
 

 
________________________________________________________________________________________________________  

 
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
A melodia apresentada na partitura da figura refere-se à 
canção 
 
(A) Ciranda, cirandinha. 
(B) Asa branca. 
(C) Chega de saudade. 
(D) Carinhoso. 
(E) Marcha soldado. 
 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
Tanto as cifras, quanto a linha melódica da figura indicam 
que a música está na tonalidade de 
 
(A) Fá Maior. 
(B) Lá Menor. 
(C) Dó Maior. 
(D) Ré Menor. 
(E) Mi Menor. 
 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
Na figura, transpondo a clave de Sol para a clave de Fá na 
quarta linha, mas sem alterar a posição das notas na pauta, a 
primeira frase da melodia seria constituída pelas seguintes 
notas: 
 
(A) Dó – Ré – Mi – Sol – Sol – Mi – Fá – Fá 
(B) Ré – Mi – Fá – Lá – Lá – Fá – Sol – Sol 
(C) Sol – Lá – Si – Ré – Ré – Si – Dó – Dó 
(D) Lá – Si – Dó# – Mi – Mi – Dó# – Ré – Ré 
(E) Mi – Fá# – Sol# – Si – Si – Sol# – Lá – Lá 
 
 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
O compasso da música da figura é um 
 
(A) quaternário composto, tendo a colcheia pontuada como 

unidade de tempo.  
(B) binário composto, tendo a mínima pontuada como 

unidade de compasso. 
(C) ternário composto, tendo a semínima como unidade de 

compasso. 
(D) quaternário simples, tendo a semínima como unidade 

de tempo. 
(E) quinário simples, tendo a colcheia como unidade de 

tempo. 

QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Uma das possibilidades de fraseado na interpretação da 
linha melódica da melodia da figura seria aquela formada por 
seis partes não simétricas.  A primeira teria as notas iniciais 
Dó – Ré – Mi – Sol – Sol – Mi – Fá – Fá; a segunda incluiria 
as notas seguintes Dó – Ré – Mi – Sol – Sol – Fá – Mi; a 
terceira incluiria as notas que seguem: Dó – Dó – Ré – Mi – 
Sol. Considerando a possibilidade, a quarta, a quinta e a 
sexta frases seriam constituídas da seguinte forma: 
 
(A) quarta parte: Sol – Fá – Mi – Dó – Fá; quinta parte: 

Fá – Mi – Ré – Ré – Mi; sexta parte: Ré – Ré – Dó – Dó. 
(B) quarta parte: Sol – Fá – Mi – Dó; quinta parte: Fá – 

Fá – Mi – Ré – Ré; sexta parte: Mi – Ré – Ré – Dó – Dó. 
(C) quarta parte: Sol – Fá – Mi – Dó – Fá – Fá – Mi – Ré; 

quinta parte: Ré – Mi; sexta parte: Ré – Ré – Dó – Dó. 
(D) quarta parte: Sol – Fá – Mi; quinta parte: Dó – Fá – 

Fá – Mi – Ré; sexta parte: Ré – Mi – Ré – Ré – Dó – Dó. 
(E) quarta parte: Sol – Fá; quinta parte: Mi – Dó; sexta 

parte: Fá – Fá – Mi – Ré – Ré – Mi. 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
A letra F que aparece na figura é uma abreviatura que indica 
o acorde 
 
(A) de Sol Maior, dominante da tonalidade principal. 
(B) de Ré Menor, supertônica da tonalidade principal. 
(C) de Lá Menor, tríade do segundo grau da tonalidade 

principal. 
(D) da mediante da tonalidade principal. 
(E) de Fá Maior, subdominante da tonalidade principal. 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
A respeito do desenho melódico no antepenúltimo e 
penúltimo compasso da figura, é correto afirmar que, na sua 
grande maioria, o movimento é constituído especialmente por 
uma sequência de 
 
(A) harmonias formadas por terças maiores descendentes 

e segundas ascendentes. 
(B) movimento cromático harmônico de terças menores 

ascendentes e segundas maiores descendentes. 
(C) movimento melódico de terças maiores e menores 

descendentes e segundas ascendentes. 
(D) movimento melódico de quartas justas descendentes e 

semitons ascendentes. 
(E) movimento harmônico de tons e semitons, 

ascendentes e descendentes. 
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Texto para responder às questões de 32 a 34. 
 

De início, o termo Bossa-Nova referia-se a um jeito de 
cantar e tocar o samba, com certos trejeitos jazzísticos e uma 
pronunciada suavidade tanto no tratamento musical quanto 
no poético. A letra das canções contrastava fortemente com 
as das canções de sucesso de então, agora abordando 
temas leves e descompromissados, bem representados pelo 
verso “o amor, o sorriso, a flor”, parte da letra de Meditação, 
de Tom Jobim e Newton Mendonça... De fato, a Bossa-Nova 
nasceu casualmente, fruto de encontros de jovens da classe 
média carioca em apartamentos ou casas residenciais da 
Zona Sul, onde se reuniam para fazer e ouvir música, e que 
se tornaram bastante frequentes a partir de 1957...  
 

Ricardo Cravo Albin. O livro de ouro da MPB. 2.a ed. Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2003, p. 214-15 (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
Considerando as características iniciais da Bossa-Nova, 
como apresentadas no texto, é correto afirmar que, na sua 
trajetória, 
 
(A) a Bossa-Nova ficou confinada a um grupo de músicos 

da Zona Sul carioca nas décadas de 60 e 70 do século 
XX, sendo reconhecida posteriormente como a Jovem 
Guarda. 

(B) mantiveram-se as características quanto à forma de 
cantar, a roupagem jazzística no samba, o tratamento 
poético das letras, influenciando a música popular 
brasileira (MPB). 

(C) foram sendo adicionadas novas características como 
arranjos mais densos para orquestra, influenciando, 
também, as big bands norte-americanas da década de 
60 do século XX. 

(D) os músicos aderiram às novidades do Tropicalismo, 
como Tom Jobim e Chico Buarque, que buscaram 
sonoridades mais típicas do Brasil. 

(E) como movimento musical, a Bossa-Nova só terminará 
com a morte de Tom Jobim. 

QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Entre os músicos da Bossa-Nova, João Gilberto é 
considerado uma grande referência, desde o lançamento do 
LP de Elizeth Cardozo, de 1958, especialmente por 
 
(A) sua marcação rítmica ao violão, criando uma batida 

própria para a Bossa-Nova. 
(B) sua forma de cantar, que faz uso da voz falada.  
(C) seu arranjo vocal, privilegiando os acordes 

consonantes. 
(D) sua execução na bateria, criando as sequências de 

quiálteras para a bossa. 
(E) sua composição Chega de saudade que inova na 

poesia.  
 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Três importantes representantes da Bossa-Nova são 
considerados como a tríade de músicos que deu início a uma 
nova fase da música popular do Brasil, cujas produções 
alcançaram sucesso no mercado fonográfico internacional.  
Um deles, poeta e embaixador do Itamaraty, acrescentou 
mais lirismo às composições da época; o outro inovou não 
somente como cantor, mas como instrumentista, saindo da 
quadratura rítmica do samba-canção da época; o outro criou 
músicas com harmonias e melodias criativas, abrindo nova 
perspectiva de sonoridade musical. Esses três seriam, 
respectivamente, 
 
(A) Noel Rosa, Carlos Lira e Lulu Santos. 
(B) Chico Buarque, Ronaldo Bôscoli e Braguinha. 
(C) Vinícius de Moraes, João Gilberto e Tom Jobim. 
(D) Dorival Caymmi, Ataulfo Alves e Ary Barroso. 
(E) Raul Seixas, Luis Eça e Pepeu Gomes. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 35_____________________________________________________________________________________________  
 

 
 

Os 50 anos da Bossa-Nova, completados em 2008. Internet: <www.tiagonepomuceno.com.br>. 
 
No diálogo apresentado na figura, enquanto um dos personagens defende a participação de músicos ligados à Bossa-Nova na 
comemoração dos 50 anos desse movimento, o outro 
 
(A) ainda acha razoável a participação de ícones como Roberto Carlos e Caetano Veloso, criticando a preferência musical 

quanto a alguns atuais artistas e estilos da música popular do Brasil. 
(B) cita músicos do movimento do autêntico rock brasileiro, criticando a presença de Caetano Veloso e Roberto Carlos sem 

nenhuma relação com a Bossa-Nova.  
(C) prefere ver Latino, Pitty, NX Zero e algum funkeiro nas próximas comemorações do aniversário da Bossa-Nova, como os 

músicos convidados dos 50 anos. 
(D) confronta a tendência atual da música popular brasileira, citando músicos do movimento Manguebeat de Chico Science e 

Nação Zumbi. 
(E) faz crítica à nova geração de ouvintes, citando especialmente artistas ligados ao Clube da Esquina de Milton Nascimento e 

Lô Borges. 
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Figura para responder às questões de 36 a 39.  
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QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta acerca do parâmetro, ou 
propriedade do som tratado na figura. 
 
(A) Altura, com estrutura das notas. 
(B) Textura, com estrutura formal. 
(C) Timbre, com estrutura instrumental.  
(D) Duração, com estrutura dos tempos. 
(E) Intensidade, com estrutura expressiva. 
 
 
QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
Enquanto os itens 2 e 3 da figura fazem referência ao 
compasso binário e ao quaternário, respectivamente,  
o item 1 corresponde 
 
(A) ao tempo ou às unidades de tempo do compasso 

binário e quaternário. 
(B) ao tempo forte da métrica do compasso ternário. 
(C) aos tempos fortes do compasso binário. 
(D) às sílabas fortes da letra. 
(E) ao tempo fraco do compasso quaternário. 
 
 
QUESTÃO 38_____________________________________ 
 
Considerando os sinais dos itens 2 (binário) e 3 
(quaternário), o início do ritmo, na figura, é denominado 
 
(A) tético, uma vez que as notas iniciais coincidem com o 

primeiro tempo do compasso. 
(B) sincopado, uma vez que o tempo fraco passa a ser o 

tempo forte do compasso. 
(C) acéfalo, uma vez que o primeiro tempo coincide com o 

primeiro tempo do compasso. 
(D) anacruse, uma vez que existem tempos que precedem 

o primeiro compasso. 
(E) decapitado, uma vez que o primeiro tempo do primeiro 

compasso coincide com a métrica fraca do compasso. 
 
 
QUESTÃO 39_____________________________________ 
 
Com base na figura, caso a unidade de tempo fosse a 
colcheia, o compasso binário e o quaternário seriam 
respectivamente representados por 
 
(A) 4/2 e 4/4. 
(B) 2/2 e 4/2. 
(C) 2/8 e 4/4. 
(D) 2/2 e 4/8. 
(E) 2/8 e 4/8. 

QUESTÃO 40_____________________________________ 
 
Com base no contexto da música popular do Brasil, é 
correto afirmar que a música Asa branca é uma 
 
(A) canção do folclore brasileiro de autoria desconhecida. 
(B) canção de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira 

representativa do baião nordestino. 
(C) composição de Roberto Correia adaptada ao ritmo 

nordestino do xote. 
(D) canção de Oswaldinho do Acordeão conhecida 

nacionalmente na voz de Elba Ramalho. 
(E) canção sem autoria reconhecida, que se tornou 

conhecida pelos arranjos de Gilberto Gil. 
 
 
QUESTÃO 41_____________________________________ 
 

 
 
É correto afirmar que a figura mostra a(s) 
 
(A) sequência dos graus da escala de Dó e as indicações 

das respectivas cifras. 
(B) sequência dos tons vizinhos de cada nota, iniciando 

por Dó. 
(C) notas sequenciais dos sons harmônicos gerados pela 

nota fundamental Dó. 
(D) notas sequenciais de escalas maiores e menores. 
(E) sequência de notas que formam a tríade do acorde de 

Dó Maior e sua escala relativa. 
 
 
QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
Acerca das características do som e de sua representação 
na música, é correto afirmar que o(a) 
 
(A) duração do som é determinada pela frequência das 

vibrações; na escrita, é determinada por figuras de 
valor e pela posição no pentagrama.   

(B) timbre do som é determinado pelo tempo de emissão 
das vibrações; na escrita, é indicado pela referência ao 
instrumento executante. 

(C) altura do som é determinada pela combinação de 
vibrações resultantes do agente que as produz; na 
escrita, aparece entre espaços e linhas do pentagrama. 

(D) textura do som é determinada por vibrações regulares 
e irregulares; na escrita, é indicada por fermatas, 
ligaduras e pontos de aumento. 

(E) intensidade do som é determinada pela força ou pelo 
volume dado ao som; na escrita, é indicada por sinais 
de dinâmica. 
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Texto para responder às questões 43 e 44. 
 

De forma geral, o período foi caracterizado pelo 
emprego do baixo contínuo, pelo surgimento da música 
tonal e pelos contrastes: claro-escuro, forte-piano e suas 
variações, além dos contrastes timbrísticos, de 
ornamentações e movimentos. O período foi bastante fértil 
para a música por ter marcado o surgimento da ópera e de 
outros gêneros característicos da época como a cantata, o 
concerto grosso e o oratório. 
  

Henrique A. Dourado. Dicionário de termos e expressões da 
música. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 44 (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 43_____________________________________ 
 
As características da música da tradição clássica europeia, 
apresentadas no texto, referem-se 
 
(A) ao Classicismo do século XIX e meados do XX. 
(B) ao Modernismo do século XXI. 
(C) à Idade Média do século XIV e meados do XV. 
(D) ao Barroco do século XVII e meados do XVIII. 
(E) ao Romantismo do século XX. 
 
 
QUESTÃO 44_____________________________________ 
 
São alguns dos compositores representativos do período 
citado no texto 
 
(A) Mozart e Haydn. 
(B) Debussy e Ravel. 
(C) Bach e Händel. 
(D) Chopin e Schubert. 
(E) Schoenberg e Alban Berg. 
 
 
QUESTÃO 45_____________________________________ 
 

 
 
A figura mostra a(s) 
 
(A) relação entre os quatro elementos do som e as 

tonalidades. 
(B) relação entre as tonalidades maiores, constituída por 

5.as justas ascendentes e descendentes. 
(C) possíveis relações intervalares entre melodia, 

harmonia e contraponto.  
(D) relação entre as três formas da escala menor. 
(E) sequência da escala cromática e seus derivados 

enarmônicos. 

QUESTÃO 46_____________________________________ 
 
Na partitura de cada instrumento da orquestra sinfônica, 
veem-se diferentes claves. Acerca do uso das claves, é 
correto afirmar que, geralmente, a(s) clave(s) de 
 
(A) Fá é usada pelos instrumentos de extensão mais 

aguda que aqueles da clave de Dó. 
(B) Dó é usada pelos instrumentos de extensão mais 

aguda que aqueles da clave de Sol. 
(C) Sol é usada pelos instrumentos com a mesma 

extensão daqueles que da clave de Fá.  
(D) Fá é usada pelos instrumentos de extensão mais 

graves que aqueles da clave de Sol. 
(E) Sol, Dó e Fá não têm relação com a extensão de 

alturas dos instrumentos da orquestra. 
 
QUESTÃO 47_____________________________________ 
 

 
 

O Tropicalismo, também conhecido como Tropicália, 
foi um movimento musical para a modernização da música 
brasileira, que incorporou e desenvolveu novos padrões 
estéticos, atingindo outras esferas culturais (artes plásticas, 
cinema, poesia). Surgiu no Brasil no final da década de 60 
do século XX, tendo como marco inicial o Festival de Música 
Popular realizado em 1967, pela TV Record. Os músicos 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa 
foram seus principais articuladores. Por tudo isso, esse 
gênero musical acabou por expandir horizontes e influenciar 
a moda. O estilo é uma mistura de informações hippies com 
estampas que lembram a fauna e a flora do Brasil. 
 

Internet: <www.vlg.com.br>. 
 
Com relação às características do Tropicalismo apontadas 
no texto, é correto afirmar que 
 
(A) os Novos Baianos, conjunto formado pelos quatro 

músicos citados, foi representativo do movimento em 
questão.  

(B) os tropicalistas defendiam o uso de instrumentos 
típicos do Brasil da época, criticando o uso de guitarras 
elétricas nas músicas. 

(C) Tom Zé, Os Mutantes e Jorge Ben foram também 
músicos representativos do movimento. 

(D) as letras das músicas do Tropicalismo possuíam teor 
de protesto, usadas como arma de combate político à 
ditadura militar. 

(E) a capa do disco Panis et Circencis mostrada no texto 
na realidade não tem nenhum vínculo com o 
Tropicalismo. 
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Figura, com quatro exemplos de notação, para responder às questões de 48 a 50. 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Roy Bennett. Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, p. 22. 

 

QUESTÃO 48_____________________________________________________________________________________________  

 

Além da clave, do compasso e do desenho melódico, o outro aspecto que diferencia o exemplo 1 do exemplo 2 é o(a) 

 

(A) contratempo. 

(B) ponto de aumento. 

(C) terminologia. 

(D) fermata. 

(E) ligado e o destacado. 

 

 

QUESTÃO 49_____________________________________________________________________________________________  

 

Os sinais colocados no exemplo 3 indicam que as notas devem ser executadas 

 

(A) em compasso composto. 

(B) com acentuação mais forte. 

(C) com andamento mais lento. 

(D) em uma oitava descendente. 

(E) com ornamentação. 

 

 

QUESTÃO 50_____________________________________________________________________________________________  

 
Com relação ao exemplo 4, é correto afirmar que 

 

(A) está na tonalidade de Sol Menor. 

(B) há quiáltera no segundo tempo. 

(C) as notas formam o acorde de Ré Menor. 

(D) a primeira e última notas formam o intervalo de 7.a justa.  

(E) tem três notas do acorde de Dó Maior. 
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