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Nas questões de 1 a 10, responda de acordo com o comando de cada uma delas. As questões 1, 6, 7, 8 e 9 exigem respostas a serem
construídas. Nas questões 4 e 5, para cada item, assinale o código C, caso julgue o item CERTO, ou o código E, caso julgue o item
ERRADO. Na questão 3, marque a única opção correta. A questão 2 é de associação. Na questão 10, os tópicos de A a K exigem
respostas a serem construídas; no tópico L, assinale o código C, caso julgue o item CERTO, ou o código E, caso julgue o item
ERRADO.
ATENÇÃO: Tudo que você fizer neste caderno é considerado apenas como rascunho, ou seja, não tem nenhum valor para a
sua avaliação. O Caderno de Respostas é o único documento válido para a correção das suas respostas. Por isso, ao longo do
teste, sempre que você vir o símbolo NNNNN, lembre-se de transcrever sua(s) resposta(s) para o Caderno de Respostas.
Para responder à questão 1, ouça atentamente os trechos musicais I e II.
QUESTÃO 1

Nos pentagramas para rascunho abaixo, escreva, respectivamente, as melodias dos trechos musicais I e II, tendo como referência as notas
que já estão indicadas. Os trechos musicais I e II incluem cliques antes da melodia, que estabelecem o andamento e o pulso (semínima)
do trecho. Não se esqueça de incluir acidentes antes da(s) nota(s), quando apropriado.
trecho musical I: tom maior

trecho musical II: tom menor

NNNNN

[valor da questão: 1,5 ponto]

Para responder à questão 2, ouça atentamente os trechos musicais de III a XI.
QUESTÃO 2

Na tabela para rascunho ao lado, associe a cada um dos trechos musicais de III a XI a descrição que melhor corresponde à sua
organização métrica, entre aquelas abaixo identificadas com as letras de A a I.
A Apresenta compasso binário composto.

trecho musical

B É um exemplo de compasso quaternário.

III

C Possui organização binária simples.

IV

D É um exemplo de compasso ternário simples.

V

E Exemplo de compasso ternário contendo acentos constantes

VI

nos tempos fracos do compasso.

organização métrica

VII

F Combina divisão binária e ternária simultaneamente.

VIII

G Apresenta alternância entre ternário simples e binário

IX

composto.

X

H Apresenta compasso composto irregular.

XI

I É um exemplo de compasso ternário composto.
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Ouça atentamente o trecho musical XII e observe o exemplo musical 1, que lhe corresponde, para responder às questões 3 e 4.
exemplo musical 1

QUESTÃO 3

Com base no trecho musical XII e no exemplo musical 1, assinale a opção que melhor corresponde à sequência de quatro acordes
implícitos na combinação das duas melodias dos dois primeiros compassos.
A
B
C
D

G – F#m – E – Bm/D
G – Bm/F# – A/E – D
G – D/F# – C/E – D
G – F#m – Em – D

NNNNN

[valor da questão: 0,3 ponto]

QUESTÃO 4

Ainda com base no trecho musical XII e no exemplo musical 1, julgue os itens a seguir.
ì
í
î
ï
ð
ñ

O trecho musical contém uma modulação de Sol maior para Ré maior.
O compasso 6 contém o maior número de alterações cromáticas diferentes.
O compasso 5 possui dois intervalos de trítono formados entre as duas vozes.
A música possui as características estilísticas da música do período romântico (séc. XIX).
Considerando sua organização formal, o trecho pode ser segmentado em 4 + 2 + 3 (2+1) compassos.
A linha superior dos dois primeiros compassos contém apenas os intervalos melódicos de 2.ª menor, 2.ª maior, 4.ª justa, 5.ª justa,
6.ª maior e 10.ª menor.
ò O tema na dominante é apresentado apenas pela voz superior.
ó Nos compassos 5 e 6, o mesmo material melódico é transferido de um instrumento para o outro, configurando uma sequência
ascendente.
ô Os dois tempos finais formam uma cadência deceptiva.
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Ouça atentamente o trecho musical XIII para responder à questão 5.

QUESTÃO 5

Com base no trecho musical XIII, julgue os itens seguintes.

ì A melodia começa com anacruse.
í A nota mais aguda da melodia está acompanhada pelo acorde da tônica.
î A melodia do trecho começa e termina com a mesma nota.
ï A obra apresenta as características estilísticas do período barroco.
ð No trecho, ocorre modulação entre duas tonalidades menores.
ñ A melodia é formada predominantemente por graus disjuntos.
ò Nos últimos compassos, a melodia contém notas ornamentais.
ó Na primeira metade do trecho, os valores rítmicos da melodia valem metade dos valores rítmicos do acompanhamento.
ô As cinco últimas notas formam uma sequência escalar que termina no terceiro grau do acorde.
õ Na primeira metade do trecho, a harmonia varia entre os acordes de I e IV graus.

NNNNN

[valor da questão: 1,0 ponto]

Ouça atentamente o trecho musical XIV para responder à questão 6.

QUESTÃO 6

O trecho musical XIV, que contém um tema simples envolvendo apenas duas notas, é apresentado ao longo de quatro compassos e
repetido três vezes. Tendo o primeiro compasso oferecido como referência, complete, no pentagrama para rascunho abaixo, os demais
compassos com as alturas e os ritmos corretos, incluindo as pausas.

NNNNN
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QUESTÃO 7

Em cada um dos pentagramas para rascunho abaixo, inclua as alterações cromáticas necessárias para formar a respectiva escala.
A escala menor natural

B escala menor melódica ascendente

C escala menor harmônica

D escala maior

E modo mixolídio

F modo lídio
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QUESTÃO 8

Nos locais indicados com um asterisco (*) nos pentagramas para rascunho abaixo, inclua uma única figura rítmica de pausa, de forma a
completar o compasso.

NNNNN

[valor da questão: 0,6 ponto]

QUESTÃO 9

Nos oito compassos do exemplo musical 2, abaixo apresentado, são utilizados 9 acordes, cujas cifras se encontram entre as opções do
banco de cifras do quadro em seguida. Considerando que alguns acordes podem ser repetidos, escreva as cifras correspondentes a cada
acorde nos espaços abaixo de cada compasso do exemplo musical 2.
exemplo musical 2 (Tom Jobim/Vinicius de Moraes: Chega de Saudade)

Am

Dm

F

Dm/F

E

E/G#

Bbm6

Gm7

Em

G7

G

A7

D

G#7
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QUESTÃO 10

Em relação ao exemplo musical 3 abaixo, que apresenta um extrato de melodia escrita por Jacques-François Gallay (1795–1864),
faça o que se pede a seguir.
exemplo musical 3

A No espaço para rascunho abaixo, identifique pelo nome a menor figura rítmica utilizada (desconsidere as notas ornamentais do
compasso 4).

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

B Considerando que a tonalidade é Dó maior, no espaço para rascunho abaixo identifique pela função (ex., tônica, supertônica) a
primeira nota desse exemplo.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

C Circule as duas notas adjacentes que formam um intervalo melódico de 5.ª aumentada e marque o local com a letra A.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

D Reescreva no pentagrama para rascunho abaixo o compasso 3, dobrando os valores das notas e incluindo a nova fórmula de
compasso apropriada.
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E Reescreva no pentagrama para rascunho abaixo as notas do compasso 6 uma oitava abaixo de como ele foi escrito, utilizando a
clave de Dó na terceira linha.

NNNNN

[valor: 0,4 ponto]

F Entre os instrumentos abaixo listados, circule os dois que poderiam tocar a melodia juntos, da forma como ela está escrita,
soando na mesma altura.
oboé – corne inglês – trompa – violino – flautim

NNNNN

[valor: 0,2 ponto]

G Demarque com uma ligadura as quatro notas seguidas que formam uma sequência cromática e identifique essa sequência com a
letra B.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

H No espaço para rascunho abaixo, escreva a especificação — simples ou composto — do compasso do trecho mostrado no
exemplo musical 3.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

I Circule as três notas seguidas que formam a tríade da tônica e identifique essa tríade com a letra C.

NNNNN

[valor: 0,2 ponto]

J Considerando que essa melodia foi escrita para trompa, identifique: a família de instrumentos orquestrais a que a trompa
pertence e o instrumento mais grave dessa família.

NNNNN

[valor: 0,2 ponto]

K Circule as duas notas adjacentes que formam entre si o intervalo melódico de trítono e identifique-as com a letra D.

NNNNN

[valor: 0,2 ponto]

L Ainda com relação ao exemplo musical 3, julgue os itens a seguir.
ì O primeiro compasso representa a transposição exata de um compasso da segunda frase cantada do Hino Nacional

NNNNN

[valor: 0,1

í As letras mf no início do trecho representam uma indicação de andamento.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

î A melodia tem a extensão de uma oitava.

NNNNN

[valor: 0,1 ponto]

Brasileiro.
ponto]

[valor da questão: 2,5 pontos]
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