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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 14h e término às 17h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 9438-4081 
 

E-mail: 

Ima.esperantina2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Ignorado por políticas públicas, ensino fundamental 2 tem baixa qualidade 

Raquel Cunha/Folhapress  

 

Treze milhões de alunos no país estudam numa etapa que está estagnada em baixo patamar de 1 

qualidade. O ciclo em questão compreende do sexto ao nono anos, os últimos do ensino fundamental, que idealmente 2 

recebem estudantes entre 11 e 14 anos. 3 

Não há políticas governamentais suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica 4 

brasileira, uma carência que é reconhecida até mesmo por gestores públicos da área. 5 

Nessas séries, o aluno deixa de ter apenas um professor, que leciona português e matemática, para 6 

responder para cerca de dez – o número depende do projeto pedagógico de cada colégio. 7 

Essa mudança, dizem especialistas, é feita de forma brusca, sem que a criança seja preparada, afetando 8 

um aluno já impactado por conflitos típicos da puberdade. 9 

Números oficiais evidenciam a dificuldade dos alunos ao ingressarem nesse nível: o sexto ano, que abre 10 

a etapa final, tem a maior taxa de reprovação (15%) e abandono (3,8%) entre as nove séries do ensino fundamental. 11 

"Há uma lacuna nessa etapa", afirma o vice-presidente do conselho de secretários estaduais de 12 

Educação, Rossieli Soares da Silva. 13 

"Há um justo esforço do país para alfabetizar nas primeiras séries. Para o ensino médio, há discussão 14 

sobre currículo. Os anos finais do fundamental ficaram um pouco de lado", diz Silva. 15 

Para o processo de alfabetização, há um programa federal de capacitação de docentes e elaboração de 16 

materiais. Para o ensino médio, o próprio conselho trabalha na reestruturação curricular. 17 

"Sentimos falta de programa nacional para os anos finais do fundamental", diz o presidente da união dos 18 

secretários municipais de Educação, Alessio Costa Lima. 19 

"A maioria dos municípios não tem capacidade para investir nas escolas. O dinheiro está com a União." 20 

Estados e municípios concentram 85% das matrículas dessa etapa do país. 21 

Alunos dos anos finais do fundamental não apresentam melhora nos seus indicadores desde 2009,  22 

segundo monitoramento da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados da avaliação federal chamada Prova 23 

Brasil. 24 

Por exemplo: apenas 16% se formam nessa etapa com conhecimento considerado adequado em 25 

matemática. 26 

A partir de 2005, com as melhorias nos indicadores dos primeiros anos do fundamental, esperava-se 27 

que, como numa onda, alunos que progrediram no quinto ano teriam desempenho melhor nas séries seguintes. 28 

Autoridades da área de educação afirmavam, na época, que o sistema todo se beneficiaria. 29 

"Os dados mostram que isso não ocorreu. A melhoria não vem por inércia", diz Paula Louzano, que é 30 

doutora em educação pela Universidade de Stanford (EUA). "Precisamos interferir nas variáveis dos anos finais do 31 

fundamental", diz Louzano. 32 

A pesquisadora cita como exemplos a definição de um currículo nacional (em debate no Ministério da 33 

Educação) e mudança na formação de professores do ensino básico –necessidade  que é consenso entre gestores e 34 

especialistas ouvidos pela Folha. 35 

A formação atual tem "visão muito acadêmica" e pouco sobre psicologia do desenvolvimento,  diz a 36 

professora de geografia da USP Sueli Furlan, que trabalha com formação dos docentes. Ela diz haver resistência contra as 37 

mudanças nas universidades. 38 

 

Visita ao site http://www1.folha.uol.com.br/educacao em 2/5/2016 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

 

 

01) Conforme o texto 

 

(A) O ensino fundamental tem sido deixado de 

lado pelas políticas públicas de educação. 

(B) Existe uma preocupação na formação dos 

professores dos últimos anos do ensino 

fundamental. 

(C) A psicologia da educação tem sido atualizada 

nos currículos de formação de professores. 

(D) A atual conjuntura educacional inviabiliza o 

progresso dos alunos nas duas últimas séries 

do ensino fundamental. 

 

02) O texto evidencia 

 

(A) O novo papel social da Escola, sobretudo 

relacionado às primeiras séries do ensino 

fundamental. 

(B) A necessidade de que haja políticas públicas 

voltadas para as duas últimas séries do ensino 

fundamental. 

(C) O cuidado das escolas com a orientação 

vocacional dos estudantes do ensino 

fundamental. 

(D) A necessidade de maior empenho na busca de 

sucesso escolar, sobretudo nas duas últimas 

séries do ensino fundamental. 

 

03) Considerando-se o contexto em que se insere, 

a palavra transcrita à direita pode substituir a 

da esquerda sem prejudicar o sentido na frase 

 

(A) “Até mesmo” (L.5) - também 

(B) “como” (L.33) - conforme 

(C) “sem” (L.8) - ainda que 

(D) “apenas” (L.25) - quase 

 

04) É FALSO o que se afirma sobre o termo 

transcrito em: 

 

(A) Atualmente, o alfabeto brasileiro é formado 

por  vinte e três letras. 

(B) Na palavra “haver” (L.37), do ponto de vista 

fonético, o “h” NÃO representa uma consoante 

brasileira. 

(C) Na palavra “exemplo” (L.25), o grupo “-mp” do 

ponto de vista fonético  NÃO forma um 

encontro consonantal. 

(D) Na palavra  “especialistas” (L.8) há a 

ocorrência de um hiato. 

 

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

marque a alternativa que apresenta a 

afirmação correta. 

 

(A) Os conectores “que” e “que”  em “esperava-se 

que, como numa onda, alunos que 

progrediram no quinto ano teriam 

desempenho melhor nas séries seguintes” 

(L.27/28) são iguais enquanto classe 

gramatical. 

(B) O termo “segundo” (L.23) representa uma 

ideia de número ordinal. 

(C) Na oração "Há um justo esforço do país” (L.14), 

se trocado o verbo “haver” por “existir” a 

expressão “um justo esforço do país” sofreria 

mudança de função sintática. 

(D) A expressão “Nessas séries” (L.6) denota lugar. 

 

06) Em,  

 

“uma carência (...) é reconhecida até mesmo por 

gestores públicos da área” (L.5).  

 

Se  a frase for transformada para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) reconheciam 

(B) reconheceram 

(C) reconhece 

(D) reconhecem 

 

 

07) Exprimem a mesma noção modo-temporal as 

formas verbais transcritas em 

 

(A) "formam"(L.25) e "afirmavam"(L.29). 

(B) "tem"(L.36) e "ingressarem"(L.10). 

(C) "esperava"(L.27) e "afirmavam"(L.29). 

(D) "Sentimos"(L.18) e "ingressarem"(L.10). 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

08) Observe: 

 

I.  “ “Paula Louzano (...)  é doutora em educação 

pela Universidade de Stanford (EUA).” (L.31). 

II. Essa mudança (...) é feita de forma brusca,” 

(L.8). 

 

Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 

 

(A) Predicado Nominal. 

Predicado Verbal. 

(B) Predicado  Nominal 

Predicado Nominal. 

(C) Predicado Verbal 

Predicado Nominal. 

(D) Predicado Verbal 

Predicado  verbo-nominal 

 

09) Assinale a alternativa em que todas as 

palavras recebem acento gráfico pela mesma 

razão. 

 

(A)  “está” (L.1) e “já” (L.9). 
(B) “políticas” (L.4) e  “próprio” (L.17). 
(C) “secretários” (L.19) e “próprio” (L.17). 
(D) “séries” (L.6) e  “acadêmica” (L.36). 
 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “materiais” (L.17), “próprio” (L.17), 
“professor” (L.6) 

(B) “país” (L.14), “médio” (L.17), “ficaram” (L.15) 
(C) “vem” (L.30), “melhorias” (L.27), “mudanças” 

(L.38) 
(D)  “alfabetização” (L.16), “leciona” (L.6), “taxa” 

(L.11) 
 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do 

substantivo é: 

 

(A) “...Não há políticas governamentais 
suficientes” (L.4). 

(B) “Essa mudança” (L.8) 
(C) “Números oficiais” (L.10). 
(D) “A formação atual tem "visão muito 

acadêmica”” (L.36). 

12) As palavras “partir” (L.27), “acadêmica” (L.36) 
e “séries” (L.28) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 
(C) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
 
13) Levando-se em consideração a acentuação 

gráfica, a palavra que, com a presença ou 
ausência do acento, possibilita outra 
pronúncia e  a mudança de classe gramatical. 
Marque a alternativa em que isso ocorre. 

 
(A) “investir” (L.20). 
(B) “colégio” (L.7). 
(C) “área” (L.29). 
(D) “beneficiaria” (L.29). 
 
14) Marque a alternativa em que todas  as palavras 

apresentam divisão silábica corretamente 
dividas. 

 
(A) “es-ta-gna-da” (L.1), “din-hei-ro” (L.20), “mu-

n-icí-pios” (L.20). 
(B)  “co-nhe-ci-men-to” (L.25), “Fe-i-to” (L.23),  

“de-ssa” (L.21). 
(C) “pro-fes-so-ra” (L.37), “be-ne-fi-ci-a-ri-a” 

(L.29),  “á-rea” (L.29) 
(D) “re-sis-tên-ci-a” (L.37), “a-tual” (L.36), “a-d-

que-a-do” (L.25) 
 
15) As vírgulas foram usadas pela mesma razão 

que em “"Há uma lacuna nessa etapa", afirma 
o vice-presidente do conselho de secretários 
estaduais de Educação, Rossieli Soares da 
Silva. (L.12/13). 

 
(A) “Para o ensino médio, há discussão sobre 

currículo.” (L.14/15). 
(B)  “Alunos dos anos finais do fundamental não 

apresentam melhora nos seus indicadores 
desde 2009,  segundo monitoramento da ONG 
Todos pela Educação, feito com base em dados 
da avaliação federal chamada Prova Brasil.” 
(L.22/24). 

(C) “Não há políticas governamentais suficientes 
para o aprimoramento dessa fase da educação 
básica brasileira, uma carência que é 
reconhecida até mesmo por gestores públicos 
da área.” (L.4/5). 

(D) “Essa mudança, dizem especialistas, é feita de 
forma brusca” (L.8). 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

 

 

16) Qual das cidades abaixo é a mais próxima? 

 

(A) Gotham City, que fica à 28 km de distância.  

(B) Metrópolis, que fica à 56.000m de distância.  

(C) Opal City, que fica à 300 hm de distância.  

(D) Central City, que fica à 500.000 dm de 

distância. 

 

17) Sabendo que o preço da carne é R$ 30/kg, que 

uma pessoa come, em média 300g de carne 

por refeição, e que será feito um churrasco 

para 20 pessoas, qual será o custo para esse 

churrasco? 

 

(A) R$ 130,00.  

(B) R$ 150,00.  

(C) R$ 180,00.  

(D) R$ 200,00. 

 

18) Um bolo pesa 4kg estando inteiro. Numa festa 

de aniversário, os convidados comeram dois 

quintos do bolo. A aniversariante levou o 

restante para casa e dividiu igualmente com 

mais os cinco moradores de sua rua. Quanto 

cada morador ficou, sabendo que ela também 

guardou um pedaço para si? 

 

(A) 500g.  

(B) 0,4 kg.  

(C) 0,3g.   

(D) 4,0 kg. 

 

19) Considere a sequência: 

 

S=(1; 10; 101; 1010; 10101;... ).  

Nessa sequência, o 40º elemento, tem a soma de 

seus algarismos dando exatamente igual a: 

 

(A) 23  

(B) 22 

(C) 21  

(D) 20 

 

20) Uma torneira foi deixada aberta das 20h45min 

de uma dia e só foi fechada às 11h15min do dia 

seguinte. Sabendo que a vazão da água era 

constante de 30 litros por hora, qual foi o 

desperdício de água nesse período? 

 

(A) 435 m³ 

(B) 43,5 litros 

(C) 0,435 m³  

(D) 4,35 litros.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA ELEMENTAR  

QUESTÕES DE 16 A 20 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

 

 

 
21) Segundo Cerqueira (2010), o ensino de piano e a 

correpetição são as atividades mais 

desempenhadas pelo pianista, indicando perfis 

profissionais distintos para o músico. Sobre esse 

assunto analise as afirmações abaixo: 

  

I. Com relação à correpetição, esta exige do 

pianista habilidades que são distintas e 

complementares. 

II. Habilidades para o acompanhamento de cantores 

e instrumentistas, corais, orquestras e big bands, 

e grupos de dança. 

III. Polêmica em relação à terminologia mais 

adequada para designar esse profissional que 

toca em conjunto como: pianista correpetidor, 

acompanhador, colaborador, acompanhador, 

camerista, coache sideman. 

IV. O trabalho desse pianista consiste em práticas de 

conjunto que visam à preparação de um músico 

solista para uma execução musical, podendo ser 

um concerto, prova pública, prova de concurso ou 

um “acompanhamento” em aulas de 

instrumento/voz. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, III e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

22) As 32 Sonatas para piano de Beethoven já foram 

chamadas de “a Bíblia do pianista”. Quanto a 

exemplos dessas sonatas todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Opus 32 (Apassionata) – o primeiro movimento, 

em Ré Maior, abre com uma introdução lenta. 

(B) Opus 31, n. 2 (Tempestade) – o primeiro 

movimento, em Ré Menor, abre com um acorde 

de Lá Maior arpejado. 

(C) Opus 13 (Pathétique) – o primeiro movimento 

abre com uma introdução lenta em Dó Menor. 

(D) Opus 27, n. 2 (Sonata quase uma Fantasia) – o 

primeiro movimento é em Dó Sustenido menor. 

 

23) Compositor e pianista polonês, Frédéric François 

Chopin que revelou cedo sua vocação musical, 

incentivada por sua mãe, que era pianista. Chopin 

escreveu quantos concertos para piano? 

 

(A) Um 

(B) Dois 

(C) Três 

(D) Quatro 

 

24) A música de Chopin é quase exclusiva para piano. 

Todas as afirmações abaixo relacionadas aos 

aspectos estilísticos e técnicos da produção desse 

compositor estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Os Estudos, peças dedicadas a aspectos técnicos 

específicos da execução pianística, conjugam seu 

objetivo prático com um conteúdo musical 

relevante. Cada Estudo gira em torno de um 

motivo único. 

(B) As Mazurcas são impregnadas de ritmos, 

harmonias, formas e particularidades melódicas 

da música popular da Polônia (embora, de um 

modo geral, não sejam citados temas folclóricos 

polacos). 

(C) A exploração da técnica e dos recursos pianísticos 

manteve-se no mesmo plano das sonatas de 

Beethoven. 

(D) Como os Prelúdios d’O Cravo Bem Temperado, de 

Bach, os Prelúdios de Chopin abarcam todas as 

tonalidades maiores e menores. 

 

25) Em um piano com três pedais, como é conhecido 

o pedal central? 

 

(A) Legato. 

(B) Una corda. 

(C) Sostenuto. 

(D) Digital. 

 

26) Todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O tom de Mi bemol maior e seu relativo menor 

possuem armadura com 3 bemóis. 

(B) São considerados homônimos os tons La bemol 

menor e La bemol maior. 

(C) Na tonalidade de Sol maior, a nota MI 

corresponde à superdominante. 

(D) O relativo correto dos tons é Do maior e Mi 

menor. 

  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

27) Na Harmonia Tonal, entende-se por Função a 

propriedade de um determinado acorde, cujo 

valor expressivo depende da relação com os 

demais acordes da estrutura harmônica. 

Considerando essa propriedade, todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) As Funções principais são: Tônica, Subdominante 

e Dominante. 

(B) Conceitos de repouso e movimento (afastamento 

e aproximação) estão associados às Funções. 

(C) Acordes quartais (constituídos por superposição 

de intervalos de Quarta) podem ser 

representativos das Funções. 

(D) As Funções principais têm como seus acordes 

representativos aqueles que são vizinhos de 

Quinta (suas Fundamentais encontram-se à 

distância de um intervalo de Quinta superior e de 

uma Quinta inferior). 

 

28) Assinale a alternativa CORRETA, considerando o 

Acorde de Sétima de Dominante e suas 

características. 

 

(A) Acorde construído sobre o VII Grau. 

(B) Contém as Sensíveis Tonal e Modal. 

(C) Acorde consonante. 

(D) Ocorre na Cadência Plagal. 

 

29) Villa-Lobos e Camargo Guarnieri estão entre os 

músicos mais representativos do nacionalismo 

musical brasileiro. Quanto a exemplos 

expressivos da produção para piano de cada um 

desses compositores, estão todos abaixo, 

EXCETO. 

 

(A) Dança do Índio Branco. 

(B) Impressões Seresteiras. 

(C) Ponteios. 

(D) Cartas Celestes. 

 

30) Todas as óperas abaixo são da composição de 

W. A. Mozart, EXCETO: 

 

(A) La serva Padrona 

(B) Don Giovanni 

(C) Die Zauberflote (A flauta mágica) 

(D) Così fan tutte 

 

 

 

 

31) Leilão de jardim para soprano e piano, cujo 

texto abaixo se encontra em Sol dórico e eólio, 

foi composto por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Ernani Aguiar.  

(B) João Guilherme Ripper.  

(C) Ricardo Tacuchian.  

(D) David Korenchendler.  

 

32) Todas as afirmações abaixo sobre redução de 

orquestra estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Confeccionar uma redução de orquestra para 

piano implica elaborar, a partir de uma partitura 

orquestral original, um arranjo de factível 

realização pianística, por meio de uma consciente 

seleção de elementos musicais essenciais à 

preservação do conteúdo composicional. 

(B) Alguns tratados de redução de orquestra 

estabelecem a prática de realização do baixo 

cifrado como essencial ao domínio da técnica da 

redução orquestral ao piano. A expressão ‘realizar 

o baixo cifrado’ significa criar uma melodia para o 

baixo a partir de cifras preestabelecidas. 

(C) Na impossibilidade de reproduzir toda a trama 

orquestral em uma redução para piano, deve-se: 

sacrificar conscientemente elementos, o que, 

segundo Hugo Riemann, “constitui o objeto 

principal do estudo da redução da partitura ao 

piano”. 

(D) Alguns métodos de redução de orquestra 

orientam o leitor a pensar em claves distintas 

para amenizar a dificuldade de leitura de 

instrumentos transpositores. Assim, pensar na 

clave de dó na 1ª. linha auxilia na leitura de 

instrumentos transpositores em lá. 

 

33) O autor da famosa peça pianística “Grande 

Fhantasie Triomphale sur L´ Himne Brésilen” 

(Grande Fantasia Triunfal sobre o Hino Nacional 

Brasileiro) é: 

 

(A) Louis Moreau Gottschalk 

(B) François Joseph Gossec 

(C) André da Silva Gomes 

(D) Antonio Carlos Gomes 
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CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ESPERANTINA - PI 

CARGO: MÚSICO BOMBARDÃO 

34) É comum que o pianista modifique ou simplifique 

edições com reduções de orquestra para piano. 

Essas alterações geralmente incluem apenas uma 

das afirmações abaixo. Assinale-a: 

 

(A) Passagens com notas repetidas em andamento 

rápido, típicas de obras orquestrais, mas inviáveis 

ao piano. 

(B) Progressões harmônicas e inversões de acordes 

para evitar grandes deslocamentos das mãos. 

(C) Fraseado e articulações desnecessárias na 

execução ao piano. 

(D) O registro principal, considerando aspectos e 

condução de instrumentos. 

 

35) Problemas para executar o ritmo em leitura 

musical à primeira vista podem ser superados 

pela: EXCETO: 

 

(A) Execução só das divisões rítmicas com pancadas 

sobre alguma superfície ou palmas (ou outras 

formas de movimento rítmico corporal) 

(B) Contagem na partitura, desenhando linhas 

verticais que indiquem o alinhamento das notas. 

(C) Prática de leitura com um metrônomo ou um 

playback MIDI (um sequenciador) 

(D) Tocar em situações individualmente ou 

isoladamente. 

 

36) A leitura a primeira vista de acordo com o método 

de Wilhelm Martin Keilmann, antes de executar a 

obra, o aluno deve observar todos os sinais 

gráficos presentes na partitura, com a maior 

rapidez possível, sem executá-la. Esta análise 

prévia, feita em segundos, pressupõe uma leitura 

visual onde o aluno vai observar: 

 

I. A localização das mãos; 

II. Tonalidade e os acidentes 

III. A fórmula de compasso 

IV. O desenho traçado da melodia, etc.: 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

37) Quem escreveu “Microkosmo”, uma importante 

coletânea para piano? 

 

(A) Zoltán Kodály. 

(B) Laszio Lautha. 

(C) Béla Batók. 

(D) Sandor Veress. 

 

38) Todas as afirmações abaixo informações sobre 

música estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Entre os compositores brasileiros que escreveram 

obras para canto e piano, Alberto Nepomuceno é 

apontado como aquele que consolidou o uso de 

textos em português em suas canções. 

(B) Luciano Gallet é um compositor de música de 

câmara com piano relacionado com o Período 

Romântico Brasileiro  

(C) Nos trios com piano de Joseph Haydn há uma 

ideia de hierarquia entre instrumentos. O piano e 

o violino são considerados como partes solistas e 

o violoncelo como acompanhamento. 

(D) Forma narrativa explorada entre os 

compositores-pianistas no século XIX cuja 

produção pianística de Chopin constitui-se em 

exemplo emblemático de Balada. 

  

39) Ler música corretamente é decisivo para o 

sucesso da leitura à primeira vista fluente. Os 

Exercícios de Leitura à primeira vista ao piano são 

escritos inicialmente só para os cinco dedos, a fim 

de que os alunos não tenham dificuldade com o 

dedilhado. Mesmo assim, eles devem seguir as 

seguintes regras abaixo, EXCETO. 

 

(A) Tocar usando o tato sem olhar para as mãos e 

olhar sempre algumas notas à frente;  

(B) Observar as imagens (ou padrões) de notas 

(motivos, grupos, etc.);  

(C) Adotar um tempo lento no início;  

(D) Parar a execução e nunca observar as dinâmicas. 

 

40) As duas sonatas de Brahms para clarineta e piano 

Op. 120 receberam uma versão do próprio 

compositor para outro instrumento e piano. Qual 

foi esse instrumento? 

 

(A) Viola. 

(B) Flauta 

(C) Cello 

(D) Violino.  

  

 
 



 


