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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

  

MÚSICO - CONTRA BAIXO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Matemática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: MÚSICO – CONTRA BAIXO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(Adaptado de Exame, 21/05/2016) 

 

 

 

 

 

(TEXTO) 

Pesquisadores da Argentina encontraram nas cercanias da Base Marambio, na 1 

Antártida, um fóssil de um exemplar de uma ave correspondente ao período Eoceno (de 34 2 

milhões a 56 milhões de anos atrás): o pelagornitídio, que garante ser a maior e mais antiga 3 

das aves que são conhecidas, segundo o governo do país. “Trata-se de uma ave de mais de 4 

seis metros de envergadura de asa, a maior e a mais antiga da qual se têm registro”, afirmou 5 

neste sábado o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. 6 

Segundo o estudo, este grupo de aves, que chegou a se espalhar por todo o mundo 7 

pouco tempo depois da extinção dos dinossauros, tinha asas que lhe permitia atravessar 8 

grandes distâncias, e seus leves ossos possibilitavam que pegasse altura aproveitando as 9 

correntes de ar. 10 

Há 50 milhões de anos, segundo as mais recentes pesquisas, começou um período 11 

de aquecimento da temperatura dos oceanos que provocou uma grande produtividade 12 

biológica dos mares antárticos. Portanto, os pelagornitídios e os pinguins teriam tido 13 

alimento suficiente para poder desenvolver tamanhos tão grandes. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01. De acordo com as ideias do Texto, julgue os itens 

abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, 

assinale a alternativa com a ordem correta das 

respostas, de cima para baixo: 

 

(__) O Pelagornitídio é a maior ave que já existiu na 

história da humanidade. 

(__) De acordo com os estudos, o Pelagornitídio não 

conviveu com os dinossauros. 

(__) O grande aquecimento das temperaturas do oceano 

causou a extinção dos Pelagornitídios. 

 

(A) V – F – F 

(B) F – V – F 

(C) F – V – V 

(D) F – F – V 

 

02. Assinale a alternativa em que a locução verbal 

sublinhada está no mesmo tempo e modo verbal que 

“teriam tido” (linha 13), retirada do Texto: 

 

(A) Tenho estado ocupado ultimamente. 

(B) Eu poderia ter avisado sobre o novo prazo. 

(C) Nós esperávamos estudar no final de semana. 

(D) Essas pessoas devem estar perdidas.  

 

03. Em relação à pontuação do Texto, analise os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

I. Manteria a correção gramatical se acrescentássemos 

uma vírgula imediatamente após a palavra “sábado” 

(linha 6). 

II. A vírgula imediatamente após a palavra “dinossauros” 

(linha 8) é utilizada para separar, em uma 

enumeração, termos de mesma função sintática. 

III. Os dois pontos após “atrás” (linha 3) são utilizados 

para explicitar termo anteriormente citado pelo autor. 

 

(A) Apenas I está correto. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) Apenas I e II estão corretos. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa 

correta do acento da palavra destacada do Texto: 

 

(A) “Antártida” (linha 2): Acentuam-se todas as palavras 

proparoxítonas. 

(B) “fóssil” (linha 2): Acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não 

de “s”. 

(C) “atrás” (linha 3): Acentuam-se os monossílabos 

tônicos terminados em “a” (s). 

(D) “período” (linha 2): Acentuam-se as vogais tônicas 

dos hiatos, seguidas ou não de “s”. 

 

05. Assinale a alternativa em que a palavra “mais” 

pertence à mesma classe gramatical que em “... 

garante ser a maior e mais antiga das aves (...)” 

(linhas 3 e 4): 

 

(A) Mais vezes de treinamento serão necessárias. 

(B) Precisamos de mais oportunidades imediatamente. 

(C) A indústria vendeu mais produtos neste mês. 

(D) Os produtos foram vendidos mais caro. 

 

06.  Quanto à classificação fonética, em “aquecimento da 

temperatura dos oceanos” (linha 12), há exatamente: 

 

(A) 3 (três) dígrafos e 1 (um) hiato. 

(B) 2 (dois) hiatos. 

(C) 1 (um) hiato e 1 (um) ditongo. 

(D) 2 (dois) ditongos e 1 (um) hiato. 

 

07.  Analise os trechos abaixo retirados do Texto. Em 

seguida, assinale a alternativa que compreende os 

que desrespeitaram as regras de concordância 

verbal da Língua Portuguesa: 

 

I. “... que garante ser a maior e mais antiga das aves que 

são conhecidas (...)” (linhas 3 e 4) 

II. “...a maior e a mais antiga da qual se têm registro. (...)” 

(linha 5) 

III. “...tinha asas que lhe permitia atravessar grandes 

distâncias (...)” (linhas 8 e 9) 

 

(A) Apenas I. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas III. 

(D) Apenas II e III. 

 

08.  Os fonemas da língua portuguesa classificam-se em 

vogais, semivogais e consoantes. Podemos afirmar 

que existe semivogal na seguinte palavra retirada do 

Texto: 

 

(A) “Pesquisadores” (linha 1) 

(B) “exemplar” (linha 2) 

(C) “período” (linha 2) 

(D) “maior” (linha 3) 

 

09.  Dentre as alternativas, a melhor palavra sinônima 

para a expressão “cercanias” (linha 1) no contexto do 

Texto é: 

 

(A) Entranhas 

(B) Adjacências  

(C) Altitudes 

(D) Profundidades 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 5  

 

CARGO: MÚSICO – CONTRA BAIXO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

ÁREA LIVRE 

10.  Levando-se em consideração a concordância verbal, 

assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna da frase abaixo: 

 

“Se não _______ a carteira, passaríamos por 

problemas.” 

 

(A) Tivesse trazido 

(B) Estivesse trazido 

(C) Tivesse trago 

(D) Estivesse trago 

 

11.  Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo, 

derivadas do verbo “lembrar”. Assinale a alternativa 

em que a palavra sublinhada é classificada como 

substantivo: 

 

(A) O rapaz estava lembrando os momentos bons. 

(B) A lembrança permaneceu mesmo após anos. 

(C) A história foi lembrada diversas vezes. 

(D) Quando me lembro da viagem, rio sozinha. 

 

12.  No trecho abaixo, também adaptado de Exame, 

conclui-se que há erro de grafia na seguinte palavra 

sublinhada: 

 

“O Ministério destacou que a descoberta de um número 

incompleto durante a campanha antártica de 2014 facilitou 

a revisão de todos os pelagornítidos antárticos conhecidos 

até então, o que permitiu um avanço "considerável" no 

conhecimento da diversidade e da evolução deste grupo 

de aves, cuja estinção ocorreu há 3 milhões de anos.” 

 

(A) “antártica” 

(B) “revisão” 

(C) “considerável” 

(D) “estinção”  

 

13. As sílabas são grupos fônicos emitidos em única 

pronúncia. Dessa forma, há sílaba formada por uma 

vogal sozinha – desacompanhada de outros fonemas 

- na seguinte palavra: 

 

(A) Trouxe 

(B) Juízes 

(C) Mais 

(D) Investigador 

 

14.  A palavra “coordenadoria” possui a seguinte 

separação silábica: 

 

(A) Coor-de-na-do-ri-a 

(B) Co-or-de-na-do-ria 

(C) Co-or-de-na-do-ri-a 

(D) Coor-de-na-do-ria 

 

15.  Analise a frase a seguir: “Nada acontece por acaso, 

ou seja, tudo depende de nosso esforço.”. As 

vírgulas empregadas são utilizadas devido à seguinte 

regra gramatical: 

 

(A) Utilizam-se vírgulas para isolar elemento de valor 

meramente explicativo. 

(B) Utilizam-se vírgulas para marcar orações 

subordinadas. 

(C) Utilizam-se vírgulas para isolar elementos repetidos 

em uma enumeração. 

(D) Utiliza-se vírgula para separar elementos que 

exercem a mesma função na oração. 
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CÁLCULOS 

 

 

16) O valor da expressão  , para A = 3 e B = -2, 

é um número compreendido entre. 

 

A) -3  e -2. 

B) -2 e -1. 

C) -4 e -3. 

D) -1 e 0. 

 

17) A soma dos divisores naturais do número 40 é: 

 

A) ZERO 

B) 80 

C) 100 

D) 90 

 

18) Dois irmãos têm diferença de idade de 5 anos entre 

eles. Se o irmão mais novo tem 16 anos, qual a idade 

do irmão mais velho? 

 

A) 11 anos 

B) 14 anos 

C) 19 anos 

D) 21 anos 

 

19) Dividindo-se 50
50

 por 25
25

, obtém-se: 

 

A) 2
25

 

B) 2
50

 

C) 10
25

 

D) 10
50

 

 

20) Em um grupo de 60 pessoas, 40% são homens e 

75% das mulheres são solteiras. O número de 

mulheres casadas é: 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MATEMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 7  

 

CARGO: MÚSICO – CONTRA BAIXO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) lncumbe privativamente ao diretor de orquestra ou 

conjunto popular: 
 

A) Ensaiar e dirigir orquestras populares. 

B) Lecionar matérias teóricas musicais a domicílio ou 

em estabelecimentos de ensino primário, secundário 

ou superior, regularmente organizados. 

C) Ensaiar e dirigir orquestras ou conjuntos populares. 

D) Preparar e dirigir espetáculos teatrais de ópera 

bailado ou opereta. 

 

22)   A duração normal do trabalho dos músicos não 

poderá exceder de _______________, excetuados 

os casos previstos em lei. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna acima. 

 

A) 6 (seis) horas 

B) 5 (cinco) horas. 

C) 4 (quatro) horas 

D) 3 (três) horas. 

 

23) No Brasil, o dia do folclore é comemorado em: 

 

A) 21 de novembro. 

B) 13 de setembro. 

C) 22 de Agosto. 

D) 7 de março. 

 

24)  “Representada por uma bola de fogo que indica os 

locais onde se encontram jazidas de ouro. Também 

aparece em alguns mitos como sendo uma mulher 

luminosa que voa pelos ares. Em alguns locais do 

Brasil, toma a forma de uma mulher bonita que habita 

cavernas e, após atrair homens casados, os fá-los 

largar suas famílias”. 

 

O excerto acima se refere a qual lenda/mito do 

folclore brasileiro: 

 

A) Mãe D’água. 

B) Pisadeira. 

C) Comadre florzinha. 

D) Mãe-de-ouro. 

 

 

 

25) O Rádio brasileiro lançou inúmeros artistas. Entre 

eles estão compositores e cantores, tais como: 
 

I. Emilinha Borba. 

II. Carmen Miranda. 

III. Orlando Silva. 

IV. Sílvio Caldas. 
 
 

É certo o que se afirma em: 
 

 

A) I, II e III 

B) I, II, III e IV 

C) I, III e IV 

D) III e IV 

 

26) Os instrumentos musicais são também classificados 

em “famílias”. A classificação geral das famílias de 

instrumentos musicais é: 
 

I. Família dos metais. 

II. Família das madeiras.  

III. Família da percussão. 

IV. Família das cordas. 

 

A quantidade de itens corretos é: 
 

A) 3 

B) 4 

C) 1 

D) 2 

 

27)  “É uma festa popular brasileira de origem nordestina 

e é a festa conhecida também por arrasta-pé, bate 

chinela, forrobodó”. 
 

O enunciado acima se refere ao gênero musical: 
 

A) Sertanejo universitário 

B) Forró. 

C) Gospel. 

D) Sertanejo. 

 

28) Parâmetro de som que é determinada pela 

frequência de uma onda, e refere-se a quantas vezes 

por segundo, uma onda completa um ciclo, dentro de 

determinado referencial em um intervalo de tempo. 

Significa portanto, a taxa de vibração no tempo da 

onda senoidal. Este parâmetro é chamado de: 
 

A) Altura  

B) Intensidade 

C) Duração 

D) Timbre 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) O seu efeito na música é obtido graças à variação na 

intensidade ou no volume do som, ao se produzir, 

desde um som mínimo, pianíssimo, até muito forte, 

fortíssimo, crescendo ou diminuindo. Daí se 

reconhece a sua relação estreita com o parâmetro 

intensidade. Estamos falando de: 

 

A) Duração 

B) Dinâmica 

C) Harmonia 

D) Timbre 

 

30) A unidade básica da sintaxe musical, uma ideia 

musical completa que finaliza com uma cadência é 

chamada de: 

 

A) Célula  

B) Motivo  

C) Semi-frase  

D) Frase 

 

31) Tipo de textura musical constituída por somente um 

elemento, uma única linha melódica é chamado de: 

 

A) Monofonia 

B) Polifonia  

C) Homofonia 

D) Melodia acompanhada 

 

32) Sobre os instrumentos de sopro, julgue os itens a 

seguir. 

 

(    ) Os instrumentos de sopro podem ser subdivididos em 

sopro humano e sopro mecânico.     

(    ) Os instrumentos de sopro humano podem ser de 

Madeiras ou de Metais. 

(    ) O Sopro com teclas é instrumento de sopro 

mecânico. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

A) V,F,F 

B) V,V,V 

C) V,F,V 

D) V,V,F 

 

33) Sobre as Bandas de Música, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A banda de música deve ser um espaço destinado à 

iniciação musical disponibilizado às camadas mais 

ricas da sociedade. 

B) O trabalho social de uma sociedade musical 

compreende em tirar os meninos de origem humilde 

das ruas e ensinar-lhes uma profissão para o resto 

da vida, aproximando-os da cultura através da 

música e oferecendo uma oportunidade de crescer.  

C) A banda de música pode fazer muito mais para a 

sociedade, transformando a vida de vários jovens e 

os oportunizando uma carreira profissional. 

D) As bandas atuam, ainda, como escolas 

profissionalizantes. Seus músicos, além de aprender 

a viver em conjunto, aprendem uma cultura musical 

elevada que lhes permite direcionar seu futuro 

profissional para atuações neste sentido. 

 

34) Incumbe privativamente ao instrumentista: 

 

A) Participar de conjuntos corais ou folclóricos. 

B) Integrar conjuntos de música de câmera. 

C) Participar de espetáculos de ópera ou operetas. 

D) Lecionar as matérias das escolas de ensino superior. 

 

35)  A escrita musical como conhecemos hoje começou a 

partir dos primeiros séculos do Cristianismo. Eram 

usadas a notação alfabética e neumática. Quanto às 

notações neumáticas, pode-se dizer: 

 

A) É feita por meio de neumas, sinais especiais que 

representam movimento de sons, mas que foram 

abandonados com as criações sistemas posteriores; 

B) São escrituras independentes ao estilo de notação 

alfabético, sendo abandonado somente porque a 

Igreja determinou uma preferência ao sistema 

alfabético; 

C) São expressões gráficas para escalas de sons 

exclusivos do canto, onde eram usadas partituras 

diferenciadas para o coral; 

D) Não se diferenciam das notações alfabéticas no que 

diz respeito ao que representam, porém as 

representações eram através de símbolos mais 

fáceis de serem reconhecidos do que expressões 

alfabéticas.  

 

36)  Tratando de campo Harmônico: Na escala tônica de 

Cm, o acorde de C tem como a tríade de acordes: C, 

E e G. Na tríade do acorde de D o terceiro e o quinto 

grau seriam respectivamente: 
 

A) E e G, resultando em um acorde Em; 

B) F e A, resultando em um acorde Dm; 

C) B e D, resultando em um acorde G; 

D) F e D, resultando em um acorde Em. 
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37) O estilo de arte gótico tem seu surgimento entre os 

séculos XI e XII através de suas mudanças sociais. 

Na música ocorre um avanço importante onde, nos 

séculos anteriores, eram dados passos muito lentos 

em relação a qualquer avanço na teoria musical. 

Quando, nos períodos anteriores, houve 

manifestações tímidas de vozes paralelas e canto 

com várias vozes simultâneas, que dariam origem a 

uma manifestação totalmente nova.  

 

Sobre esse avanço, podemos considerar que foi o 

surgimento da: 

 

A) Música monódica; 

B) Polifonia; 

C) Música de câmara; 

D) Escala cromática. 

 

38) Campos harmônicos são conjuntos de acordes 

formados a partir de uma determinada: 

 

A) Escala; 

B) Nota; 

C) Simetria; 

D) Melodia. 

 

39) Noel Rosa, também conhecido como Poeta da Vila, 

foi um dos principais sambistas a legitimar o samba 

de morro entre as classes médias e o principal meio 

de comunicação da época, o rádio; fato de grande 

importância para o Samba, mas principalmente para 

a MPB. 

 

Dentre os principais sucessos do compositor estão: 

 

A) Adeus, Feitiço da Vila e Palpite Infeliz; 

B) Conversa fiada, Terra de Cego e Tá maluca; 

C) No tabuleiro da baiana, Aquarela do Brasil e Boneca 

de piche; 

D) Carinhoso, Vou vivendo e Sofres porque queres.  

 

 

 

 

 

40)  “Ao longo dos séculos XVII, XVIII e início do XIX, os 

castrati dominaram os palcos europeus, 

principalmente os da Itália. Suas vozes passavam 

por um verdadeiro treinamento espartano, com o 

único objetivo de exibir um virtuosismo triunfante e 

artificioso, dissimulando todo e qualquer esforço 

físico. Seu canto floreado, repleto de saltos de oitava, 

trinados, mordentes e tantos outros ornamentos, 

levava os ouvintes da época ao delírio.” (MANGINI; 

ANDRADA E SILVA. Classificação vocal: um estudo 

comparativo entre as escolas de canto italiana, 

francesa e alemã.dez.2013) 

 

Os castrati foram resultados de uma prática cruel de 

castração de meninos ainda jovens, antes da 

puberdade, para manter suas vozes num tom 

específico e flexível na idade adulta. Certas decisões 

tomadas pela Igreja Católica até o século XVII em 

vários países europeus foram responsáveis por essa 

prática. Sobre os castrati temos a alternativa que 

corresponde corretamente: 

 

A) Essa prática era feita através da castração de 

meninos recém-nascidos para criar uma tipologia 

vocal totalmente nova, com tons que nem os 

homens, nem as mulheres conseguiam alcançar 

naturalmente; fazendo parte de um idealismo 

sagrado, por isso eram chamados de “voz de anjos”; 

B) Os castrati passavam pela castração antes da 

puberdade para evitar que uma formação hormonal 

natural engrossasse as cordas vocais, e só existiam 

por uma lei da Igreja que proibia as mulheres de 

cantar em público, desse modo vozes 

especificamente femininas como sopranos e contralto 

eram executadas por eles; 

C) Ocorreram como forma de superar as Companhias 

Orientais que tinham os cantores com tessituras das 

mais variadas produzidas através de uma prática 

centenária; 

D) A castração ocorria como forma de punição de 

jovens que cometiam crimes como roubo e 

assassinato e eram obrigados a entrar em escolas de 

canto, pois segundo a crença da época era uma 

forma de remissão dos pecados. Aproveitavam disso, 

pois eles alcançavam extensões vocais das mais 

variadas. 

 

 

 


