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Observe o trecho abaixo, extraído de La Bourée (XXXII à 4 – Terpsichore, 1612), de Michael 
Praetorius e responda às questões 1, 2 e 3: 
 

 
 

 
1) Embora não apresente nenhuma indicação na armadura de clave, podemos afirmar que 
a tonalidade do trecho extraído de La Bourée é: 
 

(a) Dó Maior 
(b) Ré Maior 
(c) Fá sustenido Maior 
(d) Sol Maior 
(e) Mi menor 

 
2) Que cifra corresponde ao acorde marcado com o número “1” no trecho extraído de La 
Bourée? 
 

(a) Dm 
(b) D 
(c) Bm 
(d) B 
(e) Am 

 
 
3) O ponto colocado à direita da nota ré, assinalada com o número 2 do trecho extraído de 
La Bourée, significa: 
 

(a) Que a nota deve ser diminuída em seu valor pela metade. 
(b) Que a nota deve acentuada. 
(c) Que a nota está colocada em um final de frase. 
(d) Que a nota deve ser repetida mais uma vez. 
(e) Que a nota deve ter seu valor aumentado pela metade. 

 
 
 
 



4) No trecho do Dueto abaixo, de autoria de Gioachino Rossini, o intervalo entre as notas 
assinaladas é classificado como: 
 

 
 

(a) Intervalo de terça maior, melódico, simples. 
(b) Intervalo de sexta maior, melódico, composto. 
(c) Intervalo de sexta menor, harmônico, composto. 
(d) Intervalo de terça maior, harmônico, simples. 
(e) Intervalo de sexta menor, harmônico, simples. 

 
 
5) No compasso destacado abaixo, da peça Colloque Sentimental de Claude Debussy, entre 
a última nota do 2° tempo e a primeira nota do 3° tempo temos um intervalo de: 
 
 

 
 

(a) Intervalo de segunda menor ascendente. 
(b) Intervalo de sétima menor ascendente. 
(c) Intervalo de sétima menor descendente. 
(d) Intervalo de segunda menor descendente. 
(e) Intervalo de décima segunda ascendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G#m7(b5) 

Responda às questões 6 e 7, a partir da observação do trecho abaixo, da canção Dura     na 
Queda, de Chico Buarque de Holanda: 
 

 
 
 
6) As notas marcadas com o número 1, no compasso 9 da canção Dura na Queda. são: 
 

(a) Contratempo 
(b) Quiáltera 
(c) Anacruse 
(d) Síncope 
(e) Compasso 

 
7) Qual das opções abaixo apresenta os nomes das notas                                                                              
do acorde                       encontrado no compasso 1 da canção Dura na Queda: 
 

(a) Sol sustenido – si – ré – fá sustenido 
(b) Sol sustenido – si – ré sustenido – fá  
(c) Sol sustenido – si sustenido – ré bemol – fá  
(d) Sol sustenido – si – ré bemol – fá sustenido  
(e) Sol sustenido – si – ré – fá  

 
8) Observe o trecho musical abaixo retirado da obra Pelleas und Melisande, de Arnold 
Schöenberg e identifique opção correta:  

 

 
 

(a) A primeira nota representa a sensível dentro da tonalidade do trecho.  
(b) O intervalo entre a primeira nota e a terceira nota é uma sétima.  
(c) As três últimas notas guardam uma relação de oitava com as três primeiras.  
(d) Na partitura, os grupos de três notas formam uma tercina.  
(e) Os sinais grafados sobre as notas são staccattos.  

 



9) Observe o trecho musical abaixo retirado das 24 Leçons Progressives Op. 31 nº 20 de 
Fernando Sor e identifique a afirmação incorreta: 
 

 
 

(a) O acorde sob a letra “A” está invertido. 
(b) O sol sustenido denota o uso de uma escala menor harmônica. 
(c) O acorde sob a letra “C” é a dominante da tonalidade. 
(d) O acorde sob a letra “B” é dissonante. 
(e) A tonalidade da peça é dó maior. 

 
 
 
10) No trecho abaixo, extraído de um Quarteto para cordas (Allegro), de Wolfgang 
Amadeus Mozart, pode-se afirmar que o primeiro acorde do compasso 3 se trata de: 
 
 

 
 

(a) Um acorde de 3 sons. 
(b) Um acorde de 4 sons. 
(c) Um acorde de 5 sons. 
(d) Um acorde de 6 sons. 
(e) Um acorde de nona. 

 
 
 
 
 
 



 
Observe o trecho abaixo, retirado da peça Danza del gaúcho matreiro, de Alberto Ginastera 
e responda às questões 11 e 12: 

 
 
11) Os intervalos assinalados com os números 1 a 3 na parte superior da peça Danza del 
gaúcho matreiro são: 
 

(a) Terça Maior  – Terça Maior  – Terça menor 
(b) Terça menor – Terça Maior  – Terça Maior  
(c) Terça menor – Terça menor – Terça Maior 
(d) Terça menor – Terça Maior  – Terça menor  
(e) Terça Maior  – Terça menor – Terça menor 

 
12) A fórmula numérica logo após a clave, na peça Danza del gaúcho matreiro representa 
um compasso: 
 

(a) Binário simples 
(b) Binário composto 
(c) Ternário simples  
(d) Senário simples 
(e) Senário composto 

 

13) Podemos dizer que o acorde sinalizado no trecho abaixo, do movimento Largo do 
Concerto para Violino de Georg Friedrich Händel, se trata de: 

 

 

(a) V grau de Ré menor. 
(b) V grau de Fá Maior. 
(c) II grau de Sol Maior. 
(d) I grau de Ré menor. 
(e) II grau de Fá maior. 



14) Sabendo que a primeira voz (destacada na partitura) do Concerto de Brandemburgo nº 
6, de Johann Sebastian Bach, é para Viola de Braccio, portanto escrita em Clave de Dó na 
3ª linha, podemos dizer que a melodia do primeiro compasso, caso estivesse em clave de 
sol na 2ª linha, seria:  

 
 
 

 
(a) 

 
 
(b) 

 
 
(c) 

 
 
(d) 

 
 
(e) 

 
 
 
 
 



15) De acordo com a fórmula de compasso da peça abaixo, Clair de Lune (Fêtes Galantes) 
de Claude Debussy, podemos afirmar que: 
 

 
 

(a) A unidade de tempo é a semicolcheia. 
(b) A unidade de tempo é a semínima pontuada. 
(c) A unidade de tempo é a colcheia. 
(d) A unidade de tempo é a colcheia. 
(e) A unidade de tempo é a semínima. 

 
 
16) Observe o tom do trecho musical abaixo, extraído do primeiro movimento da Sonata 
em dó menor de Antonio Vivaldi e marque a opção que corresponda a seus tons vizinhos 
indiretos:  
 

 
 

(a) Mib Maior e Sib Maior. 
(b) Sol menor e Fá menor. 
(c) Sib Maior e Láb Maior. 
(d) Sol menor e Sib Maior. 
(e) Fá menor e Láb Maior. 

 
 
 
 
 
 



17) Identifique o conjunto correto de notas correspondes nos 3 exemplos abaixo extraídos 
do 1º Quarteto de Cordas de Alexander Borodin:  
 

   

 

 
 

(a) 1) Lá – Mi – Fá sustenido 
2) Dó – Dó bemol – Si bequadro – Mi bequadro 
3) Ré – Mi – Lá – Sol sustenido 
 

(b) 1) Lá – Mi – Fá sustenido 
2) Ré -Ré bemol- Dó bequadro – Fá bequadro  
3) Ré – Mi – Lá – Sol sustenido 
 

(c) 1) Lá – Mi – Fá sustenido 
2) Ré -Ré bemol- Dó bequadro – Fá bequadro  
3) Ré – Mi – Lá – Sol 
 

(d) 1) Lá – Mi – Fá  
2) Ré – Ré bemol – Dó bequadro – Fá bequadro  
3) Ré – Mi – Lá – Sol  
 

(e) 1) Lá – Mi – Fá  
2) Dó – Dó bemol – Si bequadro – Mi bequadro  
3) Ré – Mi – Lá – Sol 

 
 
18) No trecho de melodia abaixo retirado da obra Joueurs de Flute do compositor Albert 
Roussel, a inversão da sequência dos intervalos entre as notas produz o seguinte resultado: 

 
(a) 7ª maior, 6ª maior, 4ª justa, 5ª aumentada, 6ª maior e 7ª maior 
(b) 7ª menor, 6ª menor, 5ª justa, 4ª diminuta, 6ª menor e 7ª maior 
(c) 7ª maior, 6ª menor, 5ª justa, 4ª aumentada, 6ª maior e 7ª maior 
(d) 7ª maior, 6ª menor, 4ª justa, 5ª aumentada, 6ª maior e 7ª menor. 
(e) 7ª menor, 6ª menor, 5ª justa, 4ª diminuta, 6ª maior e 7ª menor 

 
 



19) Nos três exemplos abaixo extraídos de obras de Paul Hindemith, identifique o conjunto 
correto de figuras rítmicas que respectivamente preenchem os tempos nos compassos 
assinalados com X, Y e Z. 
 

 
1) 

 
 

2) 

 
 

3) 

 
 

(a) X = 1 semicolcheia e 1 colcheia pontuada 
Y = 2 colcheias e 1 mínima 
Z = 2 colcheias 
 

(b) X = 1 colcheia e 1 colcheia pontuada 
Y = 2 colcheias e 1 semínima 
Z = 2 semifusas 
 

(c) X = 1 semínima e 1 colcheia pontuada 
Y = 2 colcheias e 1 mínima 
Z = 2 semicolcheias 
 

(d) X = 1  semicolcheia e 1 fusa pontuada 
Y = 2  colcheias e 1 semínima 
Z = 2 colcheias 
 

(e) X = 1 colcheia e 1 semínima pontuada 
Y = 2 semicolcheias e 1 mínima 
Z = 2 fusas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20) Identifique o conjunto correto de fórmulas de compasso correspondes nos 3 exemplos 
abaixo extraídos da Sonata para Violino solo de S. Prokofiev: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

(a) 3/4, 6/8, 4/4 
(b) 4/4, 12/8, 3/4 
(c) 6/8, 4/4, 3/4 
(d) 3/4, 12/8, 4/4 
(e) 6/8, 3/8, 4/4 

 


