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CADERNO VIRTUAL DE QUESTÕES  

1. Este Caderno Virtual de Questões somente estará disponível no horário marcado para inicio da prova objetiva, conforme edital. 

2. O Teste Específico para o curso de Licenciatura em Música tem como finalidade verificar os conhecimentos básicos da linguagem e do 

fazer musical. 

3. Você terá 1h30 (Uma hora e trinta minutos) para responder as questões. Faça a prova com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

Este tempo é destinado à leitura das questões e marcação das respostas. 

4. Você poderá navegar entre as questões quantas vezes quiser dentro do tempo de 1h30 (Uma hora e trinta minutos). 

5. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se seu Caderno Virtual de Questões contém 20 (vinte) questões do tipo objetiva com 

5 (cinco) alternativas cada. Cada questão vale 0,5 ponto, totalizando 10,0 (dez) pontos. 

6. A correção das questões objetivas será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas as suas marcações. 

7. Questões não respondidas não serão contabilizadas. 

8. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos a todos os candidatos.  

9. Não será permitida qualquer espécie de consulta.  
 

Boa Prova! 
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PROVA ESCRITA 
 

1. Observe a figura abaixo 

 

Escolha a alternativa que completa os compassos 1, 2 e 3 com valores de figuras de notas corretamente 

A) Compasso 1 uma colcheia, compasso 2 uma colcheia e uma semicolcheia, compasso 3 duas semicolcheias. 

B) Compasso 1 uma semínima, compasso 2 uma colcheia pontuada, compasso 3 uma semicolcheia. 

C) Compasso 1 duas semicolcheias, compasso 2 uma semínima e uma semicolcheia, compasso 3 uma colcheia pontuada. 

D) Compasso 1 uma colcheia, compasso 2 uma colcheia, compasso 3 uma colcheia pontuada. 

E) Compasso 1 duas semicolcheias, compasso 2 duas colcheias, compasso 3 duas semicolcheias. 

 

2. Observe a figura abaixo 

 

Escolha a alternativa que representa sonoramente a figura acima sem perder a articulação indicada pelo ponto de diminuição. 

 

A)  

 

 

B)  

 

 

C)  

 

 

D)  

 

 

E)  
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3. Observe a figura abaixo 

 

Dadas as seguintes afirmações sobre a figura apresentada 

I. é correto afirma que as barras separam os compassos para facilitar a leitura. 

II. a barra dupla no segundo compasso pode indicar o início de um novo trecho musical  

III. a barra dupla final a segunda barra é mais grosso e pode também ser chamada de travessão final. 

IV. a barra dupla final não possui a segunda barra mais grossa. 

Escolha a alternativa que correspondam a afirmativas corretas 

A) Apenas I, II e III, apenas. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas III está errada. 

D) Apenas I, II e IV estão corretas. 

E) Apenas II e III estão erradas. 

 

4. Considere a altura (nota) que temos na segunda linha da clave de sol. Se quisermos escrever essa mesma altura utilizando a 
clave de fá na quarta linha, devemos escrevê-la 

A) Na terceira linha suplementar superior 

B) Na segunda linha suplementar superior 

C) No quarto espaço da pauta 

D) Na primeira linha suplementar inferior 

E) Na primeira linha da pauta 

 

5. Considere o trecho a seguir: 

 

Se trocássemos a clave usada no trecho acima, utilizando a clave de dó na quarta linha, sem alterar as posições das notas na pauta, 
podemos dizer que 

A) Toda a melodia soaria mais grave, e não haveria alteração no número de compassos e da fórmula de compasso. 

B) Toda a melodia soaria mais aguda, e não haveria alteração no número de compassos e da fórmula de compasso. 

C) Toda a melodia soaria mais grave, mas seria necessário ajustar a fórmula de compasso para manter o tempo. 

D) Toda a melodia soaria mais aguda, mas seria necessário ajustar a fórmula de compasso para manter o tempo. 

E) Toda a melodia soaria na mesma altura, mas seria necessário ajustar a armadura de clave para manter o tom. 
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6. Considere o seguinte trecho musical: 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) A melodia resultante soaria uma sétima acima. 

B) A melodia resultante soaria nas mesmas alturas, contanto que ajustássemos a armadura de clave. 

C) A melodia resultante soaria uma quinta abaixo. 

D) Para manter a proporção de tempo, seria necessário alterar a fórmula de compasso. 

E) A melodia resultante soaria uma sexta acima, e haveria natural dobramento dos valores das notas. 

 

7. Esta sequência representa quais armaduras de clave respectivamente? 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Fa menor, Fa Maior, Sol sustenido menor, Sol bemol Maior, Fa sustenido menor e Sol Maior; 

B) La bemol Maior, Fa Maior, Sol sustenido menor, Sol bemol Maior, La Maior e Ré menor; 

C) Fa menor, Fa Maior, Si Maior, Mi bemol menor, La menor e Mi menor; 

D) Fa Maior, Ré menor, Si Maior, Sol bemol Maior, La menor e Sol Maior; 

E) La bemol Maior, Ré menor, Si Maior, Mi bemol menor, Ré Maior e Sol Maior. 

 

8. Qual alternativa corresponde, respectivamente, aos intervalos da figura abaixo? 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Intervalo simples de 5ª diminuta ascendente, intervalo composto de 3ª maior harmônica, intervalo simples de 7ª maior 
descendente, intervalo composto de 2ª maior harmônica, intervalo simples de 6ª aumentada ascendente e intervalo composto 
de 6ª aumentada harmônica. 

B) Intervalo simples de 5ª diminuta ascendente, intervalo composto de 3ª maior harmônica, intervalo simples de 7ª maior 
descendente, intervalo composto de 2ª maior harmônica, intervalo simples de 6ª maior ascendente e intervalo composto de 6ª 
aumentada harmônica.  

C) Intervalo simples de 5ª diminuta ascendente, intervalo composto de 3ª maior harmônica, intervalo simples de 7ª maior 
descendente, intervalo composto de 2ª maior harmônica, intervalo simples de 6ª aumentada ascendente e intervalo composto 
de 7ª aumentada harmônica. 

D) Intervalo simples de 5ª diminuta ascendente, intervalo composto de 3ª maior harmônica, intervalo simples de 7ª maior 
descendente, intervalo composto de 2ª menor harmônica, intervalo simples de 6ª aumentada ascendente e intervalo 
composto de 6ª aumentada harmônica. 

E) Intervalo simples de 5ª diminuta ascendente, intervalo composto de 3ª maior harmônica, intervalo simples de 7ª menor 
descendente, intervalo composto de 2ª maior harmônica, intervalo simples de 6ª aumentada ascendente e intervalo composto 
de 6ª aumentada harmônica.  
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9. A figura abaixo apresenta acordes em diferentes posições. Qual alternativa corresponde, respectivamente, à tipificação destes 
acordes? 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Tríade menor na 1ª inversão, tétrade maior na 1ª inversão, tríade aumentada na 2ª inversão, tétrade menor na 3ª inversão, 
tétrade diminuta na 2ª inversão, tríade diminuta na 2ª inversão e tétrade menor em estado fundamental. 

B) Tríade menor na 1ª inversão, tétrade maior na 1ª inversão, tríade aumentada na 2ª inversão, tétrade menor na 3ª inversão, 
tétrade diminuta na 2ª inversão, tríade diminuta na 1ª inversão e tétrade menor em estado fundamental. 

C) Tríade menor na 1ª inversão, tétrade maior na 1ª inversão, tríade aumentada na 2ª inversão, tétrade menor na 3ª inversão, 
tétrade diminuta na 3ª inversão, tríade diminuta na 2ª inversão e tétrade menor em estado fundamental. 

D) Tríade menor na 2ª inversão, tétrade maior na 1ª inversão, tríade aumentada na 2ª inversão, tétrade menor na 3ª inversão, 
tétrade diminuta na 2ª inversão, tríade diminuta na 2ª inversão e tétrade menor em estado fundamental. 

E) Tríade menor na 1ª inversão, tétrade maior na 1ª inversão, tríade aumentada na 2ª inversão, tétrade menor na 3ª inversão, 
tétrade diminuta na 2ª inversão, tríade diminuta na 2ª inversão e tríade menor em estado fundamental. 

 

10. Como é chamado o conjunto de informações responsáveis pela tonalidade contidas no início do pentagrama musical? 

A) Armadura de clave 

B) Fórmula de compasso 

C) Andamento 

D) Clave de sol 

E) Sistema 

 

 

11. Escolha a alternativa que corresponde a sequência de notas abaixo. 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Clave de sol: sol, sol, ré, ré; Clave de fá: ré, si, si fá; Clave de dó na terceira linha: do, sol, sol, ré; Clave de dó na quarta linha: 
do, sol, mi, do. 

B) Clave de sol: sol, lá, fá, ré; Clave de fá: ré, sol, si ré; Clave de dó na terceira linha: do, sol, sol, ré; Clave de dó na quarta linha: 
do, sol, mi, do. 

C) Clave de sol: sol, sol, ré, ré; Clave de fá: ré, si, si fá; Clave de dó na terceira linha: do, fá, sol, ré; Clave de dó na quarta linha: do, 
lá, mi, do. 

D) Clave de sol: lá, sol, mi, ré; Clave de fá: ré, si, si fa; Clave de dó na terceira linha: do, sol, sol, ré; Clave de dó na quarta linha: do, 
sol, mi, do. 

E) Clave de sol: sol, sol, mi, ré; Clave de fá: ré, si, si ré; Clave de dó na terceira linha: do, lá, sol, ré; Clave de dó na quarta linha: do, 
sol, mi, do. 

 



 

Licenciatura em Música 

 
ICHCA/UFAL 03 – JUL – 2022 

PROCESSO SELETIVO UFAL 2022  
Teste Específico do Curso de Licenciatura em Música 

 5 
 

12. Com relação a tons e semitons, escolha a alternativa correta. 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Na sequência são apresentados 4 tons e 1 semitom. 

B) Na sequência todos os intervalos são de 1 tom. 

C) Na sequência todos os intervalos são de semitom. 

D) Na sequência são apresentados 3 tons e 2 semitons. 

E) Na sequência são apresentados 2 tons e 3 semitons. 

 

13. No exemplo a seguir, temos a escala de ré# menor, quais notas devem ser alteradas para obtermos a escala de ré# menor 
melódica? 

 

Se trocássemos a clave utilizada no exemplo acima, passando a utilizar a clave de dó na terceira linha, e sem alterar as posições das 
notas na pauta, podemos afirmar que 

A) Devemos alterar em meio tom acima o VI e VII graus no movimento ascendente, notas si sustenido e dó dobrado sustenido. 

B) A escala de ré# menor melódica não existe. 

C) A escala do exemplo já é a escala de ré# menor melódica. 

D) Devemos alterar em meio tom acima o V e VII graus no movimento ascendente, notas lá dobrado sustenido e do dobrado 
sustenido. 

E) Devemos alterar em meio tom acima o III e VII graus no movimento ascendente, notas fá dobrado sustenido e do dobrado 
sustenido. 

 

14. Na escala maior qual o nome dos graus: I, IV, V e VII? 

A) Tônica, subdominante, dominante e sensível. 

B) Tônica, supertônica, dominante e sensível. 

C) Tônica, dominante, dominante secundária e sensível. 

D) Tônica, mediante, dominante e sensível. 

E) Tônica, subdominante, dominante e supertônica. 
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15. Observe o trecho da imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta as figuras de tempo e de compasso para os três primeiros compassos do trecho. 

 

A)  

 

 

 

B)  

 

 

 

C)  

 

 

 

D)  

 

 

 

E)  
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16. Leia as afirmações abaixo sobre o trecho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadas as seguintes afirmações sobre a figura apresentada 

I. Apresenta contratempos no compasso 10 e 11. 
II. É possível encontrar ligadura de tempo. 
III. Existe um trinado no compasso 9. 
IV. As quiálteras encontradas no trecho são tercinas e sextinas. 

V. O  do compasso 10 orienta o executante a tocar fraco. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas as frases verdadeiras: 

A) I, III e IV. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e V. 

D) I, III e V. 

E) II, IV e V. 
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17.  Observe novamente a figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia as afirmações abaixo sobre o trecho: 

I. As fórmulas de compasso 6/8 e 9/8 correspondem a compassos simples. 
II. Nos compassos compostos cada movimento corresponde a uma figura pontuada. 
III. No compasso 3/4 os tempos fortes e fracos ficam distribuídos da seguinte forma: 1 – Forte; 2 – fraco; 3 – fraco. 
IV. Apresenta anacruse no compasso 6. 
V. A síncope ocorre quando um som é executado em tempo fraco/parte fraca do tempo e é prolongado até o tempo forte/parte 

forte do tempo. 

Assinale a alternativa que apresenta apenas as frases verdadeiras: 

A) II, III e V. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) I, III e V. 

E) II, IV e V. 
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18. Observe atentamente a figura abaixo que apresenta o refrão de Luar do Sertão de Catulo da Paixão Cearense e João 
Pernambuco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a tonalidade da melodia da figura. 

A) Sol maior 

B) Dó maior 

C) Lá menor 

D) Ré maior 

E) Sol menor  

19.  

Segundo Bohumil Med em seu livro Teoria da Música (4ª edição revista e ampliada), enarmonia “é a substituição de uma ou 
mais notas por outras que, muito embora de nomes diferentes, representam os mesmos sons” e notas enarmônicas “são notas de 
nome e grafia diferentes, porém com o mesmo resultado auditivo” (MED, 1996, p. 82). Um exemplo de notas musicais enarmônicas 
são as notas Dó sustenido e Ré bemol, notas com nomes diferentes mas que têm o mesmo som. 

Observando atentamente as duas colunas abaixo (Coluna 1 e Coluna 2), é possível notar que a coluna 2 apresenta notas musicais 
enarmônicas às notas musicais da coluna 1. Identifique as notas enarmônicas e numere a coluna 2 em relação à coluna 1. 

1. Ré sustenido 
2. Lá bemol 
3. Si bemol 
4. Fá sustenido 
5. Mi 

(     ) Sol bemol 

(     ) Lá sustenido 

(     ) Mi bemol 

(     ) Fá bemol 

(     ) Sol sustenido 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a numeração da coluna 2. 

A) 4, 3, 1, 5, 2 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 5, 4, 3, 2, 1 

D) 5, 2, 1, 4, 3 

E) 4, 1, 5, 3, 2  

 

20. Bohumil Med em seu livro Teoria da Música (4ª edição revista e ampliada) diz que tons vizinhos “são os tons que têm a mesma 
armadura de clave do tom principal ou diferem dele por um acidente a mais ou a menos” (MED, 1996, p. 158). A tabela abaixo 
apresenta os tons vizinhos de Ré Maior. 

Sol Maior Ré Maior Lá Maior 

Mi menor Si menor Fá sustenido menor 

Assinale a alternativa que apresenta 02 (dois) tons vizinhos de Dó maior. 

A) Sol maior e Fá maior 

B) Ré maior e Si menor 

C) Lá maior e Sol menor 

D) Si maior e Ré menor 

E) Dó sustenido maior e Dó bemol menor 



 

 

 


