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INICIE A PROVA SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 
 

AO FINAL, PREENCHA O GABARITO QUE SE ENCONTRA NA ÚLTIMA 
PÁGINA, ASSINE-O E ENTREGUE PARA O FISCAL. 



 

 
Conhecimento Gerais 

 
01 – A Lei Federal n° 14017, de 29 de Junho de 2020, dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto legislativo n° 06, de 20 de março de 2020. 
Esta lei foi intitulada de: 
 

a) Lei Marisa Monte 
b) Lei Aldir Blanc 
c) Lei Antônio Carlos Jobim 
d) Lei de Inventivo a Cultura 
e) Lei Rouanet 

 
02 – O ICSL é uma autarquia sob regime especial, pessoa jurídica de direito 
público interno, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de 
duração indeterminado, como entidade municipal de implementação da política 
cultural do município, nos termos da Lei Complementar n° 081, de 16 de março 
de 2007. Diante disso, o correto nome desta autarquia é: 
 

a) Instituto Lourenciano de Cultura 
b) Instituto de Cultura de São Lourenço 
c) Instituto Cultural de São Lourenço 
d) Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste 
e) Fundação Cultural Lourenciana 
 
 

03 – O modelo de poder legislativo adotado pelo nosso país é o bicameralismo. 
Conforme o nome sugere, é um sistema com duas casas legislativas, onde o 
processo legislativo inicia em uma casa e é revisado em outra. Estas casas 
legislativas são chamadas de: 

 
a) Câmara e Senado 
b) Senado e Planalto 
c) Planalto e Alvorada 
d) Ministério e STF 
e) Senado e STF 

 
04 – O Afeganistão, oficialmente Emirado Islâmico do Afeganistão, é um país 
sem litoral, montanhoso, localizado no centro da Ásia, estando na encruzilhada 
entre o Sul da Ásia, a Ásia Central e a Ásia Ocidental. O país ao longo dos 
anos tem sido protagonista em conflitos mundiais, sendo considerado um dos 
países mais perigosos do mundo, incluindo o título de maior produtor de 
refugiados e requerentes de asilo. Atualmente o país é governado pelo Emir e 
Comandante dos Fiéis Hibatullah Akhundzada, líder do movimento conhecido 
como: 
 

a) Al-Qaeda 
b) Aliança Anticomunista Brasileira 
c) Al-islam 



 

d) Talibã 
e) Afeganistanismo 
 

05 – Em termos simples, a ________ é a maior e mais importante conferência 
sobre o clima do planeta. Em 1992, as Nações Unidas organizaram um enorme 
evento no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, quando foi adotada a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC). Assinale a 
opção correta que representa o Encontro de Líderes Mundiais, que ocorreu 
neste ano, no período de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na 
Escócia. 

 
a) COP26 
b) Acordo de Paris 
c) ONU 
d) G20 
e) BRICS 

 
Português 

06 - “O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 
surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca 
anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o 
premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com 
alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha 
inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. 

As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, 
apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável 
pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de 
novas expressões poéticas.” 

No texto, três substantivos comuns são: 

a) pessoas, astro, músico 
b) surpreendeu, escolha, manifestações 
c) negativas, giram, poeta 
d) ofício, declarou, criação 
e) Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Academia Sueca 

07 - “O mundo precisa de pessoas pessoas boas.” 

Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo 
abstrato ficaria: 

a) O mundo precisa de boa-fé. 
b) O mundo precisa de boa sorte. 
c) O mundo precisa de bondade. 
d) O mundo precisa de bons e ruins. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 



 

08 - Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no 
que diz respeito à acentuação gráfica: 

a) pegada – sinonímia 
b) êxodo – aperfeiçoe 
c) álbuns – atraí-lo 
d) ritmo – itens 
e) redimí-la – grátis 

09 - Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado: 

a) hífen 
b) ítem 
c) ítens 
d) rítmo 
e) n.d.a 

10 - "Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações 
de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do 
compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e 
da segurança. 

Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas 
funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em 
áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas 
disputas por meio pacífico – razão pela qual não devem ser vistas como forma 
de intervenção armada." 

Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. 
Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das 
Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). 

De acordo com o texto, essa missão foi criada para:  

a) restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após 
sucessivos episódios de turbulência política e de violência, que marcaram esse 
país no início do século XXI. 
b) atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti, que usavam 
mão de obra infantil nas minas onde esse minério é encontrado. 
c) combater o narcotráfico comandado pelo Cartel de Medelin, que a partir do 
Haiti distribuía drogas para todos os países da América Latina. 
d) acabar com os problemas ambientais crônicos no Haiti, pois esse país era o 
principal responsável pela poluição ambiental no Caribe. 
e) extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse 
tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. 

 

 



 

Conhecimentos Específicos 

11 - Ao tratar-se da Clave, é correto afirmar que: 
 
a) As alturas das notas, ou, “os nomes das notas” dispostas na pauta, 

são dados a partir da Clave utilizada. 
b) A Clave de Fá é frequentemente utilizada para grafar notas com 

alturas a partir do Dó 3 em direção à região aguda. 
c) A Clave de Sol é frequentemente utilizada para grafar notas com 

alturas a partir do Dó 2 em direção à região grave. 
d) A Clave de Dó é utilizada somente para instrumentos de percussão. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
12 - Considerando a Fórmula de Compasso 4/4. É incorreto afirmar que: 

 
a) A semínima é a Unidade de Tempo. 
b) A semínima equivale a um pulso. 
c) A semibreve é a Unidade de Compasso. 
d) A pausa de semibreve equivale a dois compassos em silêncio. 
e) Oito colcheias equivalem a um compasso. 

 
13 - Dadas as duas notas abaixo, é possível afirmar que: 

 

 
 

a) As mesmas compõem um intervalo de 6° M. 
b) A inversão do intervalo acima resulta em uma 3m. 
c) As duas notas compõem um intervalo melódico ascendente. 
d) As duas notas compõem um intervalo simples, pois não ultrapassam 

a oitava. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
14 - A sequência de notas apresentada abaixo pode ser definida como: 

 

 
a) Escala de Lá Menor Natural. 
b) Modo Lá Eólio. 
c) Escala relativa menor de Dó maior. 
d) A disposição ascendente dos intervalos: F 2M 3m 4J 5J 6m 7m 8J. 
e) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
 



 

15 - Qual a tonalidade em que se encontra o encadeamento harmônico 
abaixo? 

 
| Gm | Gm/F | Eb | Cm | F7 | Bb | 

 
a) Sol menor. 
b) Mi bemol maior. 
c) Si bemol maior. 
d) Fá maior. 
e) Ré menor. 

 
 

16 - O excerto abaixo se refere à obra “Do Fundo da Grota”, do compositor 
Baitaca. Com base no mesmo, é possível afirmar que: 
 

 
 
 

a) Os acordes Mi maior e Si maior com 7ª exercem funções de Tônica 
e Subdominante, respectivamente. 

b) A tonalidade é Si maior. 
c) As primeiras duas notas da melodia referem-se, respectivamente, à 

fundamental e terça maior do acorde de mi maior. 
d) A fórmula de compasso binária (2/4) é, comumente, relacionada à 

valsa. 
e) A figura de maior proeminência, no trecho, é a fusa. 

 
 
17 - Dos nomes relacionados abaixo, qual refere-se ao autor do Hino de São 
Lourenço do Oeste? 

 
a) Anilson Spricigo. 
b) João Beux Sobrinho. 
c) Ernesto Bertaso. 
d) José Brazilício de Souza. 
e) Francisco Manuel da Silva. 

 
18 - Indique a alternativa na qual encontram-se, respectivamente, um exemplo 
de instrumento musical de cordas pinçadas, um exemplo de instrumento 
musical de cordas friccionadas e um exemplo de instrumento musical de 
cordas percutidas: 

 
a) Voz – Violoncelo – Pandeiro. 
b) Harpa – Violão – Cuíca. 
c) Oficleide – Viola da gamba – alaúde. 
d) Violão – Violino – Piano. 



 

e) Acordeon – Trombone – Tímpano. 
 

19 - Quais as nacionalidades dos compositores Heitor Villa-Lobos (1887-
1959) e Ígor Stravinski (1882-1971)? 
 
a) Argentina e Polonesa. 
b) Brasileira e Russa. 
c) Uruguaia e Húngara. 
d) Paraguaia e Romena. 
e) Boliviana e Russa. 
 
 

20 - Considerando o encadeamento harmônico F7M – G7 – Gm7 – C7 – 
F7M, assinale a opção que apresenta a análise harmônica correta: 
 
a) I7M – V7/iim7 – iim7 – V7 – I7M. 
b) I7M – V7/V7 – iim7 – V7 – I7M. 
c) I7M – II7 – iim7 – V7 – I7M. 
d) IV7M – V7 – iim7 – V7 – I7M. 
e) IV7M – V7 – vm7 – I7 – IV7M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nome do candidato:______________________________________ 
Área: Música 
Instrumento de Inscrição__________________________________ 
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Assinatura do candidato:________________________________ 
 
 
 
 
 



 

Está página serve para o aluno anotar as suas respostas. 
A mesma poderá ser levada para casa. 
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