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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Escolas de São Paulo inovam para formar leitores¹ 

Redes sociais, internet, jogos e televisão. Cada vez mais aumenta a lista de concorrentes dos 

livros pela atenção dos jovens. Para que os estudantes descubram o prazer da leitura, escolas 

particulares de São Paulo estão desenvolvendo projetos para aproximar os jovens dos livros. 

O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, publicou neste ano a pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, que mostrou que, conforme vão crescendo, as crianças deixam de 

indicar o `gosto` como motivação para a leitura. Nas faixas etárias de 5 a 10 anos e de 11 a 13, o 

`gosto` é apontado como maior motivação por 40% e 42%, respectivamente, dos entrevistados. Já 

nas faixas de 14 a 17 e de 18 a 24 anos, essa justificativa cai para 29% e 21%, respectivamente. 

Para Zoara Failla, coordenadora do levantamento, a mudança de motivação para a leitura 

resulta de uma série de transformações na vida do jovem e, na maioria das vezes, não é 

acompanhada de ações que mostrem como ela pode ser prazerosa. `O livro na infância é quase um 

brinquedo, é colorido, cheio de ilustrações e normalmente traz um contato da criança com os 

adultos. Depois, ele passa a representar uma obrigação que a criança tem na escola, justamente no 

momento em que descobre novos interesses.` 

Para evitar o distanciamento com o mundo da leitura, o Colégio Santa Maria, na zona sul da 

capital, montou neste ano um book truck (caminhão de livros) para que os alunos do ensino 

fundamental 2 (do 6.º ao 9.º ano) tenham as obras sempre próximas. Os próprios estudantes 

passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e têm como responsabilidade 

organizar os livros e indicá-los para colegas. `Até o 6.º ano, os alunos frequentam muito a nossa 

biblioteca, mas quando ficam maiores e com outros interesses - celular, amizades, redes sociais - 

deixam de frequentá-la e passam a encará-la como um lugar burocrático. Nós queríamos mudar isso 

e os aproximar da leitura`, afirma Marcia Rufino, orientadora do colégio. 

(¹ Estadão - Uol Educação - 12/09/2016 - São Paulo, SP – texto adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. Quanto mais jovens, o gosto pela leitura é a motivação. 

II. A faixa etária entre 14 a 17 anos em que o gosto deixa de ser motivação para a leitura é maior. 

III. Até o 6º ano a biblioteca é encarada como um lugar burocrático. 

Estão corretas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Todas estão corretas. 
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02. Em relação ao texto é correto o que se afirma em: 

A) O jornal não apresenta nenhum comentário sobre o assunto. 

B) O jornal apresenta posicionamento, porque se trata de um artigo de opinião. 

C) O jornal apresenta a matéria e faz comentário. 

D) O jornal apenas apresenta a matéria e a opinião de outras pessoas. 

 

03. Assinale a alternativa correta: 

A) O jornal afirma que, quando ficam maiores, crianças e jovens têm outros interesses tais como: 

celular, amizades, redes sociais. 

B) A mudança de motivação para a leitura, segundo o Estadão, resulta de transformações na vida do 

jovem que não são acompanhadas de ações que mostrem o prazer de ler. 

C) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, organizou ações como o book truck, para 

incentivar a leitura dos jovens e crianças.  

D) O livro deixa de ser interessante, justamente, no momento em que o jovem descobre novos 

interesses. 

 

04. O uso da crase está correto na frase: 

A) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo à leitura, publicou pesquisa sobre leitura. 

B) Os alunos foram convidados à participar de projetos de leitura. 

C) À mudança de motivação para a leitura resulta de uma série de transformações na vida do jovem. 

D) Quando os jovens mudam os interesses à biblioteca deixa de ser um lugar frequentado. 

 

05. “Os próprios estudantes passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e 

têm como responsabilidade organizar os livros e indicá-los para colegas”. Na frase, o pronome -los 

(indicá-los) refere-se aos: 

A) Próprios estudantes. 

B) Livros.  

C) Aos colegas. 

D) Voluntários do caminhão. 

 

06. “Os próprios estudantes passaram por treinamento e têm como responsabilidade organizar os 

livros”. Na frase, têm é acentuado por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 
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C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – os próprios estudantes.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

07. Assinale a alternativa em que a concordância está correta: 

A) Traga o livro para mim ler.  

B) É 25 de dezembro. 

C) Fazem duas semanas que fiz o vestibular. 

D) São 25 de dezembro. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Uma sequência lógica de adições de números inteiros foi montada (sugere-se prestar muita 

atenção aos números negritados). Responda qual será a próxima sequência superior na ordem das 

operações matemáticas? 

7 + 11 = 18 

       9 + 13 = 22 

             11 + 17 = 28 

                      13 + 19 = 32 

A) 15 + 21 = 36. 

B) 15 + 20 = 35. 

C) 15 + 23 = 38. 

D) 15 + 24 = 37. 

 

09. Colocou-se uma sequência de números ordenados em pares ladeados. Observe e marque aquele 

que foge a lógica apresentada na sequência (3, 10) – (5, 12) – (9, 8) – (8, 10). 

A) (3, 10). 

B) (8, 10). 

C) (5, 12). 

D) (9, 8). 

 

10. Cada número em seguida ao outro possui uma sequência lógica matemática crescente. Analise 

qual é a lógica e determine qual será o próximo termo que completa a sequência numeral (2 - 7/3  - 

8/3 - 3 - _____) 

A) 2/3. 

B) 10/3. 
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C) 9/3. 

D) 40/12. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. De quantos tons é formado o intervalo de 3ª Maior? 

A) 4 tons. 

B) 3 tons. 

C) 2 tons. 

D) 5 tons. 

 

12. Na relação intervalar abaixo, qual intervalo se caracteriza como diminuto: 

A) SI-FÁ. 

B) DÓ-RÉ. 

C) MI-FÁ. 

D) LÁ-DÓ. 

 

13. Qual é a escala relativa de DÓ Maior? 

A) Ré menor. 

B) Dó menor. 

C) Fá menor. 

D) Lá menor. 

 

14. É um acorde formado por 5 notas, que consiste em um acorde de sétima, logo ao se acrescentar 

mais uma terça, esse acorde será de: 

A) Acorde de oitava. 

B) Acorde de nona. 

C) Acorde de quinta. 

D) Acorde enarmônico. 

 

15. Dentro do Ritmo tético, ao fazer a análise do começo e do final de uma melodia, quais as 

possíveis combinações de terminação para essa obra. 

A) Terminação Clara e Plena. 

B) Terminação Média e Acéfala. 

C) Terminação Masculina e Feminina. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

6 

Prova Professor de Música 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) Terminação Maior e Menor. 

 

16. Notação musical que colocada a direita de uma nota ou pausa, aumentará a metade do seu valor: 

A) Ponto de aumento. 

B) Intervalo. 

C) Crescendo. 

D) Diminuendo. 

 

17. Responsável pela divisão de trechos musicais em séries regulares de tempos, sendo o agente 

métrico do ritmo: 

A) Ritmo. 

B) Compasso. 

C) Acorde. 

D) Harmonia. 

 

18. Nota musical que é considerada a unidade (inteiro), na divisão proporcional dos valores (notas) 

subsequentes: 

A) Mínima. 

B) Semínima. 

C) Fusa. 

D) Semibreve. 

 

19. Respectivamente são responsáveis pelo silêncio e pela respiração nos trechos musicais: 

A) Compasso e Ritmo. 

B) Ligadura e Pausa. 

C) Crescendo e decrescendo. 

D) Pausa e Vírgula. 

 

20. Como é chamado o sétimo grau da escala musical: 

A) Dominante. 

B) Sensível. 

C) Superdominante. 

D) Mediante. 

 


