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CARGO: MONITOR DE MÚSICA (ACORDEON) 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 4. 

 

Mãe, só tem uma! 

Na volta às aulas, a professora animada expõe seus ensinamentos para a classe: 

-A nossa mãe é uma coisa muito importante e, por isto, quero que cada um conte uma história e esta 

história deverá acabar com a frase: “Mãe só tem uma”. 

E o Juquinha começou sua história: 

“Um dia na hora do almoço, minha mãe, olhou para mim e disse:  

- Juquinha vá lá na geladeira e pegue duas cocas-colas, uma para você e outra para o seu pai. 

 Eu fui na geladeira e depois de olhar bem lá dentro, disse bem alto:  

- Mãe, só tem uma!” 

1 – Ao final do texto temos a frase: “Mãe, só tem uma!” Analisando o emprego dessa frase no texto é 

correto interpretar que o vocábulo UMA está indicando: 

a) geladeira 

b) mãe  

c) Coca-Cola 

d) professora 

e) história 

2 - Assinale a alternativa que indica o correto plural das seguintes palavras, respectivamente: 

beija-flor       -       guarda-chuva   -  amor-perfeito 

a) beija-flores, guarda-chuvas, amores-perfeitos  

b) beijas-flores, guarda-chuvas, amores-perfeitos 
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c) beija-flores, guardas-chuvas, amores-perfeitos 

d) beijas- flores, guardas-chuvas, amor-perfeitos 

e) beija-flores, guarda-chuvas, amores-perfeito         

 

3 - Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica para as seguintes palavras: 

geladeira   professora    piedoso 

a) ge-la-de-i-ra  pro-fes-so-ra   pie-do-so 

b) ge-la-dei-ra  pro-fes-so-ra   pi-e-do-so 

c) ge-la-de-i-ra  pro-fes-so-ra   pi-e-do-so 

d) ge-la-dei-ra  pro-fes-so-ra   pie-do-so 

e)  ge-la-dei-ra  pro-fe-sso-ra   pie-do-so  

 

4 - Na Língua Portuguesa existe dez classes de palavras e cada uma exerce uma função diferente na 

frase, no texto, na oração... Podemos exemplificar dizendo que o substantivo nomeia os seres, objetos 

ou animais e pode variar em gênero, número e grau. Além do substantivo temos o adjetivo, o 

pronome, o artigo, a interjeição, o advérbio, entre outras. Observe a palavra em destaque na frase 

abaixo e assinale a alternativa que indica a qual classe de palavras as mesmas pertencem: 

 Eu fui na geladeira e depois de olhar bem lá dentro, disse bem alto: 

a) Adjetivo 

b) Pronome 

c) Substantivo 

d) Advérbio  

e) Verbo   

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Se   e  . Então  é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d)  
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e)  

6 - Os diâmetros dos pneus de uma bicicleta medem 84 centímetros. Sabe-se que em determinado 

percurso os pneus deram 18000 voltas completas. A distância percorrida pela bicicleta nesse 

percurso, em quilômetros, foi  de:                     (considere  e  

a) 45,36 km 

b) 97,20 km 

c) 907,20 km 

d) 714,27 km 

e) 453,60 km 

7 - No dia do “liquida total” uma camiseta que custava R$ 120,00 foi vendida com 45% de desconto. 

O valor a ser pago pela camiseta foi de: 

a) R$ 54,00 

b) R$ 48,00 

c) R$ 72,00 

d) R$ 66,00 

e) R$ 75,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Com relação ao município de Seara é INCORRETO afirmar:  

a) Atribui-se o adjetivo pátrio searaense para o cidadão que nasce em Seara. 

b) O município abriga uma obra monumental, o Museu Entomológico Fritz Plaumann, que 

guarda a maior coleção de insetos de toda a América Latina. 

c) A Seara S.A. Moinhos Ind. e Com. de Cereais funcionou até a década de 1970, onde hoje é a 

Copérdia. 

d) Segundo os dados do IBGE 2010, Seara possui menos de 17.000 habitantes. 

e) O atual prefeito de Seara é Edemilson Canale. 
Fonte: http://www.seara.sc.gov.br e https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara/panorama.  Acesso em 19/02/2018.  

 

9 - O horário de verão, em vigor desde outubro de 2017 acabou na primeira hora do dia 18 de 

fevereiro de 2018.  À meia-noite entre sábado e domingo, os moradores de 10 estados e do Distrito 

Federal atrasaram o relógio em uma hora. O ajuste valeu para os estados de São Paulo, Rio de 

http://www.seara.sc.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara/panorama
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Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.  

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/horario-de-verao-termina-em-10-estados-e-no-df-relogio-deve-ser-atrasado-em-1-hora.ghtml. Acesso em: 

20/02/2018 

Os estados acima pertencem as seguintes regiões brasileiras:  

a) Sul e Sudeste 

b) Sul, Centro – Oeste e Nordeste 

c) Sudeste , Centro- Oeste e Norte 

d) Sul e Centro-Oeste 

e) Sudeste, Sul e Centro-Oeste.  

10 - A Constituição Federal prevê que o salário mínimo, fixado em lei e nacionalmente unificado 

possa ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do cidadão e de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 

periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Em 2018 o salário mínimo nacional após o reajuste 

de 1,81%  passou a ser de: 

a) R$ 964,00  

b) R$ 984,00  

c) R$ 1.004,00  

d) R$ 994,00  

e) R$ 954,00  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DE MÚSICA (ACORDEON) 

11 - O sistema de cifragem musical é uma convenção aceita entre músicos em todo mundo. Neste 

sistema os tons musicais são substituídos por letras maiúsculas e as demais expressões musicais são 

substituídas por letras, números e símbolos. Assinale a alternativa que representa logicamente em 

sequência, dentro deste sistema, uma organização de três tons musicais: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/horario-de-verao-termina-em-10-estados-e-no-df-relogio-deve-ser-atrasado-em-1-hora.ghtml
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a) H, I, J. 

b) F, G, H. 

c) D, R, M. 

d) E, F, G. 

e) G, H, I. 

 

12 - Assim como nas escalas musicais, todo acorde maior tem um acorde menor relativo, ou seja, um 

acorde menor cuja formação apresenta as mesmas notas do acorde maior. Indique o acorde relativo 

de E: 

a) Cm. 

b) Gm. 

c) C#m. 

d) Bm. 

e) F#m. 

 

13 - Em relação a forma musical, assinale a alternativa que não define corretamente o rondó: 

a) Forma de composição musical estruturada a partir da repetição de um tema principal, 

podendo conter ou não temas secundários, conforme o estilo com compositor. 

b) A parte A de um rondó é a do tema principal, enquanto as partes B, C e demais outras são os 

chamadas episódios ou temas secundários. 

c) Os temas secundários do rondó são sempre intercalados pela repetição do tema principal. 

d) A palavra rondó é originada da grafia em francês rondeau, e era utilizado para designar um 

andamento de dança. 

e) Ao compor um rondó, o compositor se utiliza de os dois elementos básicos desta forma: 

repetição, que dá unidade à música, e contraste, que tem por objetivo manter vivo o interesse 

do ouvinte. 

 

14 - Em relação à prosódia musical podemos afirmar que: 

a) Dissociação entre as sílabas tônicas das palavras dos tempos fortes dos compassos musicais. 

b) Dissocia as rimas das frases musicais. 

c) Estilo de composição musical que conta com rimas a todo final de frase. 
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d) Coordenação entre as sílabas tônicas das palavras e os tempos fortes dos compassos 

musicais. 

e) Estilo de escrita musical cujo tema base são histórias. 

 

15 - Em um acordeom pianado de cento e vinte baixos, existe uma disposição usual de sons na 

baixaria. Assinale a alternativa correta: 

a) Acorde maior, acorde menor, contrabaixo maior, baixo fundamental, acorde com sétima 

dominante, acorde diminuto. 

b) Contrabaixo maior, baixo fundamental, acorde maior, acorde menor, acorde com sétima 

dominante, acorde diminuto. 

c) Baixo fundamental, contrabaixo maior, acorde maior, acorde menor, acorde com sétima 

dominante, acorde diminuto. 

d) Contrabaixo maior, baixo fundamental, acorde menor, acorde maior, acorde com sétima 

dominante, acorde diminuto. 

e) Contrabaixo maior, baixo fundamental, acorde maior, acorde menor, acorde diminuto, 

acorde com sétima dominante. 

 

16 - Ao iniciarmos um aluno musicalmente devemos obedecer uma sequência lógica de atividades, 

desde as primeiras aulas. De acordo com a lógica da metodologia do ensino musical, assinale a 

alternativa que destoa em relação as demais: 

a) No caso de aulas individuais, revisar os conteúdos da última aula, avaliar a execução dos 

exercícios propostos e somente então continuar o ensino, de onde efetivamente o aluno estiver 

seguro. 

b) Oferecer uma introdução teórica densa, antes do primeiro contato com o instrumento. 

c) Programar tarefas de casa sobre o conteúdo recém trabalhado em sala, com objetivo de o 

aluno memorizar e visual, auditiva e muscularmente o conteúdo exposto pelo professor.  

d) Ensinar os primeiros exercícios no instrumento de forma progressiva em relação ao nível de 

dificuldade. 

e) Oferecer o primeiro contato com o instrumento a ser estudado, orientando sobre postura 

correta. 
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17 - A escala cromática utiliza os doze semitons conhecidos em sua formação, em intervalos de um 

semitom. Indique a alternativa que expressa de que se trata a seguinte definição: “...progressão 

melódica que passa por notas cromáticas antes de retornar às notas da tonalidade original ou de 

assumir uma nova tonalidade, prolongando a tensão natural da cadência melódica”. 

a) Escala cromática. 

b) Acorde cromático. 

c) Acorde suspenso. 

d) Empréstimo modal. 

e) Cromatismo por modulação. 

 

18 - O Brasil é um país riquíssimo musicalmente, contando com ritmos marcantes e muito 

característicos, oriundos de cada região brasileira. O carimbó é um destes ritmos tipicamente 

regionais do Brasil. Em qual estado este ritmo foi criado? 

a) Bahia. 

b) Sergipe. 

c) Pará. 

d) Amazonas. 

e) Rio grande do norte. 

 

19 - Consideremos a classificação de vozes. Indique a alternativa que organiza as vozes de acordo 

com a seguinte sequência: voz masculina, voz feminina, voz masculina, voz masculina, voz feminina. 

a) Contratenor, contralto, barítono, baixo, mezzo-soprano. 

b) Tenor, contratenor, barítono, baixo, mezzo-soprano. 

c) Baixo, contratenor, contralto, mezzo-soprano, soprano. 

d) Soprano, contralto, mezzo-soprano, soprano, tenor. 

e) Contratenor, soprano, barítono, mezzo-soprano, contralto. 

 

20 - Observe a posição das notas da figura ao lado.  Indique a alternativa que indica 

corretamente o intervalo entre as notas: 

a) Quarta Justa. 

b) Quarta aumentada. 
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c) Quinta diminuta. 

d) Quinta Justa. 

e) Quinta aumentada. 

 

 

 


