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CARGO: MONITOR DE MÚSICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso 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 

tubo transparente, 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, 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 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

O texto abaixo servirá se subsídio para as questões 1 a 5: 

Por quê, mulheres?  

( Mario Prata) 

Posso até estar enganado, mas de uns tempos para cá as mulheres andam exagerando. Haja 

cosméticos. Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético. Lembra tudo, até comida e goma de 

mascar, menos algo que deveria ser para se embelezar. Sim, porque hoje em dia, as mulheres 

exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É impossível não olhar para uma delas e 

logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, 

só tem duas alternativas. A primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, 

mas outra. A segunda, é a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte. 

Ah, se a mulher soubesse como ela é mais mulher de cara limpa. Eu dizia que de uns tempos para 

cá. Para ser mais exato, desde 31 a.C., ano em que nasceu Ovídio. E olha o que ele escreveu: 

– Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo até 

seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva? ( ...) 

1 - Observe as palavras em destaque na oração e assinale a alternativa que apresenta os sinônimos 

correspondentes que poderão substituí-los sem alteração de sentido: 

“Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo 

até seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva?” 

a) asco - líquida – central  

b) asco – densa - clara 

c) ojeriza – translúcida - macia 

d) objeção – expressa – ebórea  
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e) aversão – escassa – límpida 

2 - Observe: “Sim, porque hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas 

máscaras faciais”. Na língua portuguesa existem diversas formas de „porquês‟ e, para que o emprego 

dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas: porque, 

porquê, por que ou por quê.  Em qual das frases é possível completar com o mesmo porquê 

apresentado na frase em destaque? 

a) _______________você não me deu aquele livro?  

b) Cancelamos o churrasco ______________ estava chovendo muito 

c) Queríamos saber se a prova _________________  passou era difícil. 

d) Você está triste. _________________?  

e) Você nunca tira férias? Me dê um _____________!  

3 - “(...) hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É 

impossível não olhar para uma delas e logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, 

desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A primeira é ela se 

lavar e sair outra mulher do banheiro.” As palavras destacadas estão se referindo a:  

a) máscaras  

b) cosméticos  

c) mulheres 

d) ambição  

e) lojas 

4 - “Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético” Observe as palavras em destaque e assinale a 

alternativa que indica respectivamente a quais classes de palavras as mesmas pertencem: 

a) verbo - verbo - substantivo 

b) substantivo – verbo- adjetivo 
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c) adjetivo – advérbio - pronome 

d) verbo – adjetivo - substantivo 

e) verbo – pronome - numeral 

5 - “E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A 

primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, mas outra. A segunda, é 

a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte.” O vocábulo segunda está se 

referindo a: 

a) mulher  

b) ducha 

c) roupa 

d) casa 

e) alternativa 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Assinale a única alternativa cujo número NÃO pertence ao conjunto dos números RACIONAIS. 

a)  

b)  

c) 2,1444... 

d)  

e)  

 

7 - O valor da expressão algébrica definida por  para  e  é:  

a)  

b)  

c) 1 
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d)  

e)  

8 - Em uma propriedade rural, o abastecimento de água do aviário é feito por meio de uma cisterna. 

Quando cheia, a cisterna é suficiente para abastecer o aviário por 128 horas, com consumo médio de 

125 litros de água por hora. Caso sejam consumidos 200 litros de água por hora, o tempo máximo 

que essa cisterna pode abastecer o aviário é de: 

a) 80 horas 

b) 90 horas 

c) 110 horas 

d) 140 horas 

e) 204 horas 

 

9 - O perímetro de um terreno retangular mede 90 metros. Sabendo que o comprimento excede à 

largura 5 metros, então a área desse terreno é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10 - Os irmãos Marcos e Marcelo têm juntos 78 anos. A idade de Marcelo é  da idade de Marcos. A 

idade de Marcelo é: 

a) 48 anos 

b) 42 anos 

c) 30 anos 

d) 36 anos 

e) 32 anos 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A América Latina e o Caribe continuarão crescendo em 2018, mas a um ritmo notavelmente 

inferior ao previsto antes. A economia da região se expandirá 1,5%, sete décimos a menos do que era 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

7 
 

esperado até agora pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Nesse 

sentido assinale a alternativa que apresenta respectivamente as duas maiores economias da  América 

Latina: 

a) Argentina e México. 

b) Argentina e Venezuela. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) Brasil e México. 

e) Brasil e Cuba. 

12 - O povo searaense foi constituído por uma mescla de descendências provenientes de migração de 

frentes avançadas da colonização de etnias no limítrofe Estado do Rio Grande do Sul. Segundo os 

registros históricos da Prefeitura Municipal destacam-se as seguintes etnias na constituição da 

população do município:  

a) Italiana, alemã e polaca. 

b) Italiana, portuguesa e eslava. 

c) Alemã, negra, italiana. 

d) Italiana, alemã e eslava. 

e) Indígena, italiana e alemã. 

13 - Segundo dados do IBGE, com relação aos aspectos geográficos, políticos e/ou históricos  do 

Brasil é correto: 

I- O Nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. 

II – O atual presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. 

III- O Brasil localiza-se na América do Sul. 

IV – O regime de governo do Brasil é monarquia. 
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V- A maioria da população brasileira é negra. 

VI – O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. 

VII – A expectativa de vida dos brasileiros é de mais de 80 anos. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas II, IV e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, III e VI estão corretas. 

14 - No último vinte e oito de outubro o Brasil definiu seu presidente e vários estados definiram 

também seus governadores.  Segundo relatos familiares, Jair Bolsonaro, presidente eleito, nasceu 

em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado dez meses 

depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas. Por sua vez, o candidato eleito  ao 

governo de Santa Catarina nasceu no dia 17 de agosto de 1967 em Florianópolis é um bombeiro 

militar e político brasileiro filiado ao PSL.  

Com relação ao local de nascimento do presidente e do governador do Estado de Santa Catarina 

podemos dizer que suas respectivas cidades natais pertencem às regiões:  

a) Sul e Norte. 

b) Centro-Oeste e Sul. 

c) Nordeste e Sul. 

d) Sudeste e Sul. 

e) Sudeste e Norte.  

15 - Real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através de 

seu ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Após várias tentativas, planos econômicos 

fracassados e sucessivas trocas monetárias (Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo 
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...), Fernando Henrique procurou elaborar um plano que realmente fosse capaz de controlar a 

inflação. 

Desde a independência, em 1822, o Brasil teve quantas moedas?  

a) Cinco moedas. 

b) Onze moedas. 

c) Nove moedas. 

d) Quatro moedas. 

e) Três moedas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DE MÚSICA 

16 - Observe as duas armaduras de clave e indique a alternativa que define corretamente os tons que 

estas podem significar, respectivamente: 1) 2)        

a) 1 – Ré maior ou si menor; 2 - Mi maior ou dó sustenido menor.  

b) 1 – Lá maior ou fá sustenido menor; 1 – Ré maior ou Si menor. 

c) 1 – Mi maior ou dó sustenido menor; 2 – Si maior ou sol sustenido menor.  

d) 1 – Ré maior ou si menor; 2 – Lá menor ou Dó maior. 

e) 1 – Dó maior e lá menor; 2 – Si menor ou Ré maior.  

17 - Indique a alternativa que não representa corretamente uma sequência lógica de organização do 

alfabeto musical no Sistema de Cifragem Musical: 

a) B, C, D, E. 

b) A, B, C, D. 

c) G, A, B, C. 

d) E, F, G, H. 

e) C, D, E, F. 

18 - Indique a alternativa que define corretamente o que significa o sinal ao lado da clave de sol, 

conforme a figura:  
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a) Compasso ternário composto. 

b) Dó maior. 

c) Compasso binário simples.  

d) Compasso 4 x 4. 

e) Dó natural. 

19 - Aponte a alternativa que expressa corretamente a distância regular entre cada som tocado em 

uma escala cromática: 

a) Três semitons. 

b) Dois semitons. 

c) Um tom. 

d) Dois tons. 

e) Um semiton. 

20 - As fórmulas 6/16, 6/8 e são exemplos de que tipo de compasso: 

a) Quaternário simples. 

b) Ternário composto. 

c) Ternário simples. 

d) Binário composto. 

e) Binário simples. 

21 - Indique qual das alternativas indica a figura que representa a pausa de mínima: 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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22 - Considerando os intervalos musicais, não se pode afirmar que: 

a) O intervalo simples é caracterizado quando todas suas notas estão presentes dentro de uma 

oitava. 

b) O intervalo harmônico é percebido quando tocamos as notas simultaneamente. 

c) O intervalo composto não é caracterizado quando as notas estão presentes em mais de uma 

oitava. 

d) O intervalo melódico é percebido quando tocamos as notas em sequência. 

e) O intervalo composto é caracterizado quando as notas estão presentes em mais de uma 

oitava.  

23 - De acordo coma teoria da Harmonia Funcional, assinale a alternativa que indica corretamente a 

Função Tônica: 

a) Promove a sensação de repouso, finalização.  

b) Meio termo entre a função Dominante e Subdominante. 

c) Promove a impressão de instabilidade. 

d) Promove a impressão de tensão. 

e) Promove a ideia de preparação. 

24 - Observando a partitura abaixo, indique a alternativa que corretamente descreve o intervalo entre 

as duas notas escritas? 

  

a) Quinta justa. 

b) Quarta Justa. 

c) Quarta maior. 

d) Terça menor. 

e) Terça maior. 

25 - Aponte a alternativa que indica uma propriedade do som? 

a) Timbre. 

b) Expressão. 

c) Melodia. 

d) Harmonia. 

e) Ritmo. 
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26 - No início da década de 1940, dois brasileiros criaram o protótipo de um instrumento que 

utilizava um dos primeiros sistemas de captação elétrica chamado: 

a) Ferro eletroacústico. 

b) Viola eletroacústica. 

c) Pau elétrico ou cavaquinho elétrico. 

d) Guitarra elétrica. 

e) Contrabaixo elétrico. 

27 - Com seus estudos, obras e métodos, Zoltán Kodály inspirou o trabalho de músicos, compositores 

e pedagogos musicais ao redor de todo mundo. Aponte a alternativa que corretamente indica relação 

com o trabalho deste autor: 

a) Solfejo rítmico. 

b) Manossolfa. 

c) Pedagogia cultural. 

d) Audição ativa. 

e) Escalas diatônicas. 

28 - Aponte a alternativa que define de forma correta a técnica do Arpejo: 

a) Os arpejos somente ocorrem em escalas menores. 

b) Um arpejo é produzido quando as notas de um determinado acorde ou escala são tocadas de 

forma sucessiva, uma atrás da outra, ou seja, as notas são tocadas individualmente. 

c) Um arpejo é produzido quando as notas de um determinado acorde são tocadas de forma 

simultânea, todas juntas, ou seja, as notas são tocadas em conjunto. 

d) É uma técnica exclusivamente utilizada para instrumentos de cordas. 

e) Os arpejos somente ocorrem em escalas naturais. 

29 - A composição instrumental básica para o choro ou chorinho, em seu princípio histórico, era 

baseada na seguinte formação: 

a) Violão, pandeiro e cavaquinho. 

b) Flauta, cavaquinho e voz. 

c) Cavaquinho, voz e pandeiro. 

d) Violão, voz e cavaquinho. 

e) Flauta, violão e cavaquinho. 
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30 - Aponte a opção correta de acordo com as propriedades do som e elementos musicais: 

a) Harmonia: sequência de notas tocadas de forma sequencial, que dá a principal ideia/intenção 

da música. 

b) Ritmo: força do som emitido.  

c) Timbre: acompanhamento musical feito por instrumentos e vozes de base, ou seja, que não 

assumem posições solistas, mas colaboram com as ideias da melodia.  

d) Afinação: produção de som em frequência análoga em comparação a outro som pré-

determinado. 

e) Melodia: características sonoras que tornam os sons diferentes entre si, mesmo na mesma 

frequência. 

31 - Conforme a linguagem utilizada na pauta musical, em relação aos andamentos, indique a opção 

que define corretamente o andamento Larghissimo: 

a) É um andamento extremamente rápido. 

b) É um andamento rápido.  

c) É um andamento extremamente lento. 

d) Não é um andamento musical. 

e) É um andamento lento. 

32 - De acordo com o sistema de cifragem musical, considere os símbolos “#, M, b”, indique a 

alternativa que os expressa corretamente: 

a) Sustenido, Maior Si. 

b) Jogo da velha, Menor Si. 

c) Sustenido, Maior, Bemol. 

d) Hashtag, Maior, Bemol. 

e) Sustenido, Menor, Bemol. 

33 - A comunicação de um regente com seu coral ou grupo instrumental é frequente e intensa, sendo 

que alguns regentes se utilizam de um objeto para tal função. Aponte a alternativa que o nomeia 

corretamente: 

a) Antena. 

b) Batuta.  

c) Varinha. 

d) Condão. 

e) Cravo. 
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34 - Qual é a função do corpo ou caixa acústica em um instrumento com tal estrutura? 

a) Estética visual. 

b) Regula a tensão e afinação das cordas. 

c) Amplificar acusticamente o som natural das cordas. 

d) Estabelecer um formato mais ergonômico para o instrumentista. 

e) Regular a altura e ação das cordas. 

35 - Reverse Bend e Pull off são exemplos de: 

a) Técnicas de execução para instrumentos de teclado. 

b) Técnicas de Luthieria para instrumentos de madeira. 

c) Técnicas de execução para instrumentos de cordas sem arco, escritas em tablatura. 

d) Técnicas de execução para instrumentos de cordas com arco, escritas em partitura. 

e) Tablaturas. 

36 - Aponte tom relativo de Dó, Ré e Sol sustenido: 

a) Lá menor, Bm, Mi maior. 

b) Am, Bm, F#m. 

c) Lá sustenido menor, Cm, F#m. 

d) Am, Si menor, Mi menor. 

e) Lá maior, Si maior, Fá maior. 

37 - Frígio, Eólio e Mixolídio são exemplos de: 

a) Formas de composição musical. 

b) Tipos de tríades. 

c) Estilos de composição musical. 

d) Modos gregos. 

e) Tipos de tétrades. 

38 - As vozes, em um coral, são agrupadas de acordo com a tessitura e extensão vocal dos cantores. 

Cada agrupamento de vozes, de acordo com estas características, é chamado de naipe. Aponte a 

alternativa que organiza os naipes na ordem “voz masculina, voz feminina, voz masculina, voz 

masculina e voz feminina”: 

a) Contratenor, Contralto, Mezzo-soprano, barítono, baixo. 

b) Tenor, Contratenor, Barítono, Baixo, Mezzo-soprano. 

c) Baixo, Contralto, Contratenor, Mezzo-soprano, Soprano. 

d) Mezzo-soprano, Contratenor, Soprano, Contralto, Tenor. 
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e) Baixo, Contralto, Contratenor, Tenor, Soprano. 

39 - Comumente conhecido como “volume”, este parâmetro musical tem uma terminologia musical 

adequada e reconhecida. Aponte a alternativa que corretamente a define: 

a) Tônica. 

b) Intensidade. 

c) Acentuação. 

d) Prosódia musical. 

e) Tamanho. 

40 - Qual é o intervalo musical observado em uma escala cromática? 

a) Um semitom. 

b) Um tom e meio. 

c) Um tom.  

d) Dois Tons. 

e) Dois semitons. 

 

 


