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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 

Processo Seletivo: 

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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Considerando o exposto no texto abaixo assinale a alternativa que apresenta uma informação 

EQUIVOCADA: 

 

Fonte: https://d.emtempo.com.br/charges/81067/charge-de-em-tempo--07-de-outubro-2017--malika. Acesso em 30 

dez.2019 

a) Analisando o contexto geral da charge é possível perceber que o ilustrador demostra a 

evolução de determinado meio de comunicação.  

b) No excerto: “Respeita seu avô, moleque!” temos na palavra em destaque o uso do acento 

agudo.  

c) Nos excertos: “Respeita seu avô, moleque!” e “O senhor pega Wi- Fi?” as palavras em 

destaque pertencem a mesma classe de palavras, ou seja, ambos são pronomes. 

d) No excerto: “O senhor pega Wi- Fi” podemos realizar dupla interpretação de sentidos. 

e) O autor da charge utiliza o recurso da imagem de teias de aranha para reforçar o sentido de 

que o telefone fixo representa para a sociedade um objeto antiquado e que gradativamente pode 

cair no desuso.  

 

https://d.emtempo.com.br/charges/81067/charge-de-em-tempo--07-de-outubro-2017--malika
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2 - O uso INCORRETO do plural se apresenta em: 

a) leão – leões  

b) irmão – irmãos  

c) fim – fins  

d) gravidez – gravidezes  

e) alemão – alemãos  

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Na figura abaixo há um retângulo medindo 45 metros de base e 20 metros de altura e no seu 

interior há um quadrado cujos lados medem 24 metros. A área da região tracejada corresponde a: 

 

a) 64% da área total do retângulo 

b) 36% da área total do retângulo 

c) 42% da área total do retângulo 

d) 46% da área total do retângulo 

e) 54% da área total do retângulo 

4 - Se  e  são números inteiros positivos e   e  , então o valor de 

 é: 

a) 50 

b) 46 

c) 40 

d) 30 

e) 28 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A ponte Hercílio Luz, o Cristo Redentor e o Pelourinho são alguns dos pontos turísticos do Brasil 

e também marcam diferentes momentos históricos do país. Os mesmos ficam respectivamente nos 

seguintes estados:  

a) Florianópolis - Rio de Janeiro - Salvador 

b) Santa Catarina – São Paulo - Bahia 

c) Santa Catarina – Rio de Janeiro - Bahia 

d) Florianópolis - Rio de Janeiro – Salvador  

e) Santa Catarina – Rio de Janeiro – Rio Grande do Sul 

6 - Foi divulgado em dezembro de 2019, pela prefeitura de Seara, mais dois programas inéditos na 

área da Saúde que atenderão a todos os munícipes searaenses. Os referidos programas denominam-

se: 

a) Sorriso Lindo e Saúde para Todos  

b) Saúde Seara e Xô Dengue 

c) Dentes Brancos e Sarampo Zero 

d) Sorri APAE e Saúde Mais Perto do Você 

e) APAE Sorrindo e Sarampo Zero 

Fonte: https://www.seara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/6966/codNoticia/595411. Acesso em 28 dez. 2019 

7 - O Brasil conseguiu evitar 2,5 mil mortes por AIDS entre os anos de 2014 e 2018. Nos últimos 

cinco anos, o número de mortes pela doença caiu 22,8%, de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. 

Os dados são positivos, no entanto, o Ministério da Saúde acredita que 135 mil pessoas vivem com 

HIV no Brasil e não sabem.  

Fonte: http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46095-135-mil-brasileiros-vivem-com-hiv-e-nao-sabem Acesso 

em 27 dez.2019 

https://www.seara.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/6966/codNoticia/595411


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 95/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

6 
 
 

Quanto ao HIV é CORRETO:  

a) O HIV pode ser transmitido por compartilhamento do vaso sanitário. 

b) Homem ou mulher com HIV não podem ter filhos. 

c) A camisinha (preservativo) é 100% segura para evitar o HIV. 

d) Pessoas com HIV podem ter filhos normalmente sem que estes tenham HIV. 

e) O vírus HIV pode ser transmitido pelo aperto de mão ou abraço. 

8 - Segundo a revista Exame de 09 de dezembro de 2019 o Brasil teve um crescimento minúsculo no 

IDH, ou seja, apresentou uma melhora de 0,001 pontos em relação ao ano anterior o que é, na prática, 

uma estagnação, o que fez o país ir do 78º para o 79ª lugar.  

(Adaptado de: https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-mantem-posicao-no-indice-de-desenvolvimento-humano-em-

2019/. Acesso em 28 dez. 2109)  

 A sigla IDH referenciada na matéria significa: 

a) Indicadores de Diferenças Humanas 

b) Índice de Desenvolvimento Humano 

c) Indicadores de Dificuldades dos Homens  

d) Índice de Dados de Higiene  

e) Indicadores Detalhados dos Habitantes  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DE MÚSICA 

9 - Aponte a alternativa que indica três andamentos musicais dispostos de forma gradativamente mais 

rápida:  

a) Moderato, Adágio, Allegro. 

b) Adágio, Moderato, Presto. 

c) Moderato, Presto, Vivo. 

d) Adágio, Presto, Moderato. 

https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-mantem-posicao-no-indice-de-desenvolvimento-humano-em-2019/
https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-mantem-posicao-no-indice-de-desenvolvimento-humano-em-2019/
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e) Andante, Vivo, Allegro. 

10 - Os acordes C, Dm, Em, F, G, Am e B° pertencem a um determinado campo harmônico maior 

natural. Se transpusermos esta tonalidade em três semitons abaixo qual é a sequência de acordes que 

vamos obter? 

a) Lá, Si menor, Dó sustenido menor, Ré, Mi, Fá sustenido menor e Sol sustenido diminuto. 

b) Fá sustenido, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor, Si, Dó sustenido, Ré sustenido 

menor, Fá diminuto. 

c) Fá, Sol menor, Lá menor, Lá sustenido, Dó, Ré menor, Mi diminuto. 

d) Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido 

diminuto. 

e) Dó, ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor, Si diminuto. 

11 - A respeito da música, em conceito geral, assinale a alternativa incorreta. 

a) É realizada exclusivamente utilizando instrumentos musicais e vozes, desde que 

devidamente organizados de acordo com a lógica do ritmo e afinação. 

b) É uma arte e tem a expressão e interpretação como qualidades fundamentais. 

c) Utiliza qualquer tipo de elemento sonoro, desde que devidamente organizado de acordo com 

a lógica do ritmo e afinação 

d) Tem como pré-requisitos básicos a afinação e a sincronia. 

e) Tem o som e o silêncio como base. 

12 - Qual das alternativas indica a figura que representa a pausa de semibreve? 

 

a)  

b)   

c)  

d)  

e)   
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13 - Um acorde em tríade obedece a estrutura que contém tônica, terça e quinta. Qual é o elemento 

que diferencia acordes maiores de menores? 

a) A tônica. 

b) A terça. 

c) A terça e a quinta. 

d) A tônica e a quinta. 

e) A Quinta.  

14 - Considerando os símbolos M, m, +, de acordo com a lógica do sistema de cifragem musical, 

escolha a alternativa que os traduz corretamente: 

a) Menor, maior, mais. 

b) Maior, menor, mais. 

c) Menor, maior, aumentado. 

d) Maior, menor, aumentado. 

e) Aumentado, diminuto, mais. 

15 - Todo acorde maior conta com um acorde menor relativo. Indique o acorde relativo de Dó 

sustenido: 

a) A#m. 

b) Gm. 

c) Bm. 

d) Cm. 

e) F#m. 

16 - Que tipo de escala possui intervalo regular de um semitom? 

a) Escala menor harmônica. 

b) Escala cromática. 

c) Escala diatônica maior. 

d) Escala pentatônica. 

e) Escala pentatônica blues. 

17 - Indique a alternativa que contém ao menos dois naipes vocais femininos: 

a) Contralto, baixo, contratenor. 

b) Mezzo soprano, contratenor, contralto. 

c) Contralto, tenor, barítono. 
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d) Contratenor, tenor, soprano. 

e) Soprano, barítono e contratenor. 

18 - Em relação às claves podemos afirmar que cada uma delas define a posição de cada nota no 

pentagrama musical. Indique a alternativa que corretamente, no pentagrama musical, especifica a 

posição da nota que dá nome a cada clave: 

a) Clave de Sol tem a nota sol na segunda linha, Clave de Fá tem a nota fá na quarta linha, 

Clave de Dó tem a nota dó na terceira linha. 

b) Clave de Sol tem a nota sol na primeira linha, Clave de Fá tem a nota fá na terceira linha, 

Clave de Dó tem a nota dó na quinta linha. 

c) Clave de Sol tem a nota sol na segunda linha, Clave de Fá tem a nota fá na terceira linha, 

Clave de Dó tem a nota dó na quarta linha. 

d) Clave de Sol tem a nota sol na segunda linha, Clave de Fá tem a nota fá na quarta linha, 

Clave de Dó tem a nota dó na quinta linha. 

e) Clave de Sol tem a nota sol na segunda linha, Clave de Fá tem a nota fá na terceira linha, 

Clave de Dó tem a nota dó na quarta linha. 

19 - Observe esta armadura de clave e indique a alternativa que corretamente dispõe as 

tonalidades que esta pode representar: 

a) Dó sustenido ou Lá sustenido menor. 

b) Si bemol maior ou sol menor. 

c) Lá bemol maior ou fá menor. 

d) Dó ou lá menor. 

e) Lá maior ou fá sustenido menor. 

20 - Considerando os conceitos da Harmonia Funcional, assinale a alternativa que corretamente 

apresenta a Função Dominante: 

a) Promove a impressão de instabilidade e tensão. 

b) Promove a ideia de pausa ou intervalo. 

c) Transmite a ideia de estabilidade e finalização. 

d) Promove a sensação de repouso.  

e) Transmite a impressão de início. 

 


