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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. Qual a distancia do Município de Otacílio Costa da Capital do Estado? 

a) 185 km 
b) 246 km 

c) 350 km 

d) 397 km 
 

02. São municípios limítrofes de Otacílio Costa, exceto: 

a) Ponte Alta 

b) Agrolândia 

c) Braço do Trombudo 
d) Perimbó 

 

03. Os mascotes dos jogos Olímpicos e paralímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro, foram 

nomeados de: 

a) Vinicius e Tom 
b) João e Tom 

c) Gil e Caetano 

d) Vinicius e Caymmi 
 

04. No ano de 2016 as eleições serão para eleger: 

a) Vereadores e governadores 

b) Deputados e prefeitos 

c) Presidente e governadores 
d) Prefeitos e vereadores 

 

05. Atleta brasileiro pego no exame antidoping em janeiro de 2015 e causou espanto em todo o mundo: 

a) Felipe Massa 

b) Anderson Silva 
c) Neymar 

d) Arthur Zanetti 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Basicamente há dois caracteres ou estilos de regência, o marcato, acentuado ou staccato são 
mostrados por: 

a) Linhas curvas e ângulos agudos 
b) Linhas retas e ângulos redondos 
c) Linhas retas e ângulos agudos 
d) Linhas curvas e ângulos redondos 

 

07. Com relação à posição do corpo durante a regência é correto dizer: 
a) A maioria dos gestos da regência é mostrada pelas mãos e braços. Os dedos, a mão, o braço e 

o cotovelo devem fazer mais ou menos só uma linha reta que fique paralela com o chão. O 
pulso dos tempos é indicado pelos dedos e por causa disto, deve-se mostrar ao coro a 
culminação dos tempos nos dedos e não em qualquer outra parte do braço ou antebraço. 

b) O peso deve ser distribuído em um pé de apoio mais dominante que deve ficar separado mais 
ou menos a mesma distância que existe entre seus ombros. 

c) As pernas devem ficar flexíveis, é desejável que o maestro curve os joelhos à medida que rege 
ou nas entradas e cortes. 
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d) Cada pessoa e, em consequência, cada regente tem sua própria personalidade e sua própria 
maneira de se expressar e de comunicar suas emoções e ideias. Isto é preocupante porque 
todos nós somos diferentes e únicos. E públicos diferentes podem interpretar maneirismos de 
formas diferentes interferindo no andamento da obra. 

 

08. A música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural homônima na Europa, 
que vai desde o: 

a) Surgimento da ópera moderna de Claudio Monteverdi no século XVII, até à morte de Giulio 
Caccini, em 1750. 

b) Surgimento da ópera moderna de Johann Sebastian Bach no século XVII, até à morte de 
Claudio Monteverdi, em 1750. 

c) Surgimento da ópera moderna de Oratorio Bassani no século XVII, até à morte de Johann 
Sebastian Bach, em 1750. 

d) Surgimento da ópera moderna de Claudio Monteverdi no século XVII, até à morte de Johann 
Sebastian Bach, em 1750. 

 

09. “______________ é um tipo de composição vocal, para uma ou mais vozes, com acompanhamento 
instrumental, às vezes também com coro, de inspiração religiosa ou profana, contendo normalmente 
mais de um movimento e cujo texto, em vez de ser historiado, descrevendo um fato dramático 
qualquer, é lírico, descrevendo uma situação psicológica. Uma das mais famosas cantatas barrocas é 
_______________, de ______________.” Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas. 

a) Oratório; Paixão Segundo São Mateus; Johann Sebastian Bach  
b) Cantata; Jesus Alegria dos Homens; Johann Sebastian Bach 
c) Ópera Barroca; Orfeu; Claudio Montiverdi 
d) Suíte Barroca; Teatro San Cassino; Felice Anerio 

 

10. O conceito de música de programa foi estabelecido em 1700, com a publicação das seis sonatas 
bíblicas de: 

a) Johann Kuhnau 
b) Liszt 
c) Beethoven 
d) Dvorák 

 

11. Com relação ao Trompete Piccolo é correto afirmar: 
a) É um instrumento em Ré – alto (soa uma segunda acima do que está escrito). 
b) É um instrumento em Láb – alto (soa uma sexta menor acima do que está escrito). 
c) É um instrumento em Mib – alto (soa uma terça menor  acima do que está escrito). 
d) Sua escrita é em Sib mas não é transposta. 

 

12. São instrumentos não transpositores: 
a) Piano, Requinta, Fagote, Violino e Xilofone 
b) Contrabaixo, Vibrafone, Celesta, Flauta Doce Soprano e Tuba 
c) Piano, Vibrafone, Fagote, Violino e Tuba 
d) Pennywhistle, Clarinete Alto, Fagote, Violino e Tuba 

 

13. No sistema temperado o semitom, seja ele cromático ou diatônico, possui: 
a)  4 ½ comas 
b) 5 comas 
c) 4 comas 
d) 2½ comas 
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14. As notas executadas em tempo fraco ou parte fraca de tempo, ficando os tempos fortes ou partes 
fortes de tempos preenchidos por pausas são denominadas de: 

a) Quiálteras 
b) Síncopes Irregulares 
c) Síncopes Regulares 
d) Contratempo 

 

15. “Compasso é forma de divisão e organização dos tempos de uma música. Agrupamento dos pulsos 
musicais em grupos simétricos. Os compassos mais comuns são o Compasso Quaternário, com 4 
tempos, o Compasso binário, com dois tempos e o Compasso Ternário, com três tempos. São gêneros 
musicais que exemplificam corretamente o texto acima: 

a) Compassos Quaternários – Rock e Blues; Compassos Ternários – Samba e Baião; Compassos 
Binários – Valsa e Guarânia. 

b) Compassos Quaternários – Rock e Blues; Compassos Ternários – Valsa e Guarânia; Compassos 
Binários – Samba e Baião. 

c) Compassos Quaternários – Valsa e Guarânia; Compassos Ternários – Samba e Baião; 
Compassos Binários – Rock e Blues. 

d) Compassos Quaternários – Samba e Baião; Compassos Ternários – Rock e Blues; Compassos 
Binários – Valsa e Guarânia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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