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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA 

EM MÚSICA 
 

 

 

 
 

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

Prezado(a) candidato(a), 

Este Boletim de Questões é composto de 10 (dez) questões, que deverá ser realizado no horário de 8h 
às 13h. 

 

Parte Escrita:  

- 02 (duas) questões subjetivas da área de Música. 

- 08 (oito) questões de percepção musical. 

Caso o Boletim de Questões esteja incompleto ou tenha qualquer falha de impressão, o(a) candidato(a) 
deverá solicitar, imediatamente, ao fiscal de sala que o substitua. 

Responda cada questão em seu espaço correspondente. 

Não é permitida a consulta e/ou utilização de livros, códigos, dicionários, apostilas, réguas, calculadoras 
ou qualquer outro material. 

O candidato poderá ausentar-se somente após 1 (uma) hora do início do exame. 

 

 

Boa Prova! 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
DAA – Diretoria de Acesso e Avaliação 

Belém – Pará 
Maio  de 2022 
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UEPA – EXAME HABILITATÓRIO 2022 

PROVA ESCRITA 

I. QUESTÕES DISCUSSIVAS (5 A 10 LINHAS PARA RESPONDER) 
 

1. A partir de sua experiência com música escreva sobre Apreciação e Performance. 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 
 
 
2. Discorra sobre a carreira de professor de música: expectativa quanto ao mercado de trabalho e 

campos de atuação. 
 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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II. QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

3. Ouça um trecho da Rhapsody in Blue de George Gershwin (1898 – 1937) e marque a alternativa que o 

descreve corretamente:  

a Solo principal de instrumento de sopro com melodia que compreende a altura aguda ao grave 
com intensidade do forte ao fraco. 

b Solo principal de instrumento de sopro com melodia que compreende a altura grave ao médio 
grave com intensidade do forte ao fraco. 

c Solo principal de instrumento de sopro com melodia que compreende altura do grave ao agudo, 
ambos executados com intensidade fraca. 

d Solo principal de instrumento de sopro com melodia que compreende altura do grave com 
intensidade fraca ao agudo com intensidade muito forte. 

4. Ouça um trecho da música Carinhoso de Pixinguinha (1897 – 1973) e marque a alternativa que 

corresponde ao instrumento que faz a função de solista.  

a Trompete 

b Sax alto 

c Flauta transversal 

d Clarinete 

5. Ouça um trecho da composição de Sérgio Mendes (1941 - ) e marque a alternativa correspondente 

ao ritmo executado.  

a Valsa 

b Samba 

c Choro 

d Reggae 

6. Ouça o trecho musical e assinale a alternativa que corresponde a sua escrita na partitura.  

OBS.: O trecho musical está na tonalidade de Dó maior e será repetido 5 vezes 
 
a 

 
 
b 

 
 
c 

 
 
d 
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7. Observe o trecho musical abaixo e marque a alternativa correta considerando a clave e as figuras 
que representam as notas do sistema musical ocidental. 

 
a Escrito na Clave de Fá (quarta linha) possui a sequência das notas fá – sol – mi – fá – sol – lá – 

mi – ré – dó – dó 

b Escrito na Clave de Fá (quarta linha) possui a sequência das notas fá – sol – mi – fá – sol – lá – 
fá – mi – ré – ré 

c Escrito na Clave de Fá (quarta linha) possui a sequência das notas sol – lá – fá – sol – lá – si – sol 
– fá - mi – mi 

d Escrito na Clave de Fá (quarta linha) possui a sequência das notas fá – sol – mi – fá – sol – lá – 
fá– mi – dó – dó 

 

8. Observe o trecho musical abaixo e assinale a alternativa que o descreve corretamente: 

 
a Trecho musical em compasso binário composto que apresenta notas nas linhas suplementares e 

pontos de aumento nas figuras dos compassos 2 e 5. 

b Trecho musical em compasso ternário que apresenta notas nas linhas suplementares e pontos de 
aumento nas figuras dos compassos 2 e 5. 

c Trecho musical em compasso simples com notas nas linhas suplementares e ponto de aumento 
no compasso 2. 

d Trecho musical em compasso ternário sem notas nas linhas suplementares com pontos de 
aumento nos compassos 2 e 5. 

 

9. Observe as figuras rítmicas e as pausas e marque a alternativa correta: 

a 

=  
 
b 

=  
 
c 

=  
 
d 

 =   
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10. Observe os quatro trechos musicais abaixo e marque a alternativa que descreve corretamente a 
quantidade de tempo conforme a fórmula de compasso. 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 
a O primeiro trecho musical possui figuras com duração de dois tempos em cada compasso. 

b O segundo trecho musical possui figuras com duração de meio tempo em cada compasso. 

c O terceiro trecho musical possui figuras com duração de três tempos em cada compasso. 

d O quarto trecho musical possui figuras com duração de um tempo em cada compasso. 
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RASCUNHO 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
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RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


