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1ª. FASE – PROVA OBJETIVA 

 

01) Segundo a LDB/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  

II. Estabelecimento de taxas escolares visando viabilizar uma escola pública de qualidade. 

III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. 

IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

V. Gestão escolar centralizada para garantir padrões de qualidade do desempenho escolar. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

D(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 

02) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) auxiliam o professor na tarefa de reflexão e 
discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados 
continuamente pelo professor. Algumas possibilidades para a sua utilização são: 

 

I. Rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de 
aprendizagem e maneiras de avaliar. 

II. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 

III. Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 

IV. Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor 
participação nas atividades escolares. 

V. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos 
de aprendizagem. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
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03) Com relação ao artigo 26 da LDB/96, que esclarece sobre os currículos do ensino 
fundamental e médio, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas 
abaixo.  

Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
______________, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte_________________, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 

A(   ) específica – cultural  

B(   ) comum – diversificada  

C(   ) ampliada – diversificada  

D(   ) diversificada – comum  

E(   ) comum – setorial  

 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA. 

Fazenda (1994) propõe que os professores deveriam promover uma mudança diante da 
rigidez da organização disciplinar, o que implicaria compreender a prática interdisciplinar em 
três sentidos. Seriam eles: 

 

A(   ) Desejo; forma estrutural; aspectos teóricos. 

B(   ) Atitude; possibilidade científica e tecnológica; desejo. 

C(   ) Atitude; forma de organização administrativa e pedagógica da escola; prática curricular. 

D(   ) Vontade pessoal e do grupo; atitude; prática curricular. 

E(   ) Atitude; aspectos teóricos; formato organizacional diferenciado. 

 

05) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 

Segundo Zabala (1998), a _________________ ________________ é o melhor instrumento 
de avaliação, quando não o único, para aquisição do conhecimento de aprendizagem dos 
alunos.  

 

A(   ) verificação automática 

B(   ) aprovação automática 

C(   ) observação sistemática 

D(   ) observação automática 

E(   ) aprovação sistemática  
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06) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Por ser constituída de sons, a Música é uma arte físico-temporal. Os parâmetros do som, 
pertencentes ao campo da Física, são base para o aprendizado da linguagem musical.  

A figura abaixo equivale à duração de: 

              
 

 

A(   ) 7 semicolcheias 
B(   ) 9 fusas 
C(   ) 9 semicolcheias 
D(   ) 5 semicolcheias 
E(   ) 7 fusas 
 

07) Assinale a alternativa CORRETA. 

São considerados tons vizinhos de Sol Maior: 
 
A(   ) Sol menor, Sol# Maior, Sol# menor, Mi menor e Mi Maior 
B(   ) Dó Maior, Dó menor, Ré Maior, Ré menor e Sol menor 
C(   ) Fá Maior, Fá menor, Lá Maior, Lá menor e Sol menor 
D(   ) Ré Maior, Dó Maior, Si menor, Lá menor e Mi menor 
E(   ) Dó Maior, Ré Maior, Lá Maior, Fá Maior e Sol menor 
 

08) Analise as afirmativas abaixo, sobre a música no período Barroco. 
 
I. Claudio Monteverdi fazia distinção entre prima prattica e seconda prattica. A música 

predominava sobre o texto na prima prattica. Na seconda prattica o texto tinha primazia sobre 
a música. 

II. Jean Baptiste Lully escreveu muitas óperas com abertura instrumental em três partes, num 
esquema rápido – lento – rápido, que se tornou conhecido como abertura italiana. Por ter 
nascido na Itália, Lully dedicou sua obra à consagração do estilo italiano. 

III. Os recitativos apresentavam ritmo regular e marcado aliado a uma maneira de cantar próxima 
da palavra falada. As árias, por serem mais melodiosas e apresentarem intenso lirismo, tinham 
quase sempre um ritmo livre e irregular para se adaptar às inflexões do texto. 

IV. Em uma única suíte barroca, as diferentes danças apresentam diferentes formas, compassos, 
andamentos e tonalidades. 

V. Na trio sonata era frequente o emprego de quatro instrumentistas para tocar três partes de 
música impressas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 

B(   ) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas. 

C(   ) Apenas a afirmativa I está correta. 

D(   ) Apenas a afirmativa V está correta. 

E(   ) Apenas as afirmativas IV e V estão incorretas. 

♪.. 
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09) Assinale a alternativa CORRETA. 

O fragmento melódico abaixo corresponde a um trecho extraído da obra: 

 

A(   ) Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. 
B(   ) Messias, de Georg Friedrich Haendel. 
C(   ) Sinfonia Nº 9, de Ludwig van Beethoven. 
D(   ) A Flauta Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart. 
E(   ) As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi. 
 

10) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Quantas síncopas existem no trecho musical abaixo? 

 

A(   ) Duas síncopas. 
B(   ) Três síncopas. 
C(   ) Uma síncopa. 
D(   ) Nenhuma síncopa. 
E(   ) Quatro síncopas. 
 

11) Assinale a alternativa CORRETA. 

Os acordes abaixo, na ordem em que aparecem, são classificados como: 

 

A(   ) Acorde diminuto; acorde menor com nona na 3ª inversão; acorde maior com décima terceira 
no estado fundamental; acorde aumentado com décima terceira na 2ª inversão. 

B(   ) Acorde de sétima da dominante; acorde maior com nona, décima primeira e décima terceira 
no estado fundamental; acorde maior com sétima aumentada na 1ª inversão; acorde maior 
com sétima menor no estado fundamental. 

C(   ) Acorde menor com sétima menor; acorde menor com nona na 3ª inversão; acorde maior 
com sétima aumentada na 1ª inversão; acorde menor com sétima menor no estado 
fundamental. 

D(   ) Acorde meio diminuto; acorde maior com sétima menor na 3ª inversão; acorde maior com 
sétima maior na 1ª inversão; acorde menor com sétima maior no estado fundamental. 

E(   ) Acorde de sétima da dominante; acorde maior com nona, décima primeira e décima terceira 
no estado fundamental; acorde maior com sétima menor na 1ª inversão; acorde meio 
diminuto. 
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12) Analise os enunciados abaixo, sobre a Etnomusicologia. 
 
I. Chamada de Musicologia Comparada, em sua origem, a Etnomusicologia abrange teoria e 

análise musical, acústica, antropologia, sociologia, folclore, linguística, história, psicologia, 
ciência política, economia e outras disciplinas. Seu interesse é o conhecimento da música do 
mundo, a partir de um ponto de vista descritivo e comparativo. 

II. Surgiu no século XIX a partir de estudos de pesquisadores franceses e posteriormente 
consolidou-se nas universidades canadenses como o principal campo de estudo da música 
erudita ocidental. A terminologia tem origem nas pesquisas científicas sobre a formação das 
etnias. 

III. Suas ferramentas de análise são baseadas no método científico e seu objetivo é analisar a 
música puramente do ponto vista técnico, deixando de lado seu contexto social, histórico e 
cultural. A partir de análises detalhadas, chega-se ao mecanismo gerador da arte musical sem 
a interferência de fatores subjetivos ou condicionantes. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(   ) O enunciado I é o único que está correto. 
B(   ) O enunciado II é o único que está correto. 
C(   ) O enunciado III é o único que está incorreto. 
D(   ) Os enunciados I, II e III estão corretos. 
E(   ) Os enunciados I, II e III estão incorretos. 
 
 
13) A Ars Nova foi um período de grandes transformações na Música. Nesse período houve uma 

emancipação do ritmo e a afirmação de um sentimento harmônico.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
Autor da Messe de Notre Dame, considerada a primeira missa polifônica homogênea, o 
compositor de maior destaque da Ars Nova foi: 

 
A(   ) Guillaume Dufay. 
B(   ) Josquin Desprez. 
C(   ) Guillaume de Machaut. 
D(   ) Pérotin. 
E(   ) John Dunstable. 
 
 
14) A Escola de Mannheim pode ser descrita como um grupo de compositores ativos em meados 

do século XVIII e relacionados à corte da cidade de Mannheim assim como o conjunto de 
técnicas desenvolvidas pela orquestra local.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
O nome do compositor que assumiu a direção da orquestra em 1750 e que foi a principal 
referência da Escola de Mannheim é: 

 
A(   ) Carl Philipp Emanuel Bach. 
B(   ) Johann Stamitz. 
C(   ) Franz Ignaz Beck. 
D(   ) Johann Quantz. 
E(   ) Giovanni Battista Sammartini. 
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15) O Manifesto Música Nova, de 1963, afirmava inicialmente “um compromisso total com o 
mundo contemporâneo” e encerrava com a famosa frase do poeta russo Vladimir Maiacovski: 
“Sem forma revolucionária não há arte revolucionária”.  

Assinale a alternativa CORRETA. 

Estão entre os nomes que assinaram o Manifesto Música Nova: 

 

A(   ) Hans-Joachim Koellreutter, Cláudio Santoro, César Guerra-Peixe e Edino Krieger. 

B(   ) Alberto Nepomuceno, Alexandre Levy, Francisco Braga e Brasílio Itiberê da Cunha. 

C(   ) Marlos Nobre, Ricardo Tacuchian, Lindembergue Cardoso e Sérgio de Vasconcellos-Corrêa. 

D(   ) Gilberto Mendes, Rogério Duprat, Júlio Medaglia e Damiano Cozzella. 

E(   ) Ronaldo Miranda, Ernani Aguiar, Amaral Vieira e Ilza Nogueira. 

 

 

16) Assinale a alternativa CORRETA. 

Compreendemos a música como uma linguagem de formação porque:  

 

A(   ) todos entendem o objetivo pelo qual foi composta porque ela é uma "linguagem universal". 

B(   ) é um importante meio de comunicação e expressão do ser humano. 

C(   ) está presente no cotidiano do ser humano, mas nem todas as pessoas têm aptidão para 
ouvir, analisar e/ou aprender música. 

D(   ) no processo de alfabetização os professores costumam cantar com as crianças. 

E(   ) somente por meio da música o indivíduo adquire mais facilidade para aprender as outras 
linguagens necessárias à sua formação.  

 

 

 17) Com certa frequência ficamos sabendo de organizações, como empresas e outras instituições 
(pessoas jurídicas), que desenvolvem projetos sociais levando o ensino de música e outras 
artes para regiões menos favorecidas geográfica ou economicamente. Estas empresas se 
beneficiam de uma lei criada pelo governo federal cuja política de incentivos fiscais possibilita 
que elas apliquem parte do imposto de renda devido em ações culturais. A base desta lei é a 
promoção, proteção e valorização das expressões culturais nacionais.  

Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. 

Como é denominada a referida lei? 

 

A(   ) Lei Estadual de Incentivo à Cultura (nº 1.954, de 26 de janeiro de 1992). 

B(   ) Dia Estadual da Música Clássica (nº 4.991, de 5 de março de 2007). 

C(   ) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

D(   ) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 5.692, de 11 de agosto de 1971). 

E(   ) Lei Federal de Incentivo à Cultura (nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), mais conhecida 
como Lei Rouanet. 
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18) Assinale a alternativa CORRETA. 
Podemos considerar como projetos sociais de ensino de música: 

 
A(   ) todos aqueles que são desenvolvidos por escolas livres de ensino de música. 
B(   ) somente os desenvolvidos por ONGs (organizações não governamentais). 
C(   ) apenas aqueles desenvolvidos por igrejas e instituições beneficentes. 
D(   ) aqueles desenvolvidos e oferecidos à comunidade de forma financeiramente acessível (com 

gratuidade ou baixo custo) por diferentes instituições e organizações. 
E(   ) exclusivamente os projetos desenvolvidos nas escolas da rede pública municipal. 
 
19) Em relação à avaliação em educação musical na atualidade, indique se são verdadeiras (V) 

ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 
  
(    ) É necessário que o professor tenha clareza da área de conhecimento e que saiba quais são 

as questões essenciais de ordem conceitual, técnica, estética e sociopolítica que permeiam 
suas aulas. 

(    ) A avaliação pressupõe uma constante verificação crítica do processo de 
ensino/aprendizagem. 

(    ) Não é preciso integrar o processo de avaliação no processo de construção do 
conhecimento. 

(    ) A avaliação em educação musical deve ser um processo compartilhado entre professor e 
aluno, buscando desta forma o desenvolvimento da autonomia de pensamento, fluência e 
crítica musical. 

(    ) A avaliação é um processo através do qual o professor de educação musical adquire 
subsídios para repensar os processos de ensino/aprendizagem. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 
A(   ) V – F – F – V – V  
B(   ) V – V – V – F – F  
C(   ) V – V – F – V – V  
D(   ) F – V – V – F – F  
E(   ) F – F – F – V – V  
 
20) Assinale a alternativa CORRETA. 

De acordo com Keith Swanwick (2003), "Qualquer modelo de avaliação válido e confiável 
precisa levar em conta duas dimensões: o que os alunos estão fazendo e o que eles estão 
aprendendo. Aprendizagem é o resíduo da experiência". Esta afirmativa é feita pelo autor 
após discutir os critérios gerais para avaliar o trabalho musical dos alunos.  
A partir dessas palavras do autor, podemos concluir que: 

 
A(   ) a avaliação das aulas de música será baseada nos resultados apresentados pelo aluno a 

partir da experiência profissional do professor de educação musical. 
B(   ) o professor de educação musical deve ter muita experiência como instrumentista para 

melhor avaliar o aprendizado dos alunos. 
C(   ) o resultado da avaliação em educação musical não é decorrência das vivências musicais 

realizadas durante as aulas. 
D(   ) o aluno de música deve ser avaliado a partir do que ele apresentar como resultado das 

vivências e experimentações efetuadas durante as aulas de educação musical. 
E(   ) a avaliação deve ser uma forma de classificar o conhecimento dos alunos a partir do que 

eles sabem fazer em relação aos conteúdos trabalhados.  
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21) Na contemporaneidade, o aluno vem para a sala de aula com um "gosto musical" adquirido 
em sua história de vida. As preferências musicais devem ser levadas em conta pelo professor 
ao planejar as aulas de música na educação.  

Com base no enunciado, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo. 

 

(    ) O planejamento das atividades das aulas de música deve ser elaborado em conjunto com os 
alunos para abarcar os conhecimentos anteriores que os alunos trazem de sua vivência nos 
diferentes contextos sociais. 

(    ) Ao planejar sua aula, o professor deve pensar o repertório a ser trabalhado a partir de sua 
própria experiência, procurando contextualizar os conteúdos a fim de ampliar os horizontes 
musicais de seus alunos. 

(    ) Ao levar em conta o gosto musical do aluno, o professor deve ter como objetivo desenvolver 
o senso crítico do educando, buscando analisar o porquê desta preferência, e procurar 
conduzir a reflexão de modo a refinar seu gosto musical. 

(    ) Exige-se do professor de educação musical que este se adapte às preferências musicais 
dos alunos e que esteja apto a planejar suas aulas a partir delas. 

(    ) O planejamento das aulas em relação às atividades práticas de ensino/aprendizagem deve 
ser flexível para que, a partir do interesse dos alunos, que será identificado durante o 
processo, possa ser alterado conforme a necessidade.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) V – F – F – F – V  

B(   ) V – F – F – F – F  

C(   ) V – F – F – V – V  

D(   ) F – V – V – F – F  

E(   ) F – V – V – V – F  

 

 

22) Assinale a alternativa CORRETA. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (volume 6 – Arte), são "Produtos da Música" 
e, portanto, fundamentos sugeridos para a elaboração dos programas de ensino de música 
nas escolas de ensino básico: 

 

A(   ) Composição, interpretação e improvisação. 

B(   ) Composição, análise e interpretação. 

C(   ) Interpretação, leitura e análise. 

D(   ) Leitura, análise e interpretação. 

E(   ) Leitura, improvisação e interpretação.  
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23) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo. 
Sabemos que a música cumpre diversas funções sociais em nossa sociedade, tais como: 
expressão emocional, prazer estético, diversão, comunicação, representação simbólica, entre 
outras. As pesquisas de _____________ foram desencadeadoras de diversas discussões 
sobre o assunto, seguidas inclusive por Keith Swanwick, que em 1997 faz uma análise das 
funções listadas pelo autor readequando-as para o campo da educação musical. 

 
A(   ) Heitor Villa-Lobos. 
B(   ) Alan Merriam. 
C(   ) Patrícia Shehan Campbell. 
D(   ) H. J. Koellreutter. 
E(   ) Carl Orff. 
 
24) A História da Educação Musical no Brasil denota a influência de pedagogos musicais cujas 

propostas são denominadas de métodos ativos. 
Identifique, nas afirmativas abaixo, os nomes que se destacam como autores de propostas 
musicais introduzidas no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. 

 
I. Carl Orff, Jean Piaget, Violeta H. de Gainza, Murray Schafer. 
II. Edgar Willems, Emile Jacques-Dalcroze, Carl Orff, Zoltan Kodaly. 
III. Zoltan Kodaly, John Painter, Keith Swanwick, François Delalande. 
IV. Emile Jacques-Dalcroze, H. J. Koellreutter, Nicole Jeandot, Carl Orff. 
V. Edgar Willems, Zoltan Kodaly, Shinichi Suzuki, Emile Jacques-Dalcroze. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
B(   ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C(   ) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 
D(   ) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
E(   ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
 25) Segundo Brito (2003), as concepções que norteiam a educação musical no Brasil podem ser 

analisadas sob a ótica de duas concepções: tradicionalista e construtivista.  
Identifique os itens que pertencem à concepção construtivista. 

 
I. Atividades musicais que enfatizam a reprodução. 
II. Improvisações com gestos corporais e voz como forma de criação coletiva. 
III. Canções de comando, utilizadas como forma de criar ou reforçar comportamentos. 
IV. Invenção e interpretação de canções como meio de expressão e exercício musical. 
V. Exercícios de discriminação auditiva como fins em si mesmos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(   ) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
B(   ) Somente os itens I e V estão corretos. 
C(   ) Somente os itens III e IV estão corretos. 
D(   ) Somente os itens II e IV estão corretos. 
E(   ) Somente os itens II, III e V estão corretos. 
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26) Identifique características das propostas de educação musical dos seguintes pedagogos: 

 

I. Willems      (    ) Considera a música como uma forma de discurso 
permeada de metáforas.          

II. Swanwick 

 

(    ) Visa ampliar a escuta musical a partir da leitura sonora 
do meio ambiente. 

III. Kodaly (    ) Busca encontrar as relações entre a música e o 
homem e aborda a audição sob os aspectos sensorial, 
afetivo e mental.                                 

IV. Orff (    ) Fundamenta-se no ensino do canto para todas as 
pessoas visando à alfabetização musical. 

V. Schafer (    ) Parte das linguagens artísticas integrando a palavra, o 
movimento e a produção sonora. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) IV – V – II – III – I 

B(   ) III – II – I – V – IV 

C(   ) II – V – IV – III – I 

D(   ) I – II – III – IV – V 

E(   ) II – V – I – III – IV  

 

 

27) Analise as afirmativas abaixo com relação à concepção de música e de seu ensino e às 
modificações que sofreu no decorrer da História. 

 

I. Na Grécia, a música é compreendida como responsável pela ética e pela estética. 

II. No período medieval, a música tem como foco a compreensão racional de seus elementos. 

III. O sentido harmônico e a utilização de tríades já era uma realidade no século XVII, porém 
somente no século XVIII é que surgem as teorizações relevantes a seu respeito. 

IV. No tempo de Haydn e Mozart, a música, juntamente com aritmética, astronomia e geometria, 
era considerada parte do quadrivium. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
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28) Em meados dos anos de 1930, chega ao Brasil o músico e professor H. J. Koellreutter 
trazendo novas ideias para o campo da educação musical, que foram incorporadas em maior 
ou menor intensidade no âmbito do ensino da música.  

Indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo com relação ao seu 
trabalho pedagógico musical. 

 

(    ) A expressividade, a manossolfa e o movimento corporal. 

(    ) A improvisação como uma das principais ferramentas. 

(    ) O relacionamento e a interdependência entre a música, as demais artes, a ciência e a vida 
cotidiana. 

(    ) A execução de clusters, a grafia convencional e a harmonia. 

(    ) O ser humano como objetivo maior da educação musical.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) F – V – V – F – V 

B(   ) V – V – F – F – V 

C(   ) F – F – V – V – F 

D(   ) V – F – V – F – F 

E(   ) V – F – F – V – V 

 

 

 29) Assinale a alternativa CORRETA. 

No início do século XX, as diversas propostas de educação musical introduzidas no Brasil 
apresentam abordagens específicas, porém, com certas características em comum, tais 
como: o estímulo à prática musical, a desvinculação do ensino da música da aula de 
instrumento, o desenvolvimento da percepção auditiva e o movimento corporal.  

A somatória destes procedimentos caracteriza-se como um princípio pedagógico denominado:  

 

A(   ) Música nova. 

B(   ) Método ativo. 

C(   ) Método tradicional. 

D(   ) Musicalização. 

E(   ) Método experimental. 
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30) A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva tem como 
objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência e transtornos 
globais do desenvolvimento, bem como dos alunos com altas habilidades/superdotados, nas 
escolas regulares. Os sistemas de ensino são orientados para promover respostas às 
necessidades especiais.  

Identifique os procedimentos que garantem a obtenção dessas respostas. 
 

I. Promover atendimento educacional especializado. 

II. Favorecer a participação da família e da comunidade. 

III. Promover a formação de professores para o atendimento educacional especializado. 

IV. Limitar o número de vagas para portadores de deficiências visando ao atendimento mais 
qualificado. 

V. Favorecer a acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários, nos equipamentos, nos 
transportes e na comunicação. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(   ) Somente os procedimentos II e IV estão corretos. 

B(   ) Somente os procedimentos II, III e V estão corretos. 

C(   ) Somente os procedimentos III e IV estão corretos. 

D(   ) Somente os procedimentos I, II e III estão corretos. 

E(   ) Somente os procedimentos I, II, III e V estão corretos. 
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2ª. FASE – PROVA DISCURSIVA 
 

Questão 1 – A partir dos autores Carl Orff, H. J. Koellreutter e K. Swanwick, escreva sobre o 
papel da improvisação na aula de educação musical. Explicite o tópico na abordagem de cada um 
dos autores. 
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Questão 2 – O conceito de cotidiano pode servir como uma categoria de orientação didática para 
educadores musicais. Esta orientação pode aproximar as aulas dos interesses e necessidades 
dos alunos. Discorra sobre o assunto, fundamentando-o em autores com pesquisas no campo da 
educação musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada) 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

RESPOSTAS                
 

QUESTÕES 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

RESPOSTAS                

 


