
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 MÚSICO INSTRUMENTISTA 



 

PARTE I – MÚSICO INSTRUMENTISTA 
 
As questões de números 01 a 03 devem ser respondidas com 
base no fragmento musical a seguir: 

 
 
01 - O fragmento musical apresentado foi escrito para 
clarinete em sib. Uma parte de saxofone alto em mi bemol 
deve estar em que tonalidade para soar em uníssono? 

A) Sol maior 
B) Dó maior 
C) Ré maior 
D) Si bemol maior 
E) Fá maior 

 
02 - Os pequenos pontos nas primeiras notas do segundo 
compasso do fragmento apresentado indicam que, na 
interpretação musical, as notas devem ser executadas 

A) prolongadas, a critério do intérprete 
B) acentuadas, o dobro da intensidade das demais 
C) suavizadas, a metade da intensidade das demais 
D) elevadas, menos de um semitom acima 
E) encurtadas, com pausas entre cada nota e a próxima  

 
03 - Assinale a alternativa que condiz com os elementos 
estruturais apresentados no fragmento. 

A) Existe uma síncope regular e um contratempo 
B) Existe uma síncope regular e um salto de terça 

maior 
C) Existe um salto de quinta justa e um contratempo 
D) Existe um salto de quinta justa e uma anacruse 
E) Existe um síncope irregular e um salto de quinta 

justa 
 
04 - Numa grade tradicional de banda, comumente são 
escritos de cima para baixo 

A) os metais, as madeiras e a percussão com 
instrumentos mais graves em cima, dentro de cada 
naipe. 

B) a percussão, as madeiras e os metais, com 
instrumentos mais agudos em cima, dentro de cada 
naipe. 

C) as madeiras, os metais e a percussão, com 
instrumentos mais agudos em cima, dentro de cada 
naipe. 

D) as madeiras, a percussão e os metais, com 
instrumentos mais graves em cima, dentro de cada 
naipe. 

E) os metais, a percussão e as madeiras, com 
instrumentos mais graves em cima, dentro de cada 
naipe. 

 
05 - Assinale a alternativa que apresenta os tons vizinhos 
indiretos de Ré menor. 

A) Lá menor e Mi menor 
B) Lá menor e Sol menor 
C) Ré bemol menor e Ré sustenido menor 
D) Dó maior e Si bemol maior 
E) Dó menor e Mi menor 

 

As questões 06 a 09 devem ser respondidas com base na 
melodia a seguir: 

 
06 - Os sinais de alteração assinalados com setas, da 
esquerda para a direita, são classificados, respectivamente, 
como 

A) fixo, de precaução e ocorrente 
B) ocorrente, fixo e ocorrente 
C) fixo, ocorrente e fixo 
D) ocorrente, fixo e de precaução 
E) fixo, ocorrente e de precaução 

 
07 - Em que tonalidade foi escrita a melodia? 

A) Fá sustenido menor, com escala menor harmônica 
B) Lá maior, com escala maior modal alterada 
C) Fá menor, com escala menor natural 
D) Fá menor, com escala menor melódica 
E) Fá sustenido menor, com escala menor melódica 

 
08 - A melodia começa e termina, respectivamente, em que 
graus? 

A) Dominante e tônica 
B) Tônica e dominante 
C) Mediante e tônica 
D) Mediante e dominante 
E) Tônica e mediante 

 
09 - Transpondo a melodia uma terça maior acima e 
modificando a armadura, esta seria composta por 

A) 3 sustenidos 
B) 4 bemóis 
C) nenhum acidente 
D) 7 sustenidos 
E) 5 bemóis 

 
10 - A armadura da tonalidade enarmônica de Si maior 
possui 

A) 5 bemóis 
B) 6 sustenidos 
C) 7 sustenidos 
D) 6 bemóis 
E) 7 bemóis 

 
11 - A inversão de um intervalo de 6a menor harmônica 
resulta em que intervalo? 

A) 3a maior harmônica 
B) 3a menor harmônica 
C) 6a maior harmônica 
D) 6a menor melódica 
E) 6a menor harmônica 

 
12 - Assinale a alternativa que apresenta apenas 
instrumentos da família dos metais. 

A) tuba, saxofone e trompete 
B) trombone, tuba e flauta transversal 
C) trombone, trompete e flauta transversal 
D) trompete, souzafone e tuba 
E) metalofone, trombone e trompete 



 

13 - Analisando o repertório consagrado de gêneros 
musicais tradicionais no Brasil, podemos constatar que 

A) predominam gêneros escritos em compasso 
quaternário, com exceção do choro e da polca. 

B) predominam gêneros escritos em compasso binário 
simples, sendo uma exceção a valsa. 

C) predominam gêneros escritos em compasso ternário 
composto, com exceção da valsa. 

D) predominam gêneros escritos em compasso binário 
composto, com exceção do samba e do dobrado. 

E) existem gêneros que são comumente escritos em 
compasso binário ou ternário, como é o caso do 
frevo e da marcha. 

 
14 - Qual das alternativas abaixo apresenta uma escala 
menor que tem armadura em bemóis, mas tem como 
sensível uma nota com sustenido? 

A) Dó menor, natural 
B) Fá sustenido menor, melódica 
C) Sol menor, harmônica 
D) Fá menor, harmônica 
E) Fá menor, melódica 

 
15 - A escala relativa de Si maior é 

A) Sol menor 
B) Sol bemol menor 
C) Si menor 
D) Dó bemol maior 
E) Sol sustenido menor 

 
16 - Se colocarmos uma sexta menor sobre uma quinta justa 
teremos 

A) um acorde perfeito menor, na 1a inversão 
B) um acorde perfeito maior, no estado fundamental 
C) um acorde perfeito maior, na 1a inversão 
D) um acorde perfeito menor, no estado fundamental 
E) um acorde de 5a diminuta 

 
17 - Qual das alternativas abaixo NÃO pode ser associada 
ao acorde de sétima da dominante? 

A) possui uma quinta diminuta. 
B) a sétima que compõe o acorde é menor. 
C) é encontrado apenas nas tonalidades maiores. 
D) ele pode ter 3 inversões. 
E) no estado fundamental, o baixo ocupa o V grau das 

escalas maiores e menores harmônicas. 
 
18 - Um acorde de sétima diminuta (sétima da sensível do 
modo menor) quando invertido, sem modificação das notas, 
produz 

A) um acorde com os mesmos intervalos entre as notas 
B) um acorde com a mesma distância entre as notas 
C) um acorde com o mesmo estado do original 
D) um acorde exatamente igual 
E) um acorde diferente 

 
 
 
 
 
 
 

As questões 19 e 20 devem ser respondidas com base no 
fragmento musical a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 - Os elementos destacados com retângulos e 
identificados com as letras “a”, “b” e “c” podem ser 
chamados, respectivamente, de 

A) anacruse, síncope e acorde perfeito menor. 
B) anacruse, síncope e acorde de 5a diminuta. 
C) tempo forte, contratempo e tempo fraco. 
D) síncope, contratempo e acorde perfeito maior. 
E) síncope, ligadura de prolongamento e acorde 

perfeito menor 
 
20 - O fragmento apresentado apresenta duas ideias 
musicais, com finais marcados por fermatas. Com base 
nessa informação, assinale a alternativa correta. 

A) todo o fragmento está em Ré maior, com a 
utilização de acidentes ocorrentes. 

B) a 1a ideia faz uso de anacruse. A 2a ideia não. 
C) a 1a ideia faz uso de síncope. A 2a ideia não. 
D) a 1a ideia principia por um acorde na dominante. A 

2a ideia também. 
E) a 1a ideia está em Ré maior. A 2a ideia está em Si 

menor.  
 
  

a 

b 

c 



 

PARTE II – PORTUGUÊS 
 

As questões de 21 a 24 referem-se ao texto seguinte: 
 

Relógio de ponto 
 

Tudo que levamos a sério 
 torna-se amargo. Assim, os jogos, 
 a poesia, todos os pássaros, 
 mais do que tudo: todo o amor. 
 

De quando em quando, faltaremos 
 a algum compromisso na Terra 
 e atravessaremos os córregos 
 cheios de areia após a chuvas. 
 

Se alguma súbita alegria 
 retardar o nosso regresso,  
um inesperado companheiro 
 marcará o nosso cartão. 
 

Tudo que levamos a sério  
torna-se amargo. Assim, as faixas 
 da vitória, a própria vitória, 
 mais do que tudo: o próprio Céu. 
 

De quando em quando, faltaremos 
 a algum compromisso no Terra 
 e lavaremos as pupilas 
 cegas com o verniz das estrelas. 
 

Alberto da Cunha Melo. O cão de olhos amarelos. 
Rio de Janeiro: A Girafa, 2006. 

 
21 - Considerando o sentido do poema, poderíamos 
substituir “AMARGO” por: 

A) Chato 
B) Responsável  
C) Interessante 
D) Necessário 
E) Saboroso 

 
22 - Na primeira estrofe do poema, o termo “todo o amor” 
exerce a função sintática de: 

A) Complemento nominal 
B) Uma oração 
C) Vocativo 
D) Adjunto adnominal 
E) Aposto 

 
23 - Analise as afirmações abaixo, considerando o emprego 
de algumas palavras e expressões no poema: 

I- A expressão “de quando em quando” equivale a “de vez 
em quando”. 

II- Na segunda estrofe, a palavra “após” poderia ser 
substituída por “depois de”. 

III- O cartão ao qual se refere o eu lírico na terceira estrofe 
é o cartão utilizado para registrar o horário de saída e de 
chegada no trabalho. 

IV- A terceira estrofe é iniciada com uma conjunção que 
indica “condição”. 

Estão corretas: 
A) II e IV, apenas. 
B) Apenas I, III e IV. 
C) Apenas II, III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
E) Apenas I, II e III. 

24 - Quantas orações identificamos no período “Tudo que 
levamos a sério torna-se amargo”? 

A) Uma. 
B) Duas. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Não há oração neste período. 

 
25 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta. 

A) Os professores conversavam a cerca de materiais 
pedagógicos. 

B) A professora ficou meio aborrecida com o resultado 
da avaliação dos alunos. 

C) Ela saiu bem cedo a fim de não perder o primeiro 
ônibus. 

D) Você devia ficar feliz, ao invés de triste. 
E) Sinto muito, mas não estou a par da programação da 

TV hoje. 
 
A questão 26 refere-se a tira seguinte: 

 

26 - A oração “que jamais vou ficar velho” se classifica 
como: 

A) Subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) Subordinada substantiva subjetiva. 
C) Subordinada substantiva objetiva direta. 
D) Coordenada sindética aditiva. 
E) Coordenada assindética. 

 
As questões 27 e 28 referem-se a tira seguinte: 

 
27 - Das afirmações seguintes 

I- O cartunista constrói o humor da tira a partir de uma 
situação absurda no mundo real. 

II- Na manchete “Cientistas salvam baleia encalhada” o 
verbo destacado está na voz passiva 

III- Em “Cientistas salvam baleia encalhada” a predicação 
do verbo destacado é transitiva indireta. 
A) Estão corretos apenas itens I e II. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 



 

28 - Das afirmações seguintes: 
I- A oração “Baleia encalhada é salva por cientistas” é a 

forma da voz passiva analítica de “Cientistas salvam 
baleia encalhada”. 

II- “SER” é o verbo auxiliar da oração “Baleia encalhada é 
salva por cientistas”. 

III- A forma nominal do verbo principal de “Baleia 
encalhada é salva por cientistas” é o gerúndio. 
A) Estão corretos apenas os itens I e III. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
29 - O emprego da crase está correto em todas as 
alternativas, exceto em: 

A) Encontramo-nos às sete horas da noite. 
B) Fomos à pé para a escola. 
C) À noite foram ao cinema. 
D) O livro encontrado pertence à professora de 

história. 
E) Acordou às três da manhã. 

 
30 - Das palavras a seguir, qual a que forma o plural da 
mesma forma que “IRMÃO”? 

A) Latão  
B) Anão 
C) Capitão 
D) Pão 
E) Cidadão  

 
PARTE III – MATEMÁTICA 
 
31 - Um super tonel de vinho tem 80% de seu volume 
ocupado. Retirou-se 200 litros de vinho e seu nível caiu em 
20%. Qual o volume total deste tonel? 

A) 1450 litros 
B) 1150 litros 
C) 1200 litros 
D) 1250 litros 
E) 1400 litros 

 
32 - Em um programa de televisão, com prêmios milionários, 
exibido há tempos no SBT, Silvio Santos faz uma pergunta e 
oferece três opções de resposta: A, B, e C. Os participantes se 
dirigem, então, ao local da resposta escolhida, e os que errarem 
saem da competição. Após determinada pergunta, 36 
participantes se dividiram igualmente entre as três opções de 
resposta. Silvio Santos então perguntou quem queria mudar de 
opção: dois terços dos que haviam escolhido a opção B mudaram 
para a opção A, e um quarto dos que haviam escolhido a opção 
C mudaram para a opção B. A resposta correta foi a C. Qual a 
porcentagem dos participantes que foram eliminados nessa 
pergunta? 

A) 75% 
B) 25% 
C) 40% 
D) 20% 
E) 36% 

 
 
 
 
 

33 - Ao longo de quatro dias, duas pessoas, uma que mora 
sozinha e outra que mora com a família, foram monitoradas 
em casa para se saber o tempo que gastavam na internet. 
Foram descontadas 8 horas por dia, referente ao período que 
essas pessoas dormiram. A partir desses dados e observando 
o gráfico podemos concluir que: 

 
A) No 3º dia, o tempo que a pessoa que não mora só 

ficou na internet corresponde a 50% do tempo que 
a outra ficou na internet. 

B) No 2º dia, a pessoa que mora só ficou o dobro de 
tempo na internet em relação à outra pessoa. 

C) No 2º dia, o tempo que a pessoa que não mora só 
ficou na internet corresponde a 60% do tempo que 
a outra ficou na internet. 

D) No 4º dia, a pessoa que não mora só ficou na internet 
20 minutos a menos do que a outra. Esse período de 

tempo corresponde, em fração, a 1
5

de uma hora. 

E) No 4º dia, a pessoa que não mora só ficou na internet 
24 minutos a menos do que a outra. Esse período de 

tempo corresponde, em fração, a 2
5

de uma hora. 

 
34 - O gráfico mostra o consumo de água em determinado 
país de acordo com o setor de atividade.  

 
Qual é a porcentagem correspondente ao consumo de água 
pela indústria? 

A) 40% 
B) 55% 
C) 45% 
D) 48% 
E) 38% 

  



 

35 - Seu Inácio, um velho professor de Matemática, lançou 
um desafio ao neto Pedrinho.  
Pedrinho me responda essa:  
 Aumentando 2 m a medida do comprimento e dobrando 
a medida da largura de um terreno retangular, o perímetro 
aumenta 10 m e a área aumenta 42 m². Qual é então, 
respectivamente, o perímetro e a área desse terreno 
retangular? 
Que resposta Pedrinho deveria responder? 

A) 24 m e 36 m2 
B) 36 m e 36 m2 
C) 24 m e 49 m2 
D) 26 m e 30 m2 
E) 25 m e 25 m2 

 
36 - A pizzaria Itália vende pizzas inteiras ou em porções 
(fatias). A tabela abaixo representa o número de fatias e o 
diâmetro de acordo com o tipo da pizza. 

 
Pedro comprou 4 fatias da pequena, Júlia comprou 3 fatias 
da média, Ana comprou 2 fatias da grande. Sabendo que o 
preço da pizza pequena inteira é R$ 22,50 e que os preços 
são diretamente proporcionais à área da superfície da pizza, 
descubra quanto cada um deles gastou. 

A) Pedro gastou R$ 15,00; Julia gastou R$ 12,15 e Ana 
gastou R$ 10,00. 

B) Pedro gastou R$ 16,00; Julia gastou R$ 12,00 e Ana 
gastou R$ 10,00. 

C) Pedro gastou R$ 15,50; Julia gastou R$ 10,00 e Ana 
gastou R$ 12,00. 

D) Pedro gastou R$ 12,50; Julia gastou R$ 15,00 e Ana 
gastou R$ 12,50. 

E) Pedro gastou R$ 16,00; Julia gastou R$ 14,00 e Ana 
gastou R$ 12,00. 

 
37 - O retângulo abaixo está desenhado na escala 1 : 20. 

 
Quais as medidas, respectivamente, do comprimento, da 
largura e da diagonal do retângulo original? 

A) 120 cm; 50 cm e 130 cm. 
B) 100 cm; 60 cm e 120 cm 
C) 100 cm; 50 cm e 130 cm 
D) 150 cm; 60 cm e 120 cm 
E) 160 cm; 50 cm e 120 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 - Um fazendeiro metido a matemático, utilizando seus 
conhecimentos de geometria que aprendera no colégio, quis 
medir a altura de uma torre de sua fazenda, sem ter que 
escalar. Ele fez um desenho e escreveu alguns dados que já 
dispunha. Veja abaixo: 

 
 A altura da árvore é de 10 m. 
 A distancia entre ele e a árvore é de 50 m. 
 A distância da árvore até a torre é de 70 m. 

 

Desconsiderando a sua altura, e considerando que o topo da 
árvore e o topo da torre estão alinhados, qual é, 
aproximadamente, a medida da torre? 

A) 30 m 
B) 26 m 
C) 24 m 
D) 28 m 
E) 32 m 

 
39 - Em uma maratona de matemática, realizada em uma 
determinada escola foi elaborada uma prova que continha 
100 questões. Todas elas deveriam ser respondidas. Cada 
resposta certa valia 2 pontos, e cada resposta errada valia 
(-1) ponto. Se um aluno fez 65 pontos, quantas questões 
ele acertou e quantas ele errou? 

A) Acertou 45 e errou 55 questões. 
B) Acertou 35 e errou 65 questões. 
C) Acertou 65 e errou 35 questões. 
D) Acertou 75 e errou 25 questões. 
E) Acertou 55 e errou 45 questões. 

 
40 - A idade de Pedrão é hoje o dobro da idade de Zoroastro. 
Há 7 anos a soma das idades deles era igual à idade atual de 
Pedrão. Quantos anos tem Zoroastro? 

A) 28 anos 
B) 16 anos 
C) 15 anos 
D) 14 anos 
E) 18 anos 

 


