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01. A questão envolve a leitura de um texto. Neste caso, o candidato devia ler a letra da canção Feitiço da Vila, de Noel Rosa, e identificar 
as afirmações corretas. Em I, a afirmação não faz sentido, porque o eu-lírico da canção não aborda o cotidiano de homens e mulheres 
que lutam para sobreviver; em II, a afirmação também está errada porque a referência à princesa Isabel não serve para reforçar as 
tradições, os versos, as crenças, os conhecimentos e os costumes dos moradores da Vila Isabel; na verdade, ela serve para lembrar 
que essa vila tem nome de princesa. Já em III, a afirmação está correta e demonstra a ousadia de Noel Rosa ao comparar um bairro a 
importantes Estados da nação, destacando a importância do samba da Vila Isabel e comparando-o ao café de São Paulo e ao leite de 
Minas Gerais.

 Resposta: B

02. Noel Rosa foi um dos maiores compositores da Era de Ouro do Rádio no Brasil. São dele as canções Com que roupa?, Conversa de 

Botequim, Feitiço da Vila etc. Em Cinema falado, Noel Rosa deixa entrever uma crítica que recai sobre a expansão da dominação cultural 

norte-americana e sobre a desvalorização da cultura popular nacional. Observe que alguns versos da canção (Amor, lá no morro, é amor 

pra chuchu, / As rimas do samba não são “I love you”. / E esse negócio de “alô, alô, boy”, / “Alô, Johnny”, / Só pode ser conversa de 

telefone.”) deixam claro o tom crítico do artista à dominação cultural americana.

 Resposta: C

03. A música brasileira reflete a presença de elementos melódicos oriundos das etnias africana, indígena e europeia. Dentre as proposições 
apresentadas, apenas a I está errada, pois o “Bumba-meu-boi” não é, necessariamente, tocado por mulheres. As outras apresentam 
informações verdadeiras sobre a história de nossa música.

 Resposta: E

04. A literatura, o teatro, as canções são capazes de guardar um pouco de história de seu povo. Na canção de Noel Rosa, Onde está a 
honestidade?, a história se renova, pois é atualizada, já que, de forma irônica, o autor explora a corrupção e a desonestidade de muitos, 
o que, de fato, está latente na sociedade brasileira contemporânea, principalmente na classe política.

 Resposta: A

05. As imagens utilizadas nesta questão permitem ao leitor fazer algumas interpretações, a fim de associá-las a alguns gêneros musicais. 
Na imagem 1, por exemplo, pode-se reconhecer o gênero chorinho; na imagem 2, nota-se a presença de música clássica; na imagem 
3, o leitor pode reconhecer a música americana; e, na imagem 4, o estilo rock-in-roll. Não se pode dizer que o compositor Heitor 
Villa-Lobos é o mais conhecido dos compositores clássicos; Beethoven e Mozart, por exemplo, têm mais representatividade no cenário 
mundial. Não há instrumentos acústicos na imagem de número 4. Então, a informação que melhor atende à imagem é a da letra A.

 Resposta: A
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