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01. Segundo o entrevistado, há uma diferença entre a música caipira e a sertaneja: a primeira reflete a falta da terra, a falta de uma coisa 
fundamental que é a mãe; a segunda, embora mostre a falta de alguma coisa também, reflete valores mais ordinários, coisas mais 
passageiras desse mundo sem raízes.

 Resposta: D

02. Dos instrumentos utilizadas para a execução do estilo muscial choro, a flauta transversal faz parte das madeiras. A família dos 

instrumentos musicais é assim dividida:

– A família das cordas: as cordas são a base das orquestras, pois constituem mais da metade dos instrumentos dela.  

Esta família é formada por: violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpas.

– A família das madeiras: os instrumentos da família das madeiras são responsáveis pela maioria dos solos dos sopros e fazem a 

ligação entre as cordas e os metais, bem como ajudam a manter a afinação de todo o conjunto. Aliás, a nota da afinação de toda 

a orquestra – o Lá3 – parte de um dos instrumentos do grupo das madeiras: o oboé. Os instrumentos da família das madeiras são: 

flautas, flautins ou piccolos, oboés, corne inglês, clarinetas, clarinetas baixo ou clarones, fagotes e contra fagotes.

– A família dos metais: os sons dos metais é também produzido pelo sopro dos instrumentistas. Como o próprio nome sugere, 

eles são construídos de uma liga de metais e cada instrumento consiste em um tubo dobrado ou enrolado no qual é colocado 

um bocal em uma das extremidades, onde o próprio músico sopra. A característica básica dos instrumentos da família dos metais 

é a presença de um bocal e de válvulas – ou pistos. Os trombones podem ser de válvulas ou de vara. A família dos metais é 

formada por: trompas, trompetes, trombones e tuba.

– A família da percussão: ao fundo do palco podemos ver a família da percussão. É um naipe vastíssimo que inclui:  

tímpanos, tambor, bombo, caixa clara, xilofone, triângulo, pratos e carrilhão, entre outros. Esta família é poderosa em 

termos de volume de som e por esta razão fica alojada no fundo do palco.

 Resposta: B

03. Na letra da canção, ao exaltar a cultura futebolística do povo brasileiro, o autor chama a atenção para a alienação em massa, como 
ocorre no futebol, de agrupamentos gigantescos. Por isso, é justo afirmar que a ideia central da canção é promover uma reflexão 
sobre essa alienação.

 Resposta: D

04. Noel Rosa, compositor brasileiro dos anos 30, compôs um dos sambas mais belos da música popular brasileira. Com que roupa? é 
o primeiro grande sucesso desse sambista carioca. Nessa canção, notam-se expressões metafóricas, como as presentes nos versos 
Vou tratar você com a força bruta e Eu já corri de vento em popa. 

 Resposta: E

05. Sobre Villa-Lobos, sabe-se que era um defensor do ensino da música na Escola, pois, se assim fosse, criar-se-ia uma consciência musical 
brasileira. Ele também participou de excursões artísticas em caravana com diversos músicos pelo interior do país. Villa-Lobos buscou 
desenvolver uma música de raiz, nacionalista.

 Resposta: B

06. Existem muitas formas de classificar os instrumentos musicais. Um exemplo é a classificação dos instrumentos da orquestra sinfônica 

que divide os instrumentos em cordas, sopros (subdivididos em madeiras e metais) e percussão. Nos instrumentos de cordas, o som 

é produzido pela vibração de uma corda, quando esta é friccionada ou percutida. Exemplos: violino, viola, guitarra, contrabaixo. 

Nos instrumentos de sopro, o som é produzido pelo movimento do ar, que se encontra no seu interior. Exemplos: flautas, saxofone, 

clarinete, trompa. Nos instrumentos de percussão, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. Exemplos: 

tambores, baterias, xilofones, adufes.  Além dessa classificação, os instrumentos musicais também são classificados em famílias (dos 

metais, das madeiras, da percussão e das cordas). Portanto, foge à família dos instrumentos de percussão o pífano.

 Resposta: E

07. Dentre os diversos ritmos que o cavaquinho e o violão costumam executar, têm-se o Choro e o Samba, que são típicos da cultura 
popular brasileira.

 Resposta: C
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08. A música pode desempenhar diferentes papéis: entreter, criticar, ensinar, divertir etc. Na letra de Lamartine Babo, numa veia lúdica, o 
autor critica o processo de alfabetização brasileiro, já que, de forma irônica, revela a aquisição da linguagem escrita da Juju, fugindo 
ao que estabelece a norma padrão da língua portuguesa.  

 Resposta: A

09. A história do samba, em termo de registro, começa quando Donga compõe Pelo Telefone, música ainda hoje é cantada por muitos 
intérpretes. Dentre as alternativas expostas, aquela que explica o preconceito que o pagode sofreu quando de sua implementação é 
a correta, pois qualquer ritmo, quando de seu surgimento, sofreu críticas dos seus adeptos de ritmos anteriores. Isso ocorreu com o 
sertanejo universitário, com o funk, com pagode etc.

 Resposta: D

10. No soneto de Olavo Bilac, a música brasileira é a homenageada e é explicada a sua origem, que resulta da cultura dos selvagens (índios), 
dos cativos (negros) e dos marujos (portugueses), ou seja, os versos da alternativa E sintetizam bem a origem e a formação da nossa 
música.

 Resposta: E
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