PROVA DE APTIDÃO
MÚSICA

C OMPOSIÇÃO
Duração Total (03h00:00)

1.

ANÁLISE COMPARATIVA (01:00:00)

Ouça atentamente os três trechos musicais a serem reproduzidos durante o exame
1.1

Esboce uma representação gráfica de cada um deles a partir da escuta;

1.2

Faça uma análise comparativa entre os trechos dando ênfase aos
pontos comuns e às características opostas.

O objetivo é avaliar a sensibilidade de escuta e a capacidade de apreensão de situações,
modelos, idéias musicais, para posterior reflexão.
Atenção: Na primeira audição os trechos musicais serão reproduzidos todos juntos; em
seguida serão reproduzidos individualmente, com um intervalo de 1 minuto. A partir de
então os trechos serão reproduzidos todos juntos, um imediatamente após o outro, por
mais cinco vezes.

2.

PRÁTICA DE COMPOSIÇÃO (01:50:00)
Realização de um trecho musical

Em folha anexa, elabore um trecho musical a partir do material dado abaixo. Identifique-o
claramente com seu nome e número de inscrição, entregando-o juntamente com sua
prova. A formação musical é livre, mas deve ser precisamente indicada.
A partir do elemento dado abaixo, realize um pequeno trecho musical tendo
as seguintes características:
i.

Apresentação.

ii.

Desenvolvimento.

iii.

Conclusão.

3.

4.

AVALIAÇÃO DA PROVA (0:05:00)
3.1

Você considerou esta prova como: fácil - de dificuldade moderada - difícil?

3.2

O tempo para sua realização foi suficiente ou insuficiente?

3.3

Você considera que as questões desta prova e os quesitos avaliados
foram adequados?

AVALIAÇÃO DA MOTIVAÇÃO (0:05:00)
Por que você escolheu a UNICAMP para estudar música?

PROVA DE APTIDÃO
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E STRUTURAÇÃO

E

P ERCEPÇÃO E SCRITA

Instruções gerais:
1. Leia atentamente todas as questões. Em caso de dúvidas, peça esclarecimentos à

banca ANTES do início da prova.
2. A prova é inteiramente gravada. Uma vez iniciada, não será interrompida em hipótese

alguma.
1. No disco Voz e Suor, Nana Caymmi gravou, acompanhada por Cezar Camargo Mariano, Clara Paixão,
de Nonato Buzar, Rosinha de Valença e Sarah Benchimol. Ouça essa gravação e responda às questões:
a) Qual é a fórmula de compasso? __________________
b) Qual é o modo? (maior ou menor) _________________
Identifique também a fórmula de compasso e a tonalidade do trecho transcrito abaixo, extraído da canção
Faceira, de Ary Barroso.

a) Fórmula de compasso: __________________
b) Tonalidade: _________________

2. Identificação de intervalos. Você ouvirá 3 intervalos melódicos e 3 intervalos harmônicos. Reconheça e
indique a classificação completa de cada intervalo (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, maior, menor, aumentada,
diminuta e justa). Cada intervalo será tocado três vezes:
Melódicos:
a)__________

b)__________

c)__________

b)__________

c)__________

Harmônicos:
a)__________

3. Escalas e modos. Você ouvirá 2 trechos musicais extraídos da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini.
Identifique e classifique a escala na qual cada trecho foi baseado (maior, menor natural, menor
harmônica e menor melódica). Cada escala será tocada duas vezes:
a)____________________
b)____________________

Abaixo se encontram duas escalas escritas. Transforme-as nos modos indicados, colocando os devidos
acidentes:
a) Frígio de dó

b) Lídio de mi

4. Classifique cada um dos ritmos abaixo, dizendo se é binário, ternário ou quaternário e simples ou
composto. Cada trecho será tocado três vezes.
a)

b)

c)

Transforme os 3 compassos do ritmo do item a em 3 compassos binários compostos, reagrupando as
figuras em função da nova unidade de tempo. Não se esqueça de colocar a fórmula de compasso.

Transforme os 2 compassos do ritmo do item b em 3 compassos binários simples, reagrupando as
figuras em função da nova unidade de tempo. Não se esqueça de colocar a fórmula de compasso.

Transforme os 2 compassos do ritmo do item c em 2 compassos 4/4. Você deve agrupar as figuras em
função da nova unidade de tempo.

5. Você ouvirá agora um trecho da Melodia Sentimental, extraída do balé Floresta Amazônica, de Heitor
Villa-Lobos, transcrito abaixo com 5 notas erradas. Identifique com um círculo cada uma delas. O trecho
será tocado quatro vezes.

6. Ouça o Coral que encerra a Cantata BWV 3, de Johann Sebastian Bach. Dele extraímos 3 acordes
que serão tocados isoladamente. Classifique cada um desses acordes (maior, menor, aumentado e
diminuto). Cada acorde será tocado duas vezes.

a)_________________________
b)_________________________
c)_________________________

Abaixo transcrevemos o trecho final desse mesmo coral. Identifique cada um dos 8 acordes e suas
respectivas funções.

ACORDE
1
2
3
4
5
6
7
8

FUNÇÃO

7. Da Sarabanda da Suíte n.5 para violoncelo solo, de J. S. Bach, transcrevemos o trecho abaixo sem os

acidentes ocorrentes. Após ouvir esse trecho, coloque os acidentes que estão faltando. O trecho será
tocado quatro vezes.

Transponha esse mesmo trecho, agora com os acidentes que você colocou, uma terça maior acima.

8. Você ouvirá agora, interpretado por Elis Regina, o início da canção Travessia, de Milton Nascimento e
Fernando Brant, transcrito abaixo com a omissão de 4 notas. Complete a transcrição com essas 4 notas
nas suas alturas corretas. O trecho será tocado quatro vezes.

9. Transcrições
a) Transcreva o ritmo executado pela flauta, preenchendo os compassos abaixo (música “Pamela”)

b) Transcreva o ritmo executado pelo piano, preenchendo os compassos abaixo (música “Vivo Sonhando)

c) Transcreva o ritmo executado pelo fagote, preenchendo os compassos abaixo (música “Rítmica 1”)

d) Transcreva o ritmo executado pelas flautas, preenchendo os compassos abaixo (música “Pivete”)

10. Ouça a seguir 2 trechos musicais e identifique os instrumentos presentes em cada um. Cada trecho
será tocado uma única vez.
a) Pierrot Lunaire (Mondestrunken), de Arnold Schoenberg.

b) Eu sambo mesmo, de Janet de Almeida.

11. Reconhecimento de obras, compositores, estilos e épocas.
Nos quatro trechos a serem reproduzidos, situe as obras da forma mais precisa possível.
Caso não reconheça o título da obra, indique o nome do compositor. Se não souber o nome do
compositor, indique o que puder: período (por ex.: Romantismo, Classicismo, Renascimento, Barroco,
Medieval, etc.); época (por ex.: séc. XVIII, meados do séc. XVII, início do séc. XIX, primeira metade do
séc. XX); local (por ex.: Itália, Península Ibérica). Procure ser o mais preciso possível.
Preste atenção, pois os trechos musicais só serão reproduzidos uma única vez.

• 1º trecho

(Liszt – Liebestraum)

___________________________________________________________________
• 2º trecho

(Gomes – Dueto de “Il Guarany”)

___________________________________________________________________
• 3º trecho

(Beethoven – Sonata para violino e piano “Primavera”)

___________________________________________________________________
• 4º trecho

(Mahler – Adagietto da Sinfonia n.5)

___________________________________________________________________

12. O Concerto Grosso foi um importante gênero musical em um determinado período da história da
música. Responda.
a) O que é o Concerto Grosso?

b) Em qual período foi mais cultivado?

c) Cite 3 compositores que escreveram obras nesse gênero.
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Instruções gerais:
1. Leia atentamente todas as questões. Em caso de dúvidas, peça esclarecimentos à

banca ANTES do início da prova.
2. A prova é inteiramente gravada. Uma vez iniciada, não será interrompida em hipótese
alguma.
1. No disco Voz e Suor, Nana Caymmi gravou, acompanhada por Cezar Camargo Mariano, Clara Paixão,
de Nonato Buzar, Rosinha de Valença e Sarah Benchimol. Ouça essa gravação e responda às questões:
a) Qual é a fórmula de compasso? __________________
b) Qual é o modo? (maior ou menor) _________________
Identifique também a fórmula de compasso e a tonalidade do trecho transcrito abaixo, extraído da canção
Faceira, de Ary Barroso.

a) Fórmula de compasso: __________________
b) Tonalidade: _________________

2. Você ouvirá 3 intervalos melódicos e 3 intervalos harmônicos. Reconheça e indique a classificação
completa de cada intervalo (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, maior, menor, aumentada, diminuta e justa). Cada
intervalo será tocado três vezes:
Melódicos:
a)__________

b)__________

c)__________

b)__________

c)__________

Harmônicos:
a)__________

3. Escalas e modos. Você ouvirá 2 trechos musicais extraídos da ópera La Bohème, de Giacomo Puccini.
Identifique e classifique a escala na qual cada trecho foi baseado (maior, menor natural, menor
harmônica e menor melódica). Cada escala será tocada duas vezes:
a)____________________
b)____________________

Abaixo se encontram duas escalas escritas. Transforme-as nos modos indicados, colocando os devidos
acidentes:
a) Frígio de dó

b) Lídio de mi

4. Classifique cada um dos ritmos abaixo, dizendo se é binário, ternário ou quaternário e simples ou
composto. Cada trecho será tocado três vezes.
a)

b)

c)

Transforme os 3 compassos do ritmo do item a em 3 compassos binários compostos, reagrupando as
figuras em função da nova unidade de tempo. Não se esqueça de colocar a fórmula de compasso.

Transforme os 2 compassos do ritmo do item b em 3 compassos binários simples, reagrupando as
figuras em função da nova unidade de tempo. Não se esqueça de colocar a fórmula de compasso.

Transforme os 2 compassos do ritmo do item c em 2 compassos 4/4. Você deve agrupar as figuras em
função da nova unidade de tempo.

5. Transcreva essas cifragens em notas musicais.

6. Ouça o Coral que encerra a Cantata BWV 3, de Johann Sebastian Bach. Dele extraímos 3 acordes
que serão tocados isoladamente. Classifique cada um desses acordes (maior, menor, aumentado e
diminuto). Cada acorde será tocado duas vezes.

a)_________________________
b)_________________________
c)_________________________

7. Da Sarabanda da Suíte n.5 para violoncelo solo, de J. S. Bach, transcrevemos o trecho abaixo sem os

acidentes ocorrentes. Após ouvir esse trecho, coloque os acidentes que estão faltando. O trecho será
tocado quatro vezes.

Transponha esse mesmo trecho, agora com os acidentes que você colocou, uma terça maior acima.

8. Você ouvirá agora, interpretado por Elis Regina, o início da canção Travessia, de Milton Nascimento e
Fernando Brant, transcrito abaixo com a omissão de 4 notas. Complete a transcrição com essas 4 notas
nas suas alturas corretas. O trecho será tocado quatro vezes.

9. Transcrições. Cada trecho será executado 4 vezes.
a) Transcreva o ritmo executado pela flauta, preenchendo os compassos abaixo (música “Pamela”)

b) Transcreva o ritmo executado pelo piano, preenchendo os compassos abaixo (música “Vivo Sonhando)

c) Transcreva o ritmo executado pelo fagote, preenchendo os compassos abaixo (música “Rítmica 1”)

d) Transcreva o ritmo executado pelas flautas, preenchendo os compassos abaixo (música “Pivete”)

10. Ouça a seguir 2 trechos musicais e identifique os instrumentos presentes em cada um. Cada trecho
será tocado uma única vez.
a) Pierrot Lunaire (Mondestrunken), de Arnold Schoenberg.

b) Eu sambo mesmo, de Janet de Almeida.

11. Faça um breve panorama dos musicais de TV dos anos 60 no Brasil dando ênfase à integração entre
esse meio e a indústria fonográfica, e aos conflitos simbólicos que marcaram o período.

12. Abaixo se encontram a melodia e as cifragens da harmonia da canção Folha Morta, de Ary Barroso.
a) Realize a análise harmônica (em qualquer sistema) de todos os acordes, apontando a função
harmônica de cada um;
b) Para os acordes assinalados, indique novamente a função harmônica, bem como a escala ou modo
(apenas uma opção) que poderia ser usada numa improvisação.

Acordes
Ab7M
F/Eb
B7
G7
Eo

Função Harmônica

Escala

