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PERCEPÇÃO 

1) Heitor Villa-Lobos (1887-1959) é considerado por muitos musicólogos o mais 

importante compositor brasileiro do século XX. Além de influente no meio da música 

erudita, sua obra inspira gerações de compositores da música popular, sendo 

abertamente reverenciada por Dori Caymmi, Edu Lobo e Antônio Carlos Jobim, entre 

outros. De Jobim, tomamos um exemplo que bem representa a presença de Villa-

Lobos no imaginário da MPB, o Tema de amor de Gabriela. Nessa canção, podemos 

reconhecer um pequeno fragmento melódico do Prelúdio 5 para violão, da série 

intitulada Cinq Préludes Pour Guitare (1945), uma das contribuições de Villa-Lobos ao 

repertório solo do instrumento mais celebradas em todo o mundo. Após esse 

fragmento tocado por Julian Bream, será apresentado um trecho da referida canção de 

Jobim, interpretada pelo autor em dueto com a cantora Gal Costa. Tal trecho será 

repetido outras três vezes. A partir da audição desse trecho, complete a melodia 

iniciada abaixo. 

 

 

2) Você ouvirá a primeira parte da Ária (Cantilena) das Bachianas Brasileiras nº 5 de 

Heitor Villa-Lobos para soprano e oito violoncelos. Na sequência, você ouvirá seis 

repetições dos sete primeiros compassos da ária.  

A seguir, há dois pentagramas. O primeiro pentagrama abaixo apresenta o esquema 

rítmico da linha da voz de soprano com algumas notas já colocadas. Ao escutar as 

repetições, copie no segundo pentagrama o esquema rítmico apresentado no 

primeiro, substituindo as notas grafadas com o “x” pelas notas efetivamente cantadas 

pela soprano. 
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3) “O trenzinho do caipira” é a tocata que encerra as  Bachianas nº 2 de Villa-Lobos. 

Composta em 1930, essa tocata se caracteriza, entre outros elementos, por simular, 

por meio dos instrumentos da orquestra, os sons de uma locomotiva em movimento. 

Sua melodia tornou-se bastante popular, tendo recebido interpretações de muitos 

artistas dentro e fora do Brasil, entre eles Egberto Gismonti e George Benson. Após 

ganhar letra do poeta maranhense Ferreira Gullar (1930-2016), foi gravada como 

canção por Edu Lobo, Nei Matogrosso e outros intérpretes.  

a) Você ouvirá um excerto dessa tocata no qual a melodia é exposta integralmente. Em 

seguida, será repetido um trecho dessa melodia, executado por flautas e oboé. 

Considerando que a primeira nota é Mi, assinale qual é a sequência correta das notas 

que compõem a melodia desse trecho. 

 

(  ) Mi Mi Dó Ré Mi Mi Fá Fá Mi Ré Dó 

(  ) Mi Mi Ré Dó Mi Mi Lá Lá Sol Mi Fá 

(  ) Mi Mi Ré Dó Mi Mi Sol Sol Fá Mi Fá 

(  ) Mi Mi Ré Si Mi Mi Sol Sol Fá# Mi Fá# 

 

b) Organize rítmica e metricamente o trecho, de acordo com o áudio. Para tanto, 

escreva o excerto indicando a métrica (fórmula de compasso e respectivas barras de 

compasso), bem como o ritmo da melodia, transformando as notas indicadas em 

figuras (mínimas, semínimas, colcheias, etc.). Se necessário, utilize pausas, pontos de 

aumento e ligaduras.  

O excerto será executado cinco vezes, com pausas de aproximadamente 30 segundos 

entre as repetições.   

 



PROVA TEÓRICA                                                                                                                              
HABILIDADE ESPECÍFICA EM MÚSICA                                                                                            

3 

 

 

ESTRUTURAÇÃO 

 

4) A figura de Villa-Lobos é frequentemente associada a vários ambientes da cultura 

popular, com os quais interagia e dos quais colheu elementos para o seu trabalho. Não 

só a música folclórica, mas também a música urbana e em especial o choro foram 

objetos de seu interesse, representados de diversas formas em sua produção. Uma das 

obras mais conhecidas do repertório do compositor é a série intitulada Choros, escrita 

para diferentes formações instrumentais como flauta e clarineta, violão, instrumentos 

de metal, coro masculino, orquestra. Para piano solo, o Choros nº 5 é também 

intitulado Alma Brasileira. A primeira página de sua partitura está reproduzida a seguir. 

A partir dela,  

 

a) classifique os acordes destacados por retângulos; 

b) indique o tom do trecho melódico que compreende o quarto e o quinto 

compassos; 

c) circule, na própria partitura, os saltos presentes na linha melódica principal 

(mão direita do piano a partir do terceiro compasso), classificando-os quanto à 

extensão (por exemplo, 2M, 3M, 5J etc.) e sentido (ascendente ou 

descendente). 
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5) Ainda sobre os elementos de teoria e harmonia,  

a) reconheça e classifique as tríades abaixo: 

 

 

b) reconheça e classifique as tétrades abaixo: 

 

 

c) classifique, inverta (basta oitavar uma das pautas) e classifique novamente os 

seguintes intervalos harmônicos: 
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APRECIAÇÃO E HISTÓRIA DA MÚSICA 

6) Em uma passagem relativamente extensa de seu livro Uma História da Música 

Popular Brasileira, o jornalista e pesquisador Jairo Severiano salienta a importância dos 

mestres de banda do início do século XX, muitos deles compositores, entre os quais 

destaca o maestro Anacleto de Medeiros. O autor registra os trânsitos culturais e as 

relações criativas travadas entre os artistas da música popular e os da música erudita. 

“Um exemplo isso é a scottisch Iara - que serviu de tema ao Choros nº 10, de Villa-

Lobos - sucesso absoluto na forma instrumental e depois transformada por Catulo da 

Paixão Cearense na canção Rasga o coração, também de grande sucesso” (SEVERIANO, 

Jairo. Uma História da Música Popular Brasileira. São Paulo: Ed. 34, 2013, P. 49).  

Você ouvirá em sequência um pequeno trecho de Iara, em versão instrumental sob a 

regência de Rogério Duprat; um trecho da canção Rasga o coração, na voz de Vicente 

Celestino; e um trecho da referida peça de Villa-Lobos, na versão original para coro e 

orquestra. A partir dessa audição, responda às questões abaixo. 

a) No arranjo de Rogério Duprat, um instrumento predomina na execução da melodia. 

A que família de instrumentos ele pertence? Cite outros instrumentos que também 

aparecem no arranjo. 

b) Na versão cantada, qual o formato instrumental do acompanhamento? 

c) Nos Choros nº 10 de Villa-Lobos, essa mesma melodia recebe um tratamento 

diferenciado pelo autor, em meio à grande massa sonora de coro e orquestra. Que 

parte dessa massa sonora executa a melodia de Anacleto de Medeiros?  

 

7) As Bachianas Brasileiras são uma série de nove composições escritas por Villa-Lobos 

para formações diversas no espaço de 15 anos (1930-1945). Nessas obras, o 

compositor utiliza um denso material folclórico brasileiro, tratando-o ao estilo de um 

célebre compositor alemão. 

a) Quem é esse compositor?  

b) A que período da História da Música pertence esse compositor alemão? Cite uma ou 

mais composições importantes pertencentes a esse período. 

c) Entre as várias influências na obra de Heitor Villa-Lobos, Claude Debussy e o 

movimento impressionista francês ocuparam lugar de destaque. Em que período da 

História da Música aconteceu o movimento impressionista? Cite pelo menos três 

outros compositores desse período da História da Música.  
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Questão 1 

Por que é importante para o músico que pretende atuar na Educação Básica cursar a 

Licenciatura em Música? 

 

 

Questão 2 

O educador musical que atua na Educação Básica não deve ser um mero executor de 

currículos e materiais didáticos, mas, como salienta Luciana Del Ben, deve exercer sua 

autonomia dentro de um projeto educacional coletivo. O que poderia subsidiar uma atuação 

docente propositiva e ao mesmo tempo consciente, de acordo com essa autora? 

 

 

Questão 3 

a) Por que, segundo Luciana Del Ben, apesar de a legislação atual mencionar 

especificamente a obrigatoriedade da música na Educação Básica, não há garantia de 

que mudanças significativas venham a ocorrer em relação a essa questão?  

 

b) O que seria necessário para uma transformação substancial da atual situação do ensino 

de música na escola, considerando uma perspectiva integradora na qual as políticas 

públicas se articulassem a outras esferas da sociedade?  

 

 

Questão 4 

A educadora e pesquisadora Luciana Del Ben, ao colocar em discussão os objetivos da 

música na Educação Básica, afirma: “ainda é comum a ideia de que o ensino de música nas 

escolas não deveria servir a outros propósitos que não a própria música, o que quer que 

isso signifique, sendo que sua função seria a de propiciar o domínio progressivo de 

conteúdos chamados ‘musicais’.”  

a) Quais seriam esses conteúdos “musicais” a que a autora se refere?  

 

b) Que outros conteúdos seriam igualmente importantes no ensino da música na Educação 

Básica? 

 


