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Este exercício é um instrumento de avaliação e aprendizagem. 

1 - Leia cada questão atentamente. Evite rasuras. As 
respostas rasuradas serão consideradas erradas. 
2 - Utilize caneta azul ou preta para as respostas, se 
precisar fazer alguma anotação, pode usar lápis. 
3 - A interpretação das questões faz parte da 
avaliação. Não serão permitidas perguntas durante a 
realização. 

4 – Se você se sentir prejudicado em alguma questão 
ou considere-a inapta para a avaliação, poderá 
requerer a anulação da questão à direção da escola ou 
ao professor. Contudo, não deixe a questão em 
branco. 

Calma, atenção e boa prova! 

 

1. Com a colonização, a cultura portuguesa foi se instaurando pelo território e estabelecendo 
relações com os povos nativos, que, nem sempre foram harmônicos. Fruto desse processo 
de miscigenação, podemos afirmar que a raiz cultural do Brasil é formada por: 
a) (      ) Espanhóis, Africanos e Argentinos 
b) (      ) Portugueses, Africanos e Espanhóis 
c) (      ) Portugueses, Africanos e Indígenas 
d) (      ) Espanhóis, Indígenas e Portugueses 

 
2. Os gêneros musicais são categorias que contêm peças musicais que compartilham 

elementos em comum. Os gêneros definem e classificam músicas em suas qualidades. Na 
música brasileira é possível observar que a mistura de diferentes etnias e culturas deram 
origem a diversos gêneros musicais, tendo, cada região, estilos próprios para os diferentes 
gêneros. 
 
Analise a assertiva acima e responda se ela é VERDADEIRA ou FALSA. 
 
a) (      ) Verdadeira. A imensa extensão territorial fez com que as misturas culturais 

acontecessem de formas diferentes em cada região do país. 
b) (      ) Falsa. O Brasil é um país de raiz histórica única, os portugueses. Portanto, todos os 

gêneros musicais predominantes são de origem europeia e não sofreram interferência no 
processo de colonização. 
 

3. Por volta dos séculos XVIII e XIX, dois gêneros musicais eram muitos populares no Brasil, 
especialmente entre os moradores do Rio de Janeiro e da Bahia. São eles: 
a) (      ) Samba-enredo e Axé 
b) (      ) Modinha e Lundu 
c) (      ) Funk e Samba 
d) (      ) Forró e Pagode 
 



4. Em todos os gêneros musicais existem intérpretes que se destacam por sua notoriedade e 
representatividade cultural. Algumas músicas difundidas por esses cantores se tornaram, ao 
longo dos tempos, verdadeiros hinos culturais. 
Considerando a região Nordeste, qual das canções abaixo melhor representa a cultura e o 
povo nordestino? 
a) (      ) Águas de Março, composta por Tom Jobim. 
b) (      ) Carinhoso, composta por João de Barro e Pixinguinha. 
c) (      ) Aquarela, composta por Toquinho. 
d) (      ) Asa Branca, composta por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. 
 

5. Na música nordestina, destacam-se ritmos tais como coco, xaxado, martelo agalopado, 
samba de roda, baião, xote, forró, Axé e frevo, dentre outros ritmos. A diversidade cultural 
do Nordeste é representada por figuras ilustres da cultura popular. 
 
Assinale abaixo 5 (cinco) nomes de artistas representativos da musicalidade nordestina: 
 
a) (      ) Elba Ramalho 
b) (      ) Anita 
c) (      ) Fagner 
d) (      ) Luiz Gonzaga 
e) (      ) Dominguinhos 

f) (      ) Jojô Todinho 
g) (      ) Alexandre Pires 
h) (      ) Zé Cantor 
i) (      ) Zeca Pagodinho 
j) (      ) Preta Gil 

 
6. Sobre a música cearense, analise a frase abaixo e assinale se ela é VERDADEIRA ou FALSA. 

 
O Ceará é um estado com poucas tradições musicais. No século passado havia as bandas 
cabaçais, que utilizavam pífanos, zabumbas e pratos. Uma dessas bandas era a Banda Cabaçal 
dos Irmãos Aniceto que já foi extinta. 
 
a) (      ) Verdadeira. As bandas cabaçais deram lugar aos seresteiros e repentistas. Além 

disso, os destaques também contam com representantes do coco, do xaxado, do samba 
de roda, do baião, do xote, do forró, do axé e do frevo. 

b) (      ) Falsa. A rica cultura nordestina é composta por tradições fortes e que ultrapassam 
gerações, como o exemplo das bandas cabaçais, que se mantem vivas e atuantes, 
principalmente na região do Cariri. 

 
7. A música para o indígena é algo muito importante, devido a todo o seu peso social e ritual e 

está presente nas diversas manifestações culturais e sociais de cada etnia, fazendo parte dos 
rituais de magia, socialização, contato direto com os ancestrais e cura. Das heranças dos 
povos indígenas para a música brasileira, assinale abaixo o único instrumento que NÃO 
REPRESENTA um instrumento musical indígena. 
 
a) (      ) Chocalho. 
b) (      ) Flauta. 
c) (      ) Violão. 
d) (      ) Pau-de-Chuva. 

 



8. O Bumba meu boi, também chamado de Boi-Bumbá, é uma dança tradicional brasileira 
típica das regiões norte e nordeste. Embora tenha maior representatividade nas culturas 
dessas regiões, atualmente podemos encontrar essa manifestação cultural em todas as 
partes do Brasil. 
 
Sobre o folguedo do Boi Bumbá ou Bumba Meu Boi é correto afirmar que: 
 
a) (      ) Em 2012, o Bumba meu boi foi incluído na lista de Patrimônio Cultural do Brasil pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
b) (      ) O Bumba meu boi, por ser uma expressão tipicamente no Norte e Nordeste do 

Brasil, não tem características de ser um patrimônio cultural nacional. 
c) (      ) Uma das festas de boi realizadas no Brasil é que não tem muito destaque é a que 

acontece na cidade de Parintins, no estado do Amazonas, com o Festival Folclórico de 
Parintins. 

d) (      ) O Bumba meu boi é uma expressão cultural que poderia ser mais rica se utilizasse 
instrumentos musicais e outras expressões internacionais, ganhando assim mais 
qualidade. 
 

9. Instrumentos musicais são objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para produzir 
sons musicais. De forma geral, consideramos como sons musicais aqueles em que podemos 
manipular algum parâmetro sonoro: altura, duração, intensidade ou timbre. 
Relacione cada parâmetro com a melhor definição. 
( 1 ) Altura 
( 2 ) Duração 
( 3 ) Intensidade 
( 4 ) Timbre

(     ) é o tempo que o som permanece em 
nossos ouvidos, isto é, se o som é curto ou 
longo. 
(     ) é um termo utilizado para definir se 
um som é agudo ou grave. 
(     ) é o que diferencia dois sons de mesma 
frequência (mesma nota). 
(     ) é um termo usado para definir se um 
som é fraco ou forte. 

10. Um objeto que pode ser usado para fazer música é chamado de instrumento musical. Um 
instrumento musical pode ser tão grande e complexo quanto um piano ou tão pequeno e 
simples quanto um apito ou um sino minúsculo.  
 
Relacione os conjuntos de instrumentos com ao seu tipo. 
 
( 1 ) Instrumentos de sopro 
( 2 ) Instrumentos de percussão 
( 3 ) Instrumentos de cordas

(      ) Tambor 
(      ) Violão 
(      ) Saxofone 
(      ) Atabaque 
(      ) Pífano 
(      ) Violino 


