ANEXO I – CFSd Músico 2022
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA
HABILIDADES
Os itens do Exame Intelectual têm o intuito de avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a capacidade de
raciocínio. Cada item do Exame Intelectual poderá abordar mais de um objeto de avaliação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos específicos de música:
1. Conteúdo Teoria Geral Da Música: Partes constitutivas da música: ritmo, melodia, harmonia, textura, timbre;
Decifração de códigos musicais: notação musical, Síncopa e contratempo: Ligadura, armaduras de claves,
acidentes, intervalos, escalas, acordes; Qualidades para interpretação: dinâmica, andamento, forma, estilo,
gênero, caráter. 2. Conteúdo De Estruturação Musical – Harmonia: Escalas maiores e menores: formação de
acordes, Ciclo de 5ªs, encadeamentos de acordes: formação de tríades e tétrades: classificação das tétrades:
maior, menor, dominante, meio-diminuta, diminuta. Dominantes secundárias. Campo harmônico maior: tônica,
dominante e subdominante. Acordes substitutos do campo harmônico maior. Modos antigos: jônio, dório, frígio,
lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Acordes diminutos e Cifragens em geral. 3. História Da Música: História da Música
Ocidental: Música da Grécia, Música na Era Medieval, Música Renascentista, Música do período Barroco, Música
Clássica, Música no Romantismo, Música do Século XX e XXI, História do Jazz e História da Música Brasileira. 5.
Tonalidades maiores e menores. 6. Escalas e arpejos. 7. Compassos simples, compostos e mistos. 8. Claves e
transposições. 9. Legato e staccato. 10. Agógica: dinâmicas, expressões e articulações. 11. Solfejo tonal e atonal.
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Raciocínio Lógico e matemático: 1. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4.
Teoria de conjuntos: conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais. 5. Relações, Equações de
1º e 2º graus, sistemas. 6. Inequações do 1º e do 2º grau. 7. Funções do 1º grau e do 2º grau e sua
representação gráfica. 8. Matrizes e Determinantes. 9. Sistemas Lineares. 10. Análise Combinatória. 11.
Geometria espacial. 12. Geometria de sólidos.
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Língua Portuguesa: 1. Compreensão, interpretação e inferências de textos. 2. Tipologia e Gêneros textuais. 3.
Variação Linguística. 4. O processo de comunicação e as funções da linguagem. 5. Relações semântico-lexicais,
como metáfora, metonímia, antonímia, sinonímia, hiperonímia, hiponímia, reiteração, comparação, redundância e
outras. 6. Norma ortográfica. 7. Morfossintaxe das classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome,
advérbio, preposição, conjunção, interjeição, numerais e os seus respectivos empregos. 8. Verbo. 9.
Concordância verbal e nominal. 10. Regência nominal e verbal. 11. Coesão e Coerência textuais. Sintaxe:
relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período
composto por coordenação e subordinação). 12. Pontuação. 13. Funções do “que” e do “se”. 14. Fonética e
Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 15. Formação de palavras. Uso da
Crase.
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CONHECIMENTOS GERAIS:

