
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO

EXAME INTELECTUAL AOS CURSOS DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS 2020-21
SOLUÇÃO DAS QUESTÕES DE MÚSICA

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: A entoação das notas, conforme o sinal de alteração, poderá ser elevada ou abaixada 
um ou dois semitons. A função do dobrado-bemol nas notas naturais é de:

Alternativa correta: Baixar dois semitons. 
    
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Nas notas naturais a função do dobrado-bemol é de abaixar dois semitons. 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Aqueles cujos tempos tem divisão ternária, isto é, a unidade de tempo é preenchida por 
uma figura pontuada chama-se : 

Alternativa correta: Compasso composto.   
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Chama-se compasso composto aqueles cujos tempos tem divisão ternária,  isto  é,  a  unidade de 
tempo é preenchida por uma figura pontuada.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Andamento é o movimento rápido ou lento dos sons, guardando sempre a precisão dos 
tempos do compasso. Faz parte do andamento moderado:

Alternativa correta: Andante e allegretto.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Faz parte do andamento moderados: andante, andantino, moderato e allegretto.
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APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Intervalo é a diferença de altura entre dois sons, o intervalo simples pode ser quando:

Alternativa correta:  Se acha contido dentro de uma 8ª.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:

O intervalo simples é quando se acha contido dentro de uma 8ª.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Na formação das escalas com sustenidos, converte-se o 2º tetracorde da escala de Dó 
Maior em 1º tetracorde de uma nova escala. Diante desta afirmação, marque a única alternativa que 
indica quantos sustenidos possui a escala de Lá Maior na armadura de clave.
                                            
Alternativa correta:  3 (três).

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A escala de Lá Maior possui 3 (três) sustenidos na armadura de clave. 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: São considerados graus modais, pois caracterizam o modo, os seguintes graus:

Alternativa correta: III e VI. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
São considerados graus modais, os seguintes graus : III e VI graus, pois caracterizam o modo maior 
ou menor.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: De acordo com a classificação dos intervalos com que são formados os acordes de 3 
sons, a formação do acorde de 5ª diminuta é de:
                                     
Alternativa correta: 3ª menor e 5ª diminuta.
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SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A formação do acorde de 5ª diminuta é 3ª menor e 5ª diminuta.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Se uma nota executada em tempo fraco ou parte fraca de tempo for prolongada ao 
tempo forte ou parte forte do tempo seguinte, teremos o que se chama síncope. Conhecemos uma 
síncope regular quando:

Alternativa correta: As notas que formam tem a mesma duração.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
É síncope regular quando as notas que a forma tem a mesma duração. 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: A apogiatura é o ornamento formado por uma ou duas notas separadas da nota real por 
intervalo de:

Alternativa correta:  Tom e semitom diatônico. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
A apogiatura é o ornamento formado por uma ou duas notas separadas da nota real por intervalo de 
tom ou semitom diatônico. 

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Marque a única alternativa  que indica os intervalos que pedem resolução sobre um 
intervalo consonante. 

Alternativa correta:  Intervalos dissonantes.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO: 
Os intervalos dissonantes pedem resolução sobre um intervalo consonante.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: As  escalas  cromáticas  são  formadas  exclusivamente  por  intervalos  de  semitons, 
diatônicos e cromáticos. As escalas cromáticas do modo menor na subida o I e o V graus não devem  
ser alterados, por conseguinte, não são repetidos. E na descida:
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Alternativa correta: É perfeitamente igual a subida.
.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Meio prático para formação das escalas cromáticas menores, na descida é perfeitamente igual a 
subida.

APROVEITADA PARA: (   ) Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA  (   ) SAÚDE  

QUESTÃO: Marque a única opção correta. 

Alternativa correta: O acorde de 3 (três) sons tem 2 (duas) inversões.    

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
O acorde de 3 (três) sons tem duas inversões.
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