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QUESTÕES 
 

 

Quanto a função do maestro, assinale a alternativa correta nas questões a seguir: 
 

1) As primeiras referências a “regentes” marcando o tempo em uma apresentação não são de 

documentos escritos, mas de imagens (gravuras). As primeiras remetem a Lully na corte de 
Versalhes regendo uma apresentação com um bastão que era batido no chão para indicar o 
tempo da música a orquestra. Antes dessa técnica de marcação de tempo utilizando o bastão, 

a música tinha o seu ritmo marcado: 
 

 

 
 

Gravura de Jean LePautre da apresentação de Alceste de Lully em Versalhes, 1674.  
Original do Banco de Imagens do Centro de Pesquisa do Palácio de Versalhes. 

 

a) por batidas palmas  
b) por um metrônomo 

c) por sinais com as mãos 
d) por frases faladas durante a execução da música. 
e) por um músico/instrumentista líder acenando com a cabeça. 

 
2) No início do século XIX a complexidade da música sinfônica de Beethoven e dos compositores 

românticos levou a uma nova onda de “regentes”. A expansão da música orquestral e a 
profissionalização dos músicos foram decisivas para o surgimento da prática moderna da 

regência ao longo do século XIX. Nessa época, alguns compositores e maestros, para reger a 
orquestra, faziam uso:  
 

a) de um cajado. 
b) de uma batuta. 

c) de um afinador. 
d) de um alto-falante. 
e) de um arco de violino. 

 
3) Ao longo do século XIX e XX, a necessidade de uma figura central visualmente encarregada 

do conjunto musical tornou-se amplamente aceita. A codificação dos sinais visuais como único 
meio sistemático de orientar uma apresentação veio logo em seguida. A essa codificação dos 
sinais visuais para orientar os músicos damos o nome de: 

 
a) forma  

b) solfejo 
c) regência 
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d) andamento 
e) ouvido absoluto 

 
4) A palavra regência adquiriu seu presente significado no século XIX, quando a prática 

desenvolveu sua forma moderna. Essa regência moderna combina ao mesmo tempo as funções 
de marca o tempo com as mãos ou uma batuta durante a apresentação, participar na 

administração do conjunto musical, e:  
 
a) de ensinar os músicos a cantar.  

b) de angariar fundos para orquestra. 
c) de ensinar os músicos a lerem partituras. 

d) de ensinar o músico a tocar seu instrumento. 
e) de tomar decisões interpretativas sobre obras musicais. 
 


