
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 
 
01. A música do Brasil se formou a partir da mistura de elementos culturais pertencentes as 

civilizações que habitavam o chamado Novo Mundo. Essa miscigenação cultural envolve 
respetivamente a música dos povos: 

 
a) Indígenas, incas e astecas 
b) Africanos, europeus e sírios 

c) Europeus, africanos e árabes  
d) Africanos, indianos e europeus 

e) Indígenas, europeus e africanos  
 
02. Quanto as manifestações da música indígena, podemos afirmar que NÃO faz parte de sua 

atribuição ou função a ideia:  
 

a) de entretenimento 
b) de cantos e danças de guerra  
c) de homenagem as entidades sobrenaturais 

d) de celebração dos fatos sociais e ritos de passagem 
e) ligada às cerimônias e as atividades da vida da tribo 

 
03. A música europeia se instalou na cultura brasileira por meio de atividades religiosas dos 

padres jesuítas. Os jesuítas ensinaram os índios a cantar músicas sacras, a tocar e construir 
instrumentos como viola, violino, flauta, formaram corais e orquestras ao estilo europeu. Um 
dos resultados dessa interferência na música indígena foi:  

a) A preservação da música indígena 
b) O nacimento de um novo estilo musical  

c) A evolução musical dos povos indígenas 
d) O sufocamento da diversidade cultural indígena 
e) A adesão dócil a música europeia por parte dos indígenas  

 
04. Os escravos africanos foram essenciais para a formação não somente da população, mas 

também da cultura brasileira. Desde a culinária, passando pela música e chegando até a língua 
portuguesa, a cultura de países africanos se faz presentes em vários pontos do Brasil. È possível 
perceber a forte influência da música africana na música brasileira através:  

 
a) de danças aristocráticas. 

b) da forte marcação dos ritmos. 
c) do uso de instrumentos de corda. 
d) do uso de instrumentos de sopro. 

e) da maneira comos os africanos cantavam. 
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