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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO EM CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO  
EDITAL Nº 3 – FUB, DE 5 DE JUNHO DE 2020 

 
A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA torna pública a retificação dos objetos de avaliação referentes aos 

conhecimentos específicos para o Cargo 4: Músico, bem como a retificação do tópico 1 dos conhecimentos 
específicos para o Cargo 9: Técnico em Radiologia, constantes do subitem 15.2.3 do Edital nº 2 – FUB, de 5 
de junho de 2020, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  
[...] 
15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS) 
[...] 
15.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
[...] 
CARGO 4: MÚSICO  
I HISTÓRIA DA MÚSICA: 1 A música na Grécia antiga. 2 Manifestações monofônicas na Idade Média. 2.1 
Sacras: a música da Igreja cristã primitiva; o canto gregoriano. 2.2 Profanas: os trovadores. 3 Os modos e o 
sistema hexacordal. 4 A notação musical. 5 Manifestações polifônicas na idade média. 5.1 
O organum primitivo. 5.2 O período gótico: a escola de Notre-Dame; ars antiqua; o século XIV na França 
(ars nova), na Itália (trecento), na Inglaterra. 6 Os séculos XV e XVI: os movimentos musicais franco-flamengo, 
veneziano, romano. 7 Instrumentos e danças da Idade Média e Renascença. 8 Barroco: características, música 
significante, formas. 9 Classicismo-romantismo: características; rítmica e trabalho temático; gêneros e 
formas; o ideal sonoro e a orquestra; a linguagem universal e as escolas nacionalistas; o tratamento 
harmônico e a dissolução de tonalidade. 10 Iniciação à situação musical do século XX. II TEORIA DA MÚSICA: 
1 Notas; pauta; clave de sol e de fá na 4ª linha; valores; tom e semitom; alterações; ponto de aumento e 
diminuição; ligadura; claves de dó na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª linhas; clave de fá na 3ª linha; clave mista; os intervalos 
simples: formação, classificação, inversão; os intervalos compostos; enarmônica dos intervalos; sistema das 
escalas; grau; escala maior: forma primitiva; compasso; escala menor: formas primitivas, harmônica e 
melódica; tempos fortes e fracos; síncope; contratempo; anacruse; escala maior, forma harmônica e 
melódica; tom vizinho; modos litúrgicos: dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e  jônio, transporte; compasso; 
acordes de quinta diatônica e alterados; inversão dos acordes de quinta; cifragem dos acordes de quinta; 
ornamento: apogiatura, mordente, grupeto, trinado, floreio, portamento, arpejo; cadência; glissando; 
movimento de vozes; duplicação de notas nas triadas; ordem e posição das notas no acordes e em relação 
ao soprano; acordes diatônicos e alterados de sétima formação; cifragem e inversão; notação moderna; 
transporte dos modos; andamentos; expressão; acentos; escalas artificiais: cromáticas e alteradas; 
quiálteras; matrizes; escalas exóticas; abreviatura; os termos especiais; nomenclatura das notas; escala geral. 
2 Solfejo: solfejo tonal — escala maior — forma primitiva; 1º, 2º e 5º graus — os graus principais, 7º, 2º, 4º e 
6º graus, graus secundários; melodias formadas por graus conjuntos; melodias nas 2ª, 3ª e 4ª vozes; 
solfejo atonal — os intervalos 3ª maior, 3ª menor, 5ª justa, 8ª justa, 2ª maior, 2ª menor, 4ª justa, 6ª maior, 
clave de fá na 4ª linha, solfejo nas 2ª, 3ª e 4ª voz —; escala menor, formas primitivas, harmônicas e melódicas; 
modulação diatônica; combinação do sistema tonal e atonal; escala maior: formas harmônica e melódica; 
intervalos compostos; todas as claves; solfejo modal: escala cromática — graus elevados e abaixados —; 
intervalos aumentados  e diminutos - Ritmo: tempos inteiros, metades, quartos e oitavos dos tempos; terços 
e sextos de tempos; compassos com os tempos desiguais; quiálteras; alternação dos compassos; alternância 
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das unidades de tempo; a pulsação em valores de unidade e seus múltiplos, empregando sons e silêncios 
(pausas) em ritmo livre; ritmo medido em compassos binário, ternário e quaternário; subdivisão da pulsação 
em valores menores, incluindo os simples e os pontuados (subdivisões de duas, três e quatro), usando os 
sons e silêncios (pausas); contratempos e síncopas com os valores estudados; inícios 
rítmicos tético, anacrúsico e acéfalo; regências dos compassos binário, ternário e quaternário; repertório: 
canções de intervalos, trechos de música erudita, melodias folclóricas. 4 Harmonia. 5 Contraponto. 6 Análise 
Musical. III PIANO: 1 O piano na música de câmara: performance, compositores e obras significativas. 2 A 
canção de câmara em diferentes idiomas. 3 A abordagem pianística da redução de orquestra. 4 Habilidades 
do pianista correpetidor: leitura à primeira vista, transposição e realização de baixo cifrado.  
[...] 
CARGO 9: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: 1 Resolução RDC ANVISA nº 330, de 20 de dezembro de 2019. [...]. 
[...] 
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