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4.3.4 TIMBRE 

 

Timbre é a cor do som. Quando distinguimos uma pessoa, um instrumento, um 

objeto, uma maquina ou aparelho através do som. É a impressão digital sonora. 

 

4.3.4.1 Vocal 

                            FEMENINO                                              Masculino 

Soprano----aguda  Tenor----Agudo  

Meio-soprano--médio  Barítono----Médio  

Contralto-----grave Baixo-------Grave  
 

                       

Atividade 

Com os olhos vendados tentará reconhecer a voz de quem está falando ou cantando, 

Conjuntos vocais 

G:\MUSICAL MENDELSSOHN\EDUCAÇÃO MUSICAL MENDELSSOHN\TECNICA 

VOCAL\Canto- Aula 4 - Ferramentas Educacionais.pptx 
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Atividade 

Pesquise e complete os conteúdos que faltam nos diversos instrumentos 

Solista- uma pessoa- apresenta suas qualidades técnicas de virtuose e desempenha um 

papel de individualismo lírico. 

Duo - Duas pessoas; Trio - Três pessoas; Quarteto - Quatro pessoas; Quinteto - Cinco 

pessoas 

Orfeão - Cantar sem conhecimento musical  

Coro - é uma formação vocal de pequeno porte, por volta de quinze pessoas, também 

chamado de conjunto ou grupo; e coristas são os integrantes de um coro.  

Coral - Com e sem conhecimentos musicais. Um grupo de vinte pessoas.  

Madrigal- Grande número de cantores- procurava igualar a seriedade, a nobreza e o  

engenho do poema e transmitir ao ouvinte as ideias e as paixões do texto.  

Oratória- A ação era narrada ou sugerida e não representada. 

Ópera- junção de canto, dança, teatro, etc.. (cênica e musicalmente esplêndida) 

Serenata- uma peça semidramática geralmente escrita para alguma ocasião especial, 

cujos textos eram frequentemente alegóricos e que, na sua forma mais típica, era executada 

por uma pequena orquestra e vários cantores. 
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4.3.4.2 Instrumental 

A escrita musical só é iniciada uma vez que a criança adquiriu certo domínio do 

Instrumento. 

Características dos instrumentos musicais 

Em geral considera-se um som como musical quando podemos controlar uma 

ou mais de suas características: timbre, altura (grave, médio e agudo), duração 

(longo ou curto do som e/ou do silêncio) e intensidade (forte e fraco) 

Elemento produtor de som ou corpo vibratório:  

É a parte do instrumento musical que efetivamente entra em vibração em 

resposta a um estímulo do executante, produzindo uma onda sonora (cordas, 

palhetas, membranas, tubos ou o próprio corpo do instrumento) 

Corpo ou caixa de ressonância que serve principalmente para reforçar a 

intensidade sonora: violino, violão, harpa, piano, tambor, agogô, etc.  

Elementos de estímulo e controle  

A forma como os sons são produzidos, afinados ou modificados: arcos, trastes, 

plectros, baquetas, martelos, bocais, foles, teclados, válvulas, chaves ou 

pedais. 

Acessórios: abafadores para diminuir a intensidade sonora; surdinas para 

abafar e modificar o som produzido; caixas de ressonância alternativas ou 

meios eletrônicos de amplificação e suportes ou alças para facilitar a execução 

em posições não convencionais. 

Tessitura e registro é a extensão de notas em que um instrumento pode tocar: 

Saxofone alto vai de Reb2 (Ré bemol da segunda oitava) até Lab4 (Lá bemol 

da quarta oitava). Piano vai do Lá0 até o Do7. 

Registros: grave, médio e agudo.  

 

Altura determinada: podem ser afinadas de acordo com escalas definidas: 

xilofone, a celesta e os tímpanos.  
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Altura indeterminada: as notas produzidas pelo instrumento não podem ser 

precisamente afinadas: tambores, pratos, gongos, sinos, berimbau e  kazoo. 
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            Instrumentos de Cordas – (Instrumentos relacionados a Apolo) 

Violino-( salterion: cítara primitiva de tampo liso e cordas dedilhadas) 

Vihuela- tinha um corpo semelhante ao da guitarra, mas o alaúde corrente era em forma de 

pêra. Tinha uma corda simples e cinco cordas duplas afinadas, Sol-dó-fá-lá-ré'-sol'; o braço 
era provido de trastos e o cravelhal era inclinado para trás, formando um ângulo recto com o 
braço.  
 

Alaude- instrumento solista doméstico mais popular no Renascimento foi, de longe, o 

alaúde. O alaúde era conhecido na Europa havia mais de quinhentos anos; antes de 
terminar o século XVI era já construído em vários tamanhos, muitas vezes de materiais 
dispendiosos e com uma extraordinária perfeição artística 

Viola  

Violoncelo 

Contrabaixo 

Violão  

Violas- os braços eram providos de trastos, tinham seis cordas afinadas à distância de uma 
quarta entre si, com uma terceira maior ao centro (como Lá-ré-Sol-si-mi'-lá); o som era mais 
delicado, mais refinado, menos tenso, não se utilizava o vibrato. 

Cavaquinho  

Banjo  

Clavicórdio-  o som era produzido por uma tangente de metal que percutia a corda e 

permanecia em contacto com ela; o som era delicado, mas dentro de limites estreitos o 
executante podia controlar o volume, conferindo-lhe até um ligeiro vibrato  
 

Cravo- o som era produzido por um cálamo de pena que puxava a corda. A 

sonoridade era mais robusta do que a do clavicórdio, mas praticamente não podiam 
obter--se matizes fazendo variar a pressão sobre a tecla; a diversidade de timbres e 
graus de intensidade 

Piano- construção do primeiro piano-forte, (ou forte-piano, como também era comumente 

chamado) pelo florentino Cristofori, é por volta de 1709. 
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            Cordas – (Instrumentos relacionados a Apolo) 

Violino-( salterion: cítara primitiva de tampo liso e cordas dedilhadas) 

Vihuela- tinha um corpo semelhante ao da guitarra, mas o alaúde corrente era em forma de 

pêra. Tinha uma corda simples e cinco cordas duplas afinadas, Sol-dó-fá-lá-ré'-sol'; o braço 
era provido de trastos e o cravelhal era inclinado para trás, formando um ângulo recto com o 
braço.  
 

Alaude- instrumento solista doméstico mais popular no Renascimento foi, de longe, o 

alaúde. O alaúde era conhecido na Europa havia mais de quinhentos anos; antes de 
terminar o século XVI era já construído em vários tamanhos, muitas vezes de materiais 
dispendiosos e com uma extraordinária perfeição artística 

Viola  

Violoncelo 

Contrabaixo 

Violão  

Violas- os braços eram providos de trastos, tinham seis cordas afinadas à distância de uma 
quarta entre si, com uma terceira maior ao centro (como Lá-ré-Sol-si-mi'-lá); o som era mais 
delicado, mais refinado, menos tenso, não se utilizava o vibrato. 

Cavaquinho  

Banjo  

Clavicórdio-  o som era produzido por uma tangente de metal que percutia a corda e 

permanecia em contacto com ela; o som era delicado, mas dentro de limites estreitos o 
executante podia controlar o volume, conferindo-lhe até um ligeiro vibrato  
 

Cravo- o som era produzido por um cálamo de pena que puxava a corda. A 

sonoridade era mais robusta do que a do clavicórdio, mas praticamente não podiam 
obter--se matizes fazendo variar a pressão sobre a tecla; a diversidade de timbres e 
graus de intensidade 

Piano- construção do primeiro piano-forte, (ou forte-piano, como também era comumente 

chamado) pelo florentino Cristofori, é por volta de 1709. 
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Metais – (Instrumentos relacionados a Dionísio) 

Cornetas- (sálpinx: instrumento equivalente a trombeta de bronze etrusca) 

(lituus: corneta comprida de tubo fino que tinha um chifre natural na ponta.) 
 

Trompas -(kéras: espécie de trompas e cornetas de uso militar.)  
 

Trompetes  

Trombones- sacabuxas (antepassado do moderno trombone) tinham uma sonoridade mais 
suave do que os seus equivalentes modernos.  

 

Tubas  

Saxhorns  

 

Percussão  

Tímpano  

Tambor – 8.000 a.C.(Primeiros tambores e matracas em argila, provavelmente de uso 

religioso.) (Crótalos, tambores de várias espécies) 

 

Repique 

Pratos  

Surdos  
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Bateria  

Triangulo  

 

Elétricos  

Guitarra  

Teclados  

Pianos  

Orgãos 

Cordas  Madeiras  Metais  Percussão  

Violino-Soprano  Flautas-SCTB  Trompete-
Soprano  

Triangulo-Soprano  

Viola- Contralto  Clarinetas-SCTB  Trombone-Tenor 
e Baixo  

Tambor-Tenor  

Violoncelo- Baixo  Fagotes- Tenor  Tuba-Baixo  Zabumba-Baixo  

 Contrafagote-
baixo  

Saxhorns-
Contralto e 
Baritono  

Repique-Soprano  

 Oboé-Soprano  Cornetas-SCTB   

 Saxofones-
SCTB-Baritono  
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Atividade 

Manipular os objetos e os instrumentos sem serem vistos pelas crianças. Elas deverão 

identificar o som dos mesmos pelo seu timbre.  

 

Atividade  

O objetivo deste exercício é desenvolver a capacidade a concentração, a 

memória de curto prazo e a capacidade de reagir rapidamente ao que se 

acabou de ouvir. 

 

1) Completar: O professor ou um  aluno tocam ou cantam uma pergunta 

incompleta e cada aluno  responde, completando-a. 

 

2) Improvisar: O professor ou um aluno tocam ou cantam uma pergunta e cada 

aluno responde completando-a; de seguida outro aluno ou o professor terão de 

repetir essa resposta, fazendo uma variação melódica ou rítmica. 

 

3) Passar a frase: cada resposta  é a continuação da pergunta anterior. Cada 

pergunta e resposta podem ter um tamanho predeterminado, entre uma a 

várias notas, ou pode ter variações ad libitum. 

Atividade 

Em classes instrumentais - executar melodias ou contrapontos livres (solo, em 

teclado ou em dúo com instrumentos melódicos), num determinado modo ou 

tonalidade com o objetivo de familiarizar-se com as alterações e topografia 

instrumental, o que constitui um passo prévio para o estudo de uma peça na 

mesma tonalidade. 

 

 

http://www.musicalmendelssohn.com/
http://www.educacaomusicalmendelssohn.com.br/


 

 www.musicalmendelssohn.com 
 www.educacaomusicalmendelssohn.com.br  

 

Atividade 

 

“como” toca, com que “força”, e “aonde” toca, provocando variações no 

resultado sonoro. 

Atividade 

O que permite ao ouvido diferenciar os dois sons e identificar sua fonte são a 

forma da onda e seu envelope sonoro. 

Forma de onda: Quando uma corda, uma membrana, um tubo ou qualquer 

outro objeto capaz de produzir sons entra em vibração. Os harmônicos são os 

responsáveis pelo brilho ou a falta dele em um instrumento. 

Envelope sonoro: Ataque, decaimento, sustentação e relaxamento. Este perfil, 

conhecido como envelope ADSR, é mostrado abaixo.  

Ataque: é o início de cada nota musical.  

Decaimento: em alguns instrumentos, após o ataque o som sofre um 

decaimento de intensidade antes de se estabilizar. 

Sustentação: corresponde ao tempo de duração da nota musical.  

Relaxamento: final da nota, quando a intensidade sonora diminui até 

desaparecer completamente.  

Atividade 

Objetivo: Perceber diferentes timbres, de personagens e situações, dentro de 

um mesmo contexto narrativo.  
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Deverá ser decidido em que momento serão colocados as interpretações 

sonoras: Sons a cachoeira; o ressoar das montanhas; a voz dos pássaros e o 

som do vento. 

Atividade 

 Identificar o som de acordo com o desenho. 

 

                                       AVALIAÇÃO 

 
 
 
1)- O QUE É TIMBRE? 
a)- Quando distinguimos um som de outro.  
b)- É a pecuridade do som  
c)- Identidade auditiva de cada ser.  
d)- Todas estão corretas.  
 
2)- COMO SE CLASSIFICA O TIMBRE MUSICAL? 
a)- Vocal  
b)- Instrumental  
c)- Vocal e instrumental  
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3)- A ORDEM DOS INSTRUMENTOS SURGIDOS: 
a)- Percussão, eletronicos, cordas e sopro  
b)- Sopro, cordas, eletronicos e percussão  
c)- Percussão, cordas, sopro e eletronicos  
 
4)- OS SONS DOS INSTRUMENTOS USADOS PELOS MONGES E PELOS 
GUERREIROS SÃO: 
a)- Atrair a divindade.  
b)- Arma psíquica contra os inimigos e atrair a divindade  
c)- Ambas estão corretas.  
 
5)- A RABECA É DE ORIGEM: 
a)- Hebreu  
b)- Arabe  
c)- Assirio.  
 
6)- A LIRA É DE ORIGEM: 
a)- Hebreu e Arabe  
b)- Assirio e Grécia  
c)- Assirio e Arabe.  
 
7)- A FLAUTA É DE ORIGEM: 
a)- Assirio e Arabe.  
b)- Hebreu e Arabe  
c)- Arabe, Assirio, Hebreu e Grecia  
 
8)- A HARPA É DE ORIGEM: 
a)- Arabe, e Hebreu  
b)- Assirio e Arabe.  
c)- Hebreu e Arabe  
 
9)- O ALAÚDE É DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Assirio  
c)- Hebreu  
 
10)- O TIMPANO É DE ORIGEM: 
a)- Assirio  
b)- Arabe  
c)- Hebreu  
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11)- AS TROMBETAS SÃO DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Hebreu  
c)- Assirio e Roma  
 
12)- OS GONGOS SÃO DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Hebreu  
c)- Assirio  
 
13)- AS TROMPAS SÃO DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Assirio  
c)- Hebreu  

 

14)- ESFOLAR, PANDEIRO E PRATO SÃO DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Hebreu  
c)- Assirio  
 
15)- VINA, RENASTRON, CIMBALES E TAMBORES SÃO DE ORIGEM: 
a)- Arabe  
b)- Índia  
c)- Assirio  
 
16)- HARMONIOS, TAN-TAN E SINOS SÃO DE ORIGEM: 
a)- China  
b)- Índia  
c)- Arabe  
 
17)- OBOÉ, FAGOTE, SARRUSSOFONE, CHALUMEAU, EUFONIUN E 
ÓRGÃO SÃO DE ORIGEM: 
a)- França  
b- Roma  
c)-Grécia  
 
18)- GANZA, CUICA E ATABAQUE SÃO DE ORIGEM: 
a)-Grécia  
b)- Africa  
c- Roma  
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19)- BOMBARDA, CASTANHOLA, VIOLÃO E BANDOLIN SÃO DE 
ORIGEM: 
a)-Grécia  
b)- Espanha  
c- Roma  
 
20)- CLARINETE, TUBA, CRAVO E APERFEIÇOAMENTO DO FAGOTE 
SÃO DE ORIGEM: 
a)-Grécia  
b)- Alemanha  
c- Espanha  
 
21)- SAXOFONE E SAXHORNS SÃO DE ORIGEM: 
a)- Belgica  
b- Espanha  
c)-Grécia  
 
22)- CONTRABAIXO ELÉTRICO E THELARMONIUN SÃO DE ORIGEM: 
a)-Estados Unidos  
b- Espanha  
c)-Grécia  
 
23)- O PIANO É DE ORIGEM: 
a)- Estados Unidos  
b- Espanha  
c)-Italia  
 
24)- O CORNO INGLES É DE ORIGEM: 
a)- Estados Unidos  
b- Espanha  
c)- Inglaterra  
 
25)- QUAL A CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS: 
a)- Emboucadura simpes e dupla  
b- Dedilhado, beliscado, percutido e freccionado.  
c)- Cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos.  
 
 
 
26)- HARPA, VIOLÃO, PIANO E VIOLINO SÃO INSTRUMENTOS DE 
CORDAS: 
a)- Emboucadura simpes e dupla  
b)- Cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos.  
c- Dedilhado, beliscado, percutido e freccionado.  
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27)- FLAUTA, SAX OU CLARINETE E OBOÉ SÃO INSTRUMENTOS DE 
SOPRO DE: 
a- Dedilhado, beliscado, percutido e freccionado.  
b)- Cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos.  
c)- Emboucadura simpes e dupla  
 
28)- CORNETA, TROMPETE E TROMBONE DE VARA SÃO 
INSTRUMENTOS DE : 
a- Dedilhado, beliscado, percutido e freccionado.  
b)- Cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos.  
c)- Metais sem pistos, com pistos e com vara.  
 
29)- ORGÃO E TECLADOS SÃO INSTRUMENTOS: 
a- Dedilhado, beliscado, percutido e freccionado.  
b)- Cordas, madeiras, metais, percussão e elétricos.  
c)- Elétricos.  
 
30)- ORGÃO, FLAUTA, PERCUSSÃO, HARPA, CITARA, 
SALTÉRIO, ALAÚDE, TROMBETA SÃO: 
a- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados na Idade Média.  
c)- Instrumentos usados na antiguidade  
d- Instrumentos usados no barroco  
e)- Instrumentos usados no classicismo  
f- Instrumentos usados no romantismo  
g)- Instrumentos usados no impressionismo  
h)- Instrumentos usados no contemporaneo  
 
31)- ORGÃO, VIOLA, CRAVO, TAMBOR, FLAUTA, VIOLINO, 
GAITAS, GUITARRA SÃO: 
a- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados na antiguidade  
c)- Instrumentos usados na Idade Média.  
d- Instrumentos usados no barroco  
e)- Instrumentos usados no classicismo  
f- Instrumentos usados no romantismo  
g)- Instrumentos usados no impressionismo  
h)- Instrumentos usados no contemporaneo  
 
32)- FAGOTE E CRAVO SÃO: 
a)- Instrumentos usados na Idade Média.  
b)- Instrumentos usados na antiguidade  
c- Instrumentos usados no renascimento  
d- Instrumentos usados no barroco  
e)- Instrumentos usados no classicismo  
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f- Instrumentos usados no romantismo  
g)- Instrumentos usados no impressionismo  
h)- Instrumentos usados no contemporaneo  
 
33)- O PIANO FOI MUITO USADO EM QUE ÉPOCA: 
a)- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados no classicismo  
c- Instrumentos usados no romantismo  
d)- Instrumentos usados no impressionismo  
e)- Instrumentos usados no contemporaneo  
f)- Instrumentos usados na Idade Média.  
g)- Instrumentos usados na antiguidade  
h- Instrumentos usados no barroco  
 
34)-TUBAS E SAXOFOES: 
a)- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados no classicismo  
c- Instrumentos usados no barroco  
d)- Instrumentos usados no impressionismo  
e)- Instrumentos usados no contemporaneo  
f)- Instrumentos usados na Idade Média.  
g)- Instrumentos usados na antiguidade  
h- Instrumentos usados no romantismo  
 
35)-ORGÃO E PIANO ELÉTRICO: 
a)- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados no classicismo  
c- Instrumentos usados no barroco  
d- Instrumentos usados no impressionismo  
e)- Instrumentos usados no contemporaneo  
f)- Instrumentos usados na Idade Média.  
g)- Instrumentos usados na antiguidade  
h)- Instrumentos usados no romantismo  
 
36)- TECLADO E COMPUTADOR: 
a)- Instrumentos usados no renascimento  
b)- Instrumentos usados no classicismo  

c- Instrumentos usados no barroco  

http://www.musicalmendelssohn.com/
http://www.educacaomusicalmendelssohn.com.br/


 

 www.musicalmendelssohn.com 
 www.educacaomusicalmendelssohn.com.br  

d- Instrumentos usados no contemporâneo  
e)- Instrumentos usados no impressionismo  
f)- Instrumentos usados na Idade Média.  
g)- Instrumentos usados na antiguidade  
h)- Instrumentos usados no romantismo  
 
37)- APERFEIÇOAMENO DE QUASE TODOS OS 
INSTRUMENTOS MUSICAIS: 
a)- Contemporâneo  
b)- Classicismo  
c- Barroco  
d- Renascimento  
e)- Impressionismo  
f)- Idade Média.  
g)- Antiguidade  
h)- Romantismo  
 
38)- COMO SE CLASSIFICAM AS VOZES MUSICAIS? 
a)- Femeninas  
b)- Masculinas  
c)- Femeninas e Masculinas  
 
39)- SOPRANO MEIO SOPRANO E CONTRALTO SÃO 
VOZES: 
a)- Ambas estão corretas.  
b)- Masculinas  
c)- Femeninas  
 
40)- TENOR BARÍTONO E BAIXO SÃO VOZES: 
a)- Ambas estão corretas.  
b)- Femeninas  
c)- Masculinas  
 
41)- VOZES CORRESPONDENTES SÃO AQUELAS QUE 
PERTENCEM AO MESMO DIAPASÃO: 
a)- Soprano e Tenor  
b)- Meio Soprano e Baritono  
c)- Todas estão corretas  
d)- Contralto e Baixo  
 
42)- GRUPO VOCAL COM UNS COM E OUTROS SEM 
CONHECIMENTO MUSICAL. 
a)- Solo  
b)- Orfeão  
c)- Coral  
d)- Coro  
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43)- GRUPO VOCAL COM CONHECIMENTO MUSICAL. 
a)- Solo  
b)- Orfeão  
c)- Coro  
d)- Coral  
 
44)- GRUPO VOCAL SEM CONHECIMENTO MUSICAL. 
a)- Coro  
b)- Orfeão  
c)- Coral  
d)- Solo  
 
45)- GRANDE GRUPO VOCAL COM CONHECIMENTO 
MUSICAL. 
a)- Coro  
b)- Madrigal  
c)- Coral  
d)- Solo  
 
46)- CONJUNTO DE TODAS AS ARTES. 
a)- Madriagal  
b)- Ópera  
c)- Coral  
d)- Solo  
 
47)- SOPRANO, CONTRALTO, TENOR E BAIXO: 
a)- Quinteto  
b)- Quarteto  
c)- Coral  
d)- Solo 
 
48)- VOZ QUE ULTRAPASSA A EXTENSÃO NORMAL: 
a)- Quinteto  
b)- Solo  
c)- Coral  
d)- Quarteto  
 
49)- CONJUNTO INSTRUMENTAL COMPOSTO DE METAIS, 
MADEIRAS E PERCUSSÃO: 
a)- Banda Sinfonica (toca sinfonias)  
b)- Banda Marcial (marcha)  
c)- Conjunto de Camara (Sala de concertos)  
d)- Orquestra  
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50)- CONJUNTO INSTRUMENTAL DE METAIS, MADEIRAS 
E PERCUSSÃO, TOCAM EM CONCERTOS: 
a)- Banda Marcial (marcha)  
b)- Banda Sinfônica (toca sinfonias)  
c)- Conjunto de Câmara (Sala de concertos)  
d)- Orquestra  
 
51)- CONJUNTO DE METAIS OU MADEIRAS OU CORDAS 
QUE TOCA EM SALA DE CONCERTOS: 
a)- Banda Marcial (marcha)  
b)- Conjunto de Câmera  
c)- Banda Sinfônica  
d)- Orquestra  
 
52)- CONJUNTO INSTRUMENTAL COMPOSTO DE CORDAS, 
MADEIRAS, CORDAS E PERCUSSÃO: 
a)- Orquestra  
c)- Banda Sinfônica  
d)- Conjunto de Câmera  
a)- Banda Marcial (marcha)  
 
53)- CONJUNTO INSTRUMENTAL COMPOSTO DE PIANO, 
BATERIA E CONTRABAIXO ELÉTRICO: 
a)- Bossa Nova  
b)- Banda Sinfônica  
c)- Choro  
a)- Banda Marcial (marcha)  
 
54)- CONJUNTO INSTRUMENTAL COMPOSTO DE FLAUTA, 
CLARINETE, TROMBONE E VIOLÃO: 
a)- Banda Sinfonica  
b)- Bossa Nova  
c)- Jazz Band  
d)- Choro  
 
55)- PIANO, BATERIA, GUITARRA, CONTRABAIXO, 
TROMBONE, TROMPETE CLARINETA E SAX: 
a)- Banda Sinfônica  
b)- Bossa Nova  
c)- Choro  
d)- Jazz Band  
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56)- TROMPETE, CLARINETE, TROMBONE E SAX: 
a)- Banda Sinfônica  
b)- Swing  
c)- Choro  
 
57)- CONJUNTO COMPOSTO DE VIOLÃO, RABECA E 
SANFONA: 
a)-Swing  
b)- Chula  
c)- Choro  
 
58)- CONJUNTO COMPOSTO DE VIOLÃO, RABECA E 
SANFONA: 
a)-Swing  
b)- Chula  
c)- Choro  
 
59)- CONJUNTO COMPOSTO DE CASTANHOLAS E 
GUITARRAS: 
a)- Chula  
b)- Fandango  
c)-Swing  
 
60)- CONJUNTO COMPOSTO DE PERCUSSÃO E VIOLAS: 
a)- Chula  
b)- Congada  
c)-Swing  
 
61)- TAROL, CUICA, BUMBO, SURDO, SAXOFONE,  
TROMBONE, TROMPETE, E GANZÁ: 
a)-Swing  
b)- Chula  
c)- Maracatu 
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