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4 SOM 

O som, para existir, necessita de uma fonte sonora. Qualquer coisa que 

produza sons é uma fonte sonora: o trovão, o soar do tênis numa quadra de 

basquete, nossas pregas (cordas) vocais, instrumentos musicais, etc. 

É a forma de energia que resulta de movimentos oscilatórios (vai e vem) de um 

corpo elástico (veiculo que propaga o som= ar) e que provoca uma vibração 

(perturbação). Propaga-se no ar, nos líquido e nos sólidos. O som é como se 

fosse uma mola (ondas) e se propaga em diversas direções (transversal= para 

cima ou para baixo) (longitudinal= frente ou para trás). Quanto a sua dimensão: 

Unidimensional (uma linha); Bidimensional (Água) e Tridimensional (ar). 

Frequência (lenta, moderada e rápida). 

Sabemos que o som é onda que os corpos vibram, que 
essa vibração se transmite para a atmosfera sob a 
forma de uma propagação ondulatória que o nosso 
ouvido é capaz de captá-la e que o cérebro a 
interpreta, dando-lhe configurações e sentidos. 
(WISNIK,1989, p. 17) 
 
 

As luzes são ondas eletromagnéticas 

 

 
 

 

 e os sons são ondas mecânicas. 

                     
 

Atividade 
 
Pesquise como alguns animais, como os morcegos, mesmo cegos, conseguem 

caçar suas presas e desviar dos obstáculos. Confeccione cartazes para 

apresentação do trabalho. 
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4.1 Classificações dos sons 

     NATURAL         

Com sua voz, imitar 

os sons da natureza 

e deixar a "flauta de 

seu corpo" 

expressar-se. 

 

Reproduzir sons 

como vento, chilrear 

de pássaros, etc. e 

fenômenos da 

natureza como 

neblina, escuridão 

numa floresta 

tropical, etc. 

 

A nossa cabeça é 

como uma caixa de 

ressonância e o som 

ao entrar em nosso 

ouvido batem no 

tímpano e enviado 

ao  cérebro, 

psicologicamente 

entendemos como 

som. Ao falarmos  o 

ar bate em nossas 

cordas vocais, 

produzindo o som.  

     CULTURAL                 

A maneira de o 

homem satisfazer as 

suas necessidades 

ou desejos gera a 

cultura. O homem 

não nasce como 

homem, mas sim 

como ser vivo com 

potencialidades 

humanas. O homem 

torna-se homem em 

virtude de 

relacionamentos 

vitais na sociedade. 

(Koellreutter ) 

Quando um índio 

toca um tambor, feito 

da pele do animal 

que ele matou, ele 

toca aquele tambor e 

é a voz do animal 

que conversa com 

ele enquanto ele 

toca. Todos nós 

inventamos 

instrumentos e 

adoramos tocá-los. 

Para que um 

instrumento 

tradicional passasse 

a existir, um ser vivo 

tinha que ser 

sacrificado. Você 

tinha que matar 

alguma coisa e 

então permitir que 

ela 

renascesse.(Murray 

Schafer ). 

MUSICAL (Agrada) 

E quando alguém 

escuta um Berlioz, 

ou um Wagner, um 

Elgar ou um 

Beethoven, ou 

qualquer outro, isto é 

o que estava sendo 

celebrado: a 

grandeza do império. 

(Murray Schafer ) 

 

RUIDO (Desagrada) 

Eu sou militante 

ardoroso da ideia de 

que a poluição sonora 

ocorre quando você 

elimina os sons da 

natureza que você 

realmente não quer, 

que você não 

considera importantes. 

(Murray Schafer ) 

 

Considera os ruídos 

como elementos 

musicais, Algo que ele 

chama de paisagem 

sonora. Essa 

conscientização dos 

sons e parte importante 

para a formação dos 

ouvintes.  

(Murray Schafer ) 
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Atividade 

De quantos modos diferentes pode-se fazer soar uma folha de papel?                                     

Atividade 

Fazer uma lista de tudo o que ouve, dentro e fora da sala. 

4.2 O silêncio 
 
Entendemos por silêncio a ausência de som, mas, na verdade, a ele 

correspondem os sons que já não somos capazes de ouvir. Tudo vibra, em 

permanente movimento, mas nem toda vibração transforma-se em som para os 

nossos ouvidos. Existem sons que são tão graves ou tão agudos que o ouvido 

humano não consegue perceber. Alguns animais possuem a capacidade de 

emitir e até mesmo escutar esses sons. O elefante, por exemplo, emite 

infrassons (sons muito graves), que podem ser detectados a uma distância de 

2 km! Já o cachorro e o gato conseguem ouvir ultrassons (sons muito agudos). 

O silêncio é algo complexo de experimentar: se ficarmos em silêncio, em sala 

de aula, ainda assim ouviremos algum som.  

Atividade 

1-Utilize diversos objetos para fazer sons e compor uma peça musical.  

2-Experimentem a sonoridade em cada objeto (batendo, raspando, 

chocalhando, soprando, etc.).  

3-Cite três imagens com suportes sonoros natural, cultural, musical e ruído?  

4-Ponha o dedo sobre a laringe. Sentirá que as cordas vocais vibram. No som 

grave as vibrações são lentas e nos agudos são rápidas. 

5-Uma tábua com pregos. Estique um elástico em torno dos pregos. Pendure 

alguns pedacinhos de papel sobre o trecho do elástico. Puxe o elástico e 

observe os pedacinhos de papel como vibram. 
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6-Prenda uma colher no meio de um elástico com mais ou menos um metro de 

comprimento. Tape os ouvidos com os dedos enquanto um companheiro bate a 

colher de leve contra a mesa.  

7-Imaginar ouvir o que as pessoas estão falando em outra sala, mesmo com a  

porta fechada. 

8- Trazer um som original à aula. 

9- O professor canta um som, os alunos improvisam nas vizinhanças daquele som, construindo 

melodias. 

 

                                      AVALIAÇÃO 
 
1) O QUE É MÚSICA? 
a)- Arte do som 
b)- Arte da Pintura  
c)- Arte da Escultura  
 
2)- O QUE É SOM? 
a)- Experiências extraídas da natureza  
b)- Fala  
c)- Vibração do ar  
d)- Todas estão corretas 
 
3)- COMO PODE SER O SOM NO ESTUDO BIOLÓGICO? 
a)-Fala  
b)-Experiências da natureza 
c)- Encontro de moléculas  
 
4)- COMO PODE SER O SOM NO ESTUDO BIOLÓGICO? 
a)-Fala  
b)-Experiências da natureza  
c)- Encontro de moléculas 
 
5) COMO PODE SER O SOM NO ESTUDO GRAMATICAL? 
a)-Fala 
b)-Experiências da natureza  
c)- Encontro de moléculas  
 
6) O SOM PODE SER: 
a)- Natural e cultural  
b)- Musical e ruido  
c)- Ambas estão certas 
 
7)-CITE OS SONS NATURAIS: 
a)- Computador, vento,gato  
b)- Homem, animal, aves 
c)- Aves, TV, instrumentos  
 
8) CITE OS SONS CULTURAIS: 
a)- Computador, vento,gato  
b)- Homem, animal, aves  
c)- Computador, Rádio, TV 
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4.3 Propriedades do som 

 

4.3.1 Altura 

Quando distinguimos um som grave de um som agudo. 

4.3.1.1 Linhas 

Século IX. Apenas uma linha, de cor vermelha, representando a nota FÁ.  

 

A segunda linha adicionada posteriormente era cor amarela e representava a 

nota DÓ. O emprego da terceira e quarta linha foram introduzidos por Guido 

D’Arezzo. A pauta de quatro linhas, o tetragrama, aparece na notação do 

canto gregoriano até hoje. 

Aparece no século XVI o pentagrama é um conjunto de 5 linha paralelas e 4 

espaços intermediários.  
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Atividade 
 
1)- O QUE É TETRAGRAMA? 
a)- Conjunto de 5 linhas e 4 espaços.  
b)- Conjunto de 11 linhas paralelas  
c)- Conjunto de 4 linhas paralelas  
 
2)- O QUE É PENTAGRAMA? 
a)- Conjunto de 5 linhas e 4 espaços.  
b)- Conjunto de 11 linhas paralelas  
c)- Conjunto de 4 linhas paralelas  
 
3- O QUE É ENDECAGRAMA? 
a)- Conjunto de 5 linhas e 4 espaços.  
b)- Conjunto de 11 linhas paralelas  
c)- Conjunto de 4 linhas paralelas  
 
4)- O PENTAGRAMA SURGIU NO SÉCULO:  
a)- X  
b)- XI  
c)- XIV  
 
5)- O TETAGRAMA SURGIU NO SÉCULO: 
a)- X  
b)- XI  
c)- XIV  
 
6)-O QUE SÃO PAUTAS? 
a)- Linhas horizontais paralelas  
b)- Pentagrama  
c)- Todas estão corretas  
 
 

4.3.1.2. Clave 

Palavra de origem latina que significa chave. FÁ = F, DÓ= C e SOL = G. 
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Ritmo é a percepção de uma sequência de impulsos sonoros (sons de um 

tambor, por exemplo). Entretanto, se essa sequência rítmica sofre uma grande 

aceleração (a partir de um limiar de frequência de, aproximadamente, 15 ciclos 

por segundo), passamos a percebê-la como melodia. 

 

Atividade 
 

 
1)- O QUE SIGINFICA A PALAVRA CLAVE?  
a)- Em Italiano Chave, que serve para abrir uma música.  
b)- Usado no início do pentagrama e dar nome as notas.  
c)- Todas estão corretas.  
 
2)- COMO SÃO REPRESENTADAS AS CLAVES? 
a)- Notas  
b)- Figuras  
c)- Letras  
 
3)-AS CLAVES DO DÓ, SOL E FÁ, SÃO REPRESENTADAS 
POR: 
a)- A, B, C  
b)- C, G, F  
c)- D, E, F  
 
4)- A CLAVE DE DÓ NA 1ª LINHA: 
a)- Tenor  
b)-Meio soprano  
c)- Contralto  
d)- Baixo  
e)- Soprano  
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5)- A CLAVE DE DÓ NA 2ª LINHA: 
a)- Tenor  
b)-Meio soprano  
c)- Contralto  
d)- Baixo  
e)- Soprano  
 
6)- A CLAVE DE DÓ NA 3ª LINHA: 
a)- Tenor  
b)-Meio soprano  
c)- Contralto  
e)- Soprano  
 
7)- A CLAVE DE DÓ NA 4ª LINHA: 
a)- Tenor  
b)-Meio soprano  
c)- Contralto  
e)- Soprano  
 

4.3.1.3 Notação musical 

Surgiu no século XI, quando o monge beneditino Guido D’Arezzo (992-1050) 

formados pelas primeiras sílabas do hino a São João Batista   

 

Utilizados em línguas de origem latina: DÓ – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ – SI.  

Nas línguas de origem anglo-saxônica são utilizadas letras para representar as 

mesmas 7 notas: C – D – E – F – G – A – B.  

Em alemão a nota SI é representada pela letra H, sendo letra B a que 

representa a nota si bemol. Essas sete notas se repetem, tanto para o agudo 

como para o grave. 
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Notas suplementares na clave de sol: 

 

A maior virtude dos símbolos escritos é sua potencialidade de comunicar certos 

detalhes de execução que se perderiam facilmente na transmissão oral, ou 

seriam, até mesmo, esquecidos. A leitura e a escrita são vistas como 

essenciais, e assim, a notação musical geralmente ocupa lugar central, sendo 

frequentemente o ponto inicial do ensino. 

Atividade  

Aprendizagem das notas, esta se desenrola em três etapas: a imitação, o 

reconhecimento e a execução do canto. 

Atividade 

A nota dó não possui lugar fixo, podendo ocupar qualquer linha ou espaço da 

pauta. 

Atividade 

Jogos de dominó com mínimas, semínimas, colcheias etc., joguinhos de 

quebra-cabeça, loto, cubos, etc. 

 

4.3.1.4 Tonalidade  

Acidentes  Símbolo  Função  

Sustenido 
  

 

Altera a nota 
meio tom 
acima   

Dobrado 
Sustenido 
  

 

Altera a nota 
um tom acima 
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Tonalidade- Armadura de clave. 

 

 

                                                  

Atividade 

1- Ouvir a canção: Asa Branca. 

2-Classifique as vozes ou claves: Se são gostosas, suaves, agudas ou graves,  

masculinas ou femininas. 

3-Perceber a forma da canção: Introdução, parte A, parte B, quantas vezes 

aparecem estas partes e em que parte entra a voz masculina e feminina e 

quando ambas cantam juntas. 

4-Formar grupos para introdução, parte A, parte B e ambas.  

5-Colocar nome nas notas da melodia. 

6-O professor canta o nome das notas e os alunos repetem em eco. 

7- Cada aluno sozinho tente cantar um motivo ou célula. 

8-Cada grupo cante a sua parte. 

9-Cantar cada motivo com notas. 

10- Cantar em outras tonalidades. 

11- Reconhecer os sons. 

                                                                       

 

Bemol   

 

Altera a nota 
meio tom 
abaixo   

Dobrado Bemol 
  

 

Altera a nota 
um tom abaixo 
  

Bequadro  
 

Anula  
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4.3.1.5 Escalas 

Escala é uma palavra italiana que significa escada, ou seja, a sucessão de 7 

sons, sendo a 8ª a repetição da primeira nota. Ascendente (vai do som grave 

para o som agudo) e Descendente (do som agudo ao grave). 

Supõe-se que a primeira escala desenvolvida tenha sido a escala de cinco 

sons ou pentatônica 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

escalas diatônicas maior e menor: iniciava-se o período tonal da música. 

 

Escalas Gregas- Cada modos evocava característica  relacionadas aos deuses 

olímpicos: (Dórico Apolo= Sol), (Frigio=Marte),Lidio= ();Hipolidio=Venus=Amor), 

(Hipofrigio=Mercúrio=Comercio), (Mixolidio=Saturno=lamentações=Fúnebres) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_pentat%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_diat%C3%B4nica
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Escalas relativas- A relativa e dó maior é La menor. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do temperamento da música, ocorrido no séc. XVIII, onde procurava-se dar os mesmos 

valores proporcionais aos intervalos da escala diatônica, surge uma nova escala, em que todas 

as notas têm o mesmo valor dentro desta: a escala cromática. 

 

                                                                            

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperamento_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_crom%C3%A1tica
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Escalas Exóticas-Com o segundo período do romantismo musical  fez-se 

necessária a incorporação de escalas exóticas nas quais as músicas de 

muitos países se baseavam. Às escalas ciganas, já conhecidas séculos 

antes, juntam-se escalas mozárabes, russas, eslavas, etc.  

 

Novas escalas surgiram com a chamada música micro-tonais, além de 

incorporações de escalas antigas, como a indiana, que divide a oitava em 

22 sons, e a escala nordestina brasileira, mistura dos modos lídio e 

mixolídio.  

                                                                                 

Atividade    

Tomando por base as escalas antigas, coloque a sua classificação com 

as  escalas atuais.                                                                             

Jônico C D E F G A B C  

Dórico C D Eb F G A Bb C  

Frígio C Db Eb F G Ab Bb C  

Lídio C D E F# G A Bb C  

Mixolidio C D E F G A Bb C  

Eólio C D Eb F G Ab Bb C  

Lócrio C Db Eb F Gb Ab Bb C  

 

Partindo da escala de Dó maior, mencione as alterações nas escalas menores. 

NATURAL HARMONICA MELODICA CIGANA BACHIANA NAPOLITANA MISTA 

IIIb-VIb-

VIIb 

IIIb-VIb  Asc:IIIb 

Desc:IIIb-

VIb-VIIb 

IIIb-IV#-

VIb 

IIIb IIb-IIIb-VIb Natural e 

melodica  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_nordestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_l%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_mixol%C3%ADdio
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                                      AVALIAÇÃO 
 
1)- O QUE SIGNIFICA A PALAVRA ESCALA? 
a)- Em Italiano Escada  
b)- Em Italiano Escola  
c)- Nenhuma das alternativas  
 
2)- O QUE É ESCALA MUSICAL? 
a)- Combinação de valores  
b)- Sucessão das sete notas musicais em grau conjunto  
c)- Sucessão de oito notas musicais em grau conjunto.  
 
3)- O QUE É GRAU CONJUNTO? 
a)- Distância de uma nota a outra  
b)- Sequência das notas musicais  
c)- Notas em sequência numa escala musical.  
 
4)- TÔNICA, SUPERTÔNICA, MEDIANTE, SUBDOMINANTE, 
DOMINANTE,  
a)- Acordes  
b)- Harpejos  
c)- Graus da escala  
 
5)- QUAIS SÃO OS MODOS DA ESCALA? 
a)- Maior  
b)- Menor  
c)- Ambas estão corretas  
 
6)- OS GRAUS MODAIS:  
a)- Muda o sentido da escala  
b)- Muda o modo da escala  
c)- Muda o nome da escala  
 
7)- OS GRAUS TONAIS: 
a)- Muda o sentido da escala  
b)- Muda o modo da escala  
c)- Muda o nome da escala  
 
8)- QUAIS SÃO OS GRAUS TONAIS? 
a)- I-IV-V  
b)- II-III-IV  
c)- III-VI  
 
9)- QUAIS SÃO OS GRAUS MODAIS? 
a)- I-IV-V  
b)- II-III-IV  
c)- III-VI  
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10)- O GRAU QUE DÁ O NOME DA PROXIMA ESCALA COM  
SUSTENIDO? 
a)- I  
b)- IV  
c)- V  
 
11)- O GRAU QUE DÁ O NOME DA PROXIMA ESCALA COM BEMOL? 
a)- I  
b)- IV  
c)- V 
 
12)- QUAL A ORDEM DOS SUSTENIDOS NA ARMADURA? 
a)- Dó, ré, mi, fá, sol, la, si  
b)- Fá. Dó, sol, ré, la, mi si  
c)- Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá  
 
13)-QUAL A ORDEM DOS BEMOIS NA ARMADURA? 
a)- Dó, ré, mi, fá, sol, la, si  
b)- Fá. Dó, sol, ré, la, mi si  
c)- Si, mi, lá, ré, sol, dó, fá  
 
14)-PARA SABERMOS O NOME DA ESCALA MAIOR COM SUSTENIDOS  
a)- Elevamos uma nota acima do último acidente  
b)- Abaixamos uma nota do útlimo acidente  
c)- Elevamos cinco notas do último acidente.  
 
15)- PARA SABERMOS O NOME DA ESCALA MENOR COM SUSTENIDO  
a)- Elevamos uma nota acima do último acidente  
b)- Abaixamos uma nota do útlimo acidente  
c)- Elevamos cinco notas do último acidente.  
 
16)- PARA SABERMOS O NOME DA ESCALA MAIOR COM BEMOIS  
a)- Elevamos uma nota acima do último acidente  
b)- Abaixamos uma nota do útlimo acidente  
c)- Elevamos cinco notas do último acidente  

17)-PARA SABERMOS O NOME DA ESCALA MENOR COM BEMOIS  
a)- Elevamos uma nota acima do último acidente  
b)- Abaixamos uma nota do útlimo acidente  
c)- Abaixamos cinco notas do último acidente.  
 
18)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM UM SUSTENIDO? 
a)- Dó maior  
b)- Sol maior  
c)- Fá maior  
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19)-QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM DOIS SUSTENIDOS? 
a)- Sol maior  
b)- Dó maior  
c)- Ré maior  
 
20)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM TRÊS SUSTENIDOS? 
a)- Dó maior  
b)- Lá maior  
c)- Sol maior  
 
21)- QUAL A ESCALA QUE 4 #.   

 

a)- Mi maior  
b)- Ré maior  
c)- Fá maior  
 
22)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM CINCO SUSTENIDOS? 
a)- Mi maior  
b)- Si maior  
c)- Sol maior  
 
23)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM SEIS SUSTENIDOS NA CLAVE? 
a)- Mi maior  
b)- Si maior  
c)- Fa # maior  
 
24) QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM SETE SUSTENIDOS NA CLAVE? 
a)- Fa maior  
b)- Dó maior  
c)- Dó sustenido maior  
 
25)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM UM BEMOL NA CLAVE? 
a)- Fá sustenido  
b|- Fá maior  
c)- Fá Sustenido menor  

 
26)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM TRÊS BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Fá maior  
b)- Si b maior  
c)- Mib maior  
 
27)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM QUATRO BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Mib maior  
b)- Réb maior  
c)- Lab maior  
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28)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM CINCO BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Mib maior  
b)- Réb maior  
c)- Lab maior  
 
29)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM SEIS BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Réb maior  
b)- Solb maior  
c)- Dób maior  
 
30)- QUAL A ESCALA MAIOR QUE TEM SETE BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Réb maior  
b)- Solb maior  
c)- Dób maior  
 
31)- QUAL A ESCALA MENOR QUE TEM TRÊS SUSTENIDOS NA 
CLAVE? 
a)- Fa menor  
b)- Fa# menor  
c)- Sol# menor  
 
32)- QUAL A ESCALA MENOR QUE TEM CINCO SUSTENIDOS NA 
CLAVE? 
a)- Fa menor  
b)- Fa# menor  
c)- Sol# menor  
 
33)- QUAL A ESCALA MENOR QUE TEM QUATRO BEMOIS NA CLAVE? 
a)- Fa menor  
b)- Fa# menor  
c)- Sol# menor  
 
34)-QUAL A ESCALA ENARMONICA DE DO BEMOL? 
a)- Réb maior  
b)- Si maior  
c)- Solb maior  
 
35)- QUAL A ESCALA ENARMONICA DE FÁ# MAIOR? 
a)- Réb maior  
b)- Si maior  
c)- Solb maior  
 
36)- QUAL A ESCALA ENARMONICA DE DÓ# MAIOR? 
a)- Réb maior  
b)- Si maior  
c)- Solb maior  
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37)- QUAL A ESCALA HOMONIMA DE SI BEMOL MENOR? 
a)- Réb maior  
b)- Sib maior  
c)- Solb maior  
 
 
 
38)- QUAL A ESCALA HOMONIMA DE RÉ BEMOL MENOR? 
a)- Réb maior  
b)- Sib maior  
c)- Solb maior  
 
 
39)- QUAL A ESCALA HOMONIMA DE SOL MAIOR? 
a)- Réb maior  
b)- Sib maior  
c)- Sol menor  
 
40)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A ESCALA É FRIGIA? 
a)- Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá  
b)- Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi  
c)- Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si  
 
41)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A ESCALA LOCRIO? 
a)- Fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá  
b)- Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi  
c)- Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si  
 
42)- NA ESCALA DE DÓ COMO TONICA, QUAL A ESCALA É A 
MIXOLIDIA? 
a)- Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si  
b)- Dó, ré, mi, fá, sol, la, sib  
c)- Dó, réb, mi, fá, sol, lab, sib  
 
44)- QUAL O NOME DA ESCALA QUE POSSUI CINCO NOTAS? 
a)- Diatonica  
b)- Cromática  
c)- Pentatonica  
 
45)- QUAL O NOME DA ESCALA QUE É COMPOSTA POR SEMITONS? 
a)- Diatonica  
b)- Cromática  
c)- Pentatonica  
 
46)- DÓ, RÉ, FÁ, SOL, LÁ, DÓ: TRATA-SE DE UMA ESCALA! 
a)- Hexafonica  
b)- Cromática  
c)- Pentatonica  
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47)- NATURAL, MELÓDICA, HARMONICA, CIGANA, BACHIANA, 
NAPOLITANA 
a)- Maiores  
b)- Menores  
c)- Ambas estão certas  
 
 
48)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A NATURAL OU ANTIGA? 
a)- La, si, do, ré, mi, fa, sol#, la  
b)- La, si, do, ré, mi, fá, sol, la  
c)- Lá, si, dó, ré, mi, fá#, sol#  
 
49)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A HARMONICA? 
a)- La, si, do, ré, mi, fa, sol#, la  
b)- La, si, do, ré, mi, fá, sol, la  
c)- Lá, si, dó, ré, mi, fá#, sol#  
 
 
50)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A MELÓDICA? 
a)- La, si, do, ré, mi, fa, sol#, la  
b)- La, si, do, ré, mi, fá, sol, la  
c)- Lá, si, dó, ré, mi, fá#, sol# (ascendente)  
 
51)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A CIGANA? 
a)- La, si, do, ré, mi, fa, sol#, la  
b)- Lá, si, dó. Ré#, mi, fá, sol#, lá  
c)- Lá, si, dó, ré, mi, fá#, sol#  
 
52)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A BACHIANA? 
a)- La, si, do, ré, mi, fa, sol#, la  
b)- Lá, si, dó. Ré#, mi, fá, sol#, lá  
c)- Lá, si, dó, ré, mi, fá#, sol# (asc. E desc.)  
 
53)- QUAL DAS ESCALAS ABAIXO É A NAPOLITANA? 
a)- La-si,dó, ré, mi, fá, sol, lá  
b)- Lá, sib, dó , ré, mi, fá, sol#, la  
c)- Lá, sí, dó, ré, mi, fá, sol#, la  
 
54)- COMO EXECUTO UM ESCALA MISTA? 
a)- Não sei  
b)- Ascendente uma escala  
c)- Ascendente uma escala e descendente outra  
 
55)- FÁ#, SOL#, LA#, DÓ#. RÈ# É UMA ESCALA CHINESA: 
a)- Diatonica  
b)- Cromática  
c)- Pentatonica  
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56)- DÓ,RÉ, RÉ#, SOL,/SOL#,DÓ É UMA ESCALA JAPONESA: 
a)- Diatonica  
b)- Cromática  
c)- Pentatonica  
 
57)- SE DIMINUIRMOS UM SEMITOM NO III E VI GRAU DA ESCALA  
MAIOR A TONALIDADE FICA:  
a)- Maior  
b)- Menor  
c)- Cromática  
 
58)- O QUE É TONALIDADE? 
a)- Altura de uma música em relação a sua tônica.  
b)- Conjunto de sons constituintes de uma escala. 
c)- Ambas estão corretas. 
 
59)- COMO RECONHECEMOS A TONALIDADE DE UMA MÚSICA? 
a)- No sentido horário é sustenido, anti-horário bemol  
b)- Pela ordem dos acidentes fixos na armadura  
c)- Pela última nota da partitura.  
d)- Todas estão corretas. 
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4.3.1.6 Intervalos 

 

Intervalo é a distância ou diferença entre duas notas 

 

 

Justo  5 st 

Aumentado - 6 st 

Diminuto - 4 st 

 

 

 

 

 

Menor- 1 st  

Maior- 2st 

Aumentada – 3 st  

Menor -3 st 

Maior -4 st 

Aumentado  5 st 

Diminuto 2 st  

Justo – 7 st 

Aumentado- 8st  

Diminuto- 6 st   
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Menor- 8 st  

Maior- 9 st 

Aumentado - 10 st 

Diminuto – 7 st  

 

 

Justa- 12 semitons  

 

Atividade 

Construa a série harmônica a partir dos dados mencionados 

Fundamental 8ª 5ª 4ª 3ª 3ª 3ª 2ª 2ª 2ª 

Dó Maior          

 

                                       AVALIAÇÃO 

 
1)- INTERVALO É: 
a)- A distância de uma nota a outra 
b)- A distância da mesma nota 
c)- Nenhuma das anteriores 
 
 

Menor- 10 st  

Maior- 11 st 

Aumentado - 12 st 

Diminuto – 9 st  



 

                                              www.educacaomusicalmendelssohn.com.br 

 
2)- OS INTERVALOS PODEM SER: 
a)- 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª... 
b)- Maior, menor, aumentado e diminuto 
c)- Ambas estão corretas 
 
3)- DÓ A FÁ EXISTE O INTERVALO DE: 
a)- Segunda 
b)- Terça 
c)- Quarta 
 
4)- DÓ A MI, EXISTE O INTERVALO DE: 
a)- Segunda 
b)- Terça 
c)- Quarta 
 

                                          
5)- DÓ A RÉ, EXISTE O INTERVALO DE: 
a)- Segunda 
b)- Terça 
c)- Quarta 
 
6)- DÓ A SOL, EXISTE O INTERVALO DE: 
a)- Quinta 
b)- Sexta 
c)- Sétima 
d)- Oitava 
 
7)-CLASSIFIQUE O INTERVALO DE SOL A RÉ. 
a)- 5ª diminuta 
b)- 5ª justa 
c)- 5ª Aumentada 
 
8)-CLASSIFIQUE O INTERVALO DE DÓ SI b. 
a)- Sétima menor 
b)- Sétima maior 
c)- Setima aumentada 
 
9)-CLASSIFIQUE O INTERVALO DE RÉ A RÉ B. 
a)- Oitava diminuta 
b)- Oitava aumentada 
c)- Oitava justa 
 
10)- CLASSIFIQUE O INTERVALO DE MI A FA. 
a)- Segunda aumentada 
b)- Segunda diminuta 
c)- Segunda menor 
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11) CLASSIFIQUE O INTERVALO DE LÁ A FÁ # 
a)- Sexta maior 
b)- Sexta menor 
c)- Sexta Aumentada 
 
12)- O INTERVALO DE Dó A FÁ. 
a)- Quarta justa 
b)- Quarta aumentada 
c)- Quarta diminuta 
 
13)- CLASSIFIQUE O INTERVALO DE FÁ A LÁ. 
a)- Terça menor 
b)- Terça maior 
c)- Terça diminuta 
 
14)- A 2ª PASSA A SER 7ª; 
a)- Ocorreu um erro 
b)- Ocorreu a inversão de intervalos 
c)- Ocorreu a inversão de valores 
 
 
15)- MAIORES PASSAM A SER MENORES;  
a)- Ocorreu um erro 
b)- Ocorreu a inversão de intervalos 
c)- Ocorreu a inversão de valores 
 
 
16)- OS JUSTOS SEMPRE FICAM JUSTOS 
a)- Ocorreu um erro 
b)- Ocorreu a inversão de intervalos 
c)- Ocorreu a inversão de valores 
 
17)- A SIMULTANEIDADE DE TERÇA: 
a)- Harpejo  
b)- Acordes 
c)- Escalas 
 

18)- A SUCESSÃO DE 3ª: 
a)- Harpejo  
b)- Acordes 
c)- Escalas 
 
19)- Fund, 8ª, 5ª, 4ª, 3ª, 3ª, 3ª, 2ª, 2ª, 2ª 
a)- Acordes 
b)- Harpejos 
c)- Sons harmônicos 
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20) O que significa uníssono? 
a)- Cantar ou tocar o mesmo som. 
b)- Coro formado por vozes femininas e masculinas. 
c)- Canto com separação de uma oitava. 

d)- Todas estão corretas 

 

                                                                   

4.3.1.7 Arpejos 

Cantar ou tocar sucessivamente os intervalos : Fundamental + 3ª + 5ª  

 

 

 

 E se colocarmos a 7ª, o arpejo se torna dissonante. 

 

 

 

                                           AVALIAÇÃO 

Considere a seguinte progressão harmônica: 
Ré menor com 7a menor – Sol maior com 7a menor – Dó maior com 7a maior 
 
A melodia que, quando tocada por um instrumento solista e sem nenhum tipo de 
acompanhamento, melhor expressa a progressão harmônica acima é: 
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4.3.1.8 Acordes 

 Cantar ou tocar os intervalos: fundamental + intervalo de 3ª + o intervalo 

de 5ª simultaneamente, ou seja, juntos. 

       

                                    Maior  Aumentado    Menor          Diminuta 

ACORDES INVERTIDOS 
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Atividade  

Toque uma nota e veja se ela fica bem no contexto da harmonia. Fique nela. 

Se errar, toque outra, e vá até achar uma que fique legal. 

Experimente inflexões, vibratos, aumentar a intensidade da nota, diminuí-la, 

abafar as cordas (se o seu instrumento for de cordas) 

Acrescente outra nota. 

Memorizar a musica e os caminhos da harmonia.  

Tensão e relaxamento. 

Use pausas. 

Escute músicas diferentes dos estilos que você está acostumado a ouvir 

Atividade  

Executar em teclados ou no violão uma série livre de tríades maiores, menores, 

aumentados ou diminutos.  

Atividade  

O professor canta uma frase detendo-se na Dominante, e as crianças 

completam a frase caindo, fatalmente, na Tônica.               

 

                                         AVALIAÇÃO 

1)- Considere a seguinte progressão harmônica:  
| F7M | F#° | Gm7 | G#° | Am7 | 
Respeitadas suas funções harmônicas, os acordes dos compassos 2 e 4 
podem ser substituídos, respectivamente, por: 
(A)C7 e D 7. 
(B)D7 e E 7. 
(C)F #7 e G# 7. 
(D)F7 e 7 . G 
(E)B7 e 7C. # 
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2)- O QUE É HARMONIA? 
a)- Combinação de valores  
b)- Sucessividade de sons  
c)- Simultaneidade de sons.  
 
3)- O QUE É ACORDE? 
a)- Combinação de valores  
b)- Sucessividade de sons  
c)- Simultaneidade de sons.  
 
4)-O QUE SÃO CIFRAS? 
a)- Combinação de valores  
b)- Sucessividade de sons  
c)- Simbolos que represetam os acordes..  
 
5)-COMO SÃO REPRESENTADOS AS CIFRAS? 
a)- Figuras positivas e negativas  
b)- Compasso musicais  
c)- Letras  
 
6)- A=LA; B=SI; C=DÓ; D=RÉ; E=MI; F=FÁ; G=SOL 
a)- Figuras positivas e negativas  
b)- Compasso musicais  
c)- Cifras  
 
7)- AGRUPAMENTO DE TRÊS SONS 
SIMULTANEOS: 
a)- Tetrade  
b)- Polifonia  
c)- Triade  
 
8)- AGRUPAMENTO DE QUATRO SONS 
SIMULTANEOS: 
a)- Polifonia  
b)- Tetrade  
c)- Triade  
 
9)- AGRUPAMENTO DE CINCO SONS 
SIMULTANEOS: 
a)- Polifonia  
b)- Triade  
c)- Tetrade  
 
10)- AGRUPAMENTO DE SEIS SONS 
SIMULTANEOS: 
a)- Hexafonia  
b)- Triade  
c)- Tetrade  
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11)- AGRUPAMENTO DE SETE SONS 
SIMULTANEOS: 
a)-Heptafonia  
b)- Hexafonia  
c)- Tetrade  
 
12)- AGRUPAMENTO DE OITO SONS 
SIMULTANEOS: 
a)-Octafonia  
b)- Hexafonia  
c)- Tétrade  
 
13)- COMO SE DIVIDEM OS ACORDES: 
a)- Consonantes  
b)- Consonantes e dissonantes  
c)- Dissonantes  
 
14)- OS ACORDES PODEM SER: 
a)- Maior e menor  
b)- Aumentados e diminutos  
c)- Ambas estão certas  
 
15)- ACORDE QUE DÁ A SENSAÇÃO DE REPOUSO: 
a)- Oitavados  
b)- Consonantes  
c)- Dissonantes  
 
16)- ACORDE QUE DÁ A SENSAÇÃO DE MOVIMENTO: 
a)- Oitavados  
b)- Dissonantes  
c)- Consonantes  
 
                                                             
 

 

17)- QUAIS AS CONSONANCIAS PERFEITAS? 

a)- Uníssono, 5ª justa e 8ª justa  

b)- Terceira e sexta maior e menor  

c)- Ambas estão certas  
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18)- QUAIS AS CONSONANCIAS IMPERFEITAS? 

a)- Terceira e sexta maior e menor  

b)- Uníssono, 5ª justa e 8ª justa  

c)- Ambas estão certas  

 
19)- COMO SÃO OS ACORDES DISSONANTES  
PRIMÁRIOS? 

a)- São aqueles que pedem preparação, percussão e 
repouso.  

b)- Não pedem preparação.  

c)- Ambas estão certas  

20)- COMO SÃO OS ACORDES DISSONANTES  
SECUNDÁRIOS? 

a)- Não pedem preparação.  

b)- São os intervalos justos.  

c)- São aqueles que pedem preparação, percussão e  
repouso.  
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21)- O QUE É A PREPARAÇÃO DE UM ACORDE? 

a)- Intervalo consonante que se transforma em  
dissonante.  

b)- Intervalo dissonante resolve descendo um grau  
conjunto.  

c)- Intervalo consonante por ligadura anuncia o  
dissonante.  

 
22)- O QUE É A PERCUSSÃO DE UM ACORDE? 

a)- Intervalo consonante por ligadura anuncia o  
dissonante.  

b)- Intervalo dissonante resolve descendo um grau  
conjunto.  

c)- Intervalo consonante que se transforma em  
dissonante.  

 
23)- O QUE É A RESOLUÇÃO DE UM ACORDE? 

a)- Intervalo consonante por ligadura anuncia o  
dissonante.  

b)- Intervalo consonante que se transforma em  
dissonante.  

c)- Intervalo dissonante resolve descendo um grau  
conjunto.  
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24)- QUAIS OS MOVIMENTOS QUE DEVEM SER  
EVITADOS? 

a)- 5ª consecutivas pelo movimento direto.  

b)- Duas ou mais oitavas pelo movimento direto.  

c)- Ambas estão corretas.  

 
25)- QUAL A REGRA PARA EVITAR 5º E 8ª JUSTAS OU OCULTAS? 

a)- Perfeita á perfeita por movimento contrario ou  
obliquo.  

b)- Imperfeita á perfeita pelos três movimentos.  

c)- Perfeita a imperfeita pelos três movimentos.  

d)- Ambas estão corretas.  

 
26)- COMO SE DIVIDEM OS ACORDES PERFEITOS  
NAS ESCALAS? 

a)- Acordes Perfeitos maiores: I-IV-V grau  

b)- Acordes perfeitos menores (relativa) II-III-VI..  

c)- Acorde Sensível ou dissonante VII grau..  

d)- Ambas estão corretas. 
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28) COMO SE DIVIDE OS ACORDES CONSONANTES? 

 
27)- TODOS OS ACORDES PERFEITOS RESOLVEM: 

a)- Direta mente sobre a tônica  
                                                          

b)- Indiretamente sobre a tônica  

c)- Direta e Indiretamente sobre a tônica.  

a)- Perfeitos  
b)- Perfeitos e imperfeitos  
c)- Imperfeitos  
 
29) COMO SE DIVIDE OS ACORDES DISSONANTES? 
a)- Primários e secundários  
b)- Primários  
c)- Secundários  
 
30)- COMO SÃO FORMADOS AS TRIADES? 
a)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª e 5ª  
b)- Primeira e segunda inversão.  
c)- Perfeitos e imperfeitos  
 
31)- COMO SÃO FORMADOS AS TETRADES? 
a)- Primeira e segunda inversão.  
b)- Perfeitos e imperfeitos  
c)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª e 7ª.  
        
32)- COMO SÃO FORMADOS AS PENTADES? 
a)- Primeira e segunda inversão.  
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª e 7ª.  
c)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª.  
 
33)- COMO SÃO FORMADOS AS HEXAFONIA 
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª e 7ª.  
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª e 11ª.  
c)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª.  
 
34)- COMO SÃO FORMADOS AS HEPTAFONIA 
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª e 7ª.  
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 13ª.  
c)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª.  
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35)- COMO SÃO FORMADOS AS HEPTAFONIA 
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª e 7ª.  
b)- Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e 

c)-  Nota fundamental, mais intervalo de 3ª, 5ª, 7ª, 9ª 
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