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4.3.3 INTENSIDADE 

 

Quando distinguimos um som forte de um som fraco. 

È o modo de como tocamos ou cantamos determinado trecho musical. 

Audiometria é o estudo metrológico da audição. 

Ponto culminante é o ponto de maior intensidade expressiva de uma melodia. 

Abreviaturas                                                        Significados 

ppp –                                                                        pianissíssimo 

pp –                                                                          pianíssimo 

p –                                                                            piano 

mp –                                                                        meio piano 

mf –                                                                         meio forte 

f –                                                                            forte 

ff –                                                                           fortíssimo 

fff –                                                                          fortississimo 

sf –                                                                          sforçando 

fp –                                                                         forte piano 

mfp –                                                                     meio forte piano 

 

Atividade 

Cante o ponto culminante. 
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Diminuir a intensidade 

Calando  

Decrescendo  

Morrendo  

Suave  

Calma  

 

Aumentando a 
intensidade  

significado  

Animato  Com animo  

Amabile  Com amor  

Cantabile  De modo cantável  

 
Com Brio 

Com brilho 

Affetuoso  Com afeto  
 

  

Marcato  Com mais realce  

Crescendo  Aumentado a intensidade  

 

Atividade 

Cole na coluna da direita os sinais que representam a dinâmica pedida.  

Dinamica  Sinais  

Crescendo   

Decrescendo   

Crescendo e decrescendo   

Forte e fraco   

Marcato   

 

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


 
 
 

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

Atividade 

Na partitura abaixo, analise as suas dinâmicas. 
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                                       AVALIAÇÃO 

1)- INTENSIDADE É: 
a)- Distinção entre um som grave e agudo  
b)- Distinção entre um som longo e curto  
c)- Distinção entre um som forte e fraco  
 
2)- PIANISSISSIMO, PIANISSIMO, PIANO, MEIO PIANO: 
a)- mf, f, ff, fff  
b)- ppp,pp, p, mp  
c)- sf, fp, mfp,  
 
3)- MEIO FORTE, FORTE, FORTISSIMO E FORTISSÍSSIMO: 
a)- mf, f, ff, fff  
b)- ppp,pp, p, mp  
c)- sf, fp, mfp,  
 
4)- SFORZANDO, FORTE PIANO E MEIO FORTE PIANO: 
a)- sf, fp, mfp,  
b)- ppp,pp, p, mp  
c)- mf, f, ff, fff  
 
5)- TOCAR COM MAIS REALCE UM MOTIVO, FRASE OU SEMIFRASE : 
a)- Marcato  
b)- Animato  
c)- Morrendo  
 
6)- TOCAR COM MAIS ANIMO UM MOTIVO, FRASE OU SEMIFRASE : 
a)- Animato  
b)- Perdendosi  
c)- Cantábile  
 
7)- TOCAR DE MODO CANTÁVEL : 

a)- Perdendosi  
b)- Calando  
c)- Cantabile  
 
8)- DOLCE, SOTTO VOCE, COM AFETO: 
a)- Cantabile, calando e affetuoso  
b)- Calando, dolce, com brio  
c)- Dolce, meia voce e affetuoso  
 
9)- DIMINUIR A INTENSIDADE: 
a)- Cantabile, calando e affetuoso  
b)- Perdendosi, calando, 
morrendo  
c)- Calando, dolce, com brio  
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10)- COM BRILHO: 
a)- Perdendosi, calando, morrendo  
b)- Com brio  
c)- Calando, dolce, com brio  
 
11)- VAGAS EMOÇÕES DE ALEGRIA: 
a)- Grande volume de som  
b)- Pianississimo  
c)- Variações de intensidade.  
 
12)- SATISFAÇÃO: 
a) Crescendo e decrescendo  
b)- Pianississimo  
c)- Grande volume de som  
 
13)- REPOUSO, INTIMIDADE, SUAVIDADE E CALMA: 
a) Crescendo e decrescendo  
b) Choque  
b) Pianississimo, suave.  
 
14)- PPP,PP,P,MP,MF,F,FF,FFF. QUAIS OS DECIBÉIS? 
a)-80,70,60,50,40,30,20,10,  
b)-10,20,30,40,50,60,70,80.  
c)-Nenhuma das anteriores.  
 
15)- QUAL O APARELHO QUE REGISTRA A INTENSIDADE DO SOM? 
a)- Metronomo  
b)- Diapasão  
c)- Audimetro  
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