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Com base nos materiais que estudamos ao longo dos meses de fevereiro e março, 
responda as questões a seguir: 

1. Gêneros musicais são categorias que contêm peças musicais que compartilham 
elementos em comum. Os gêneros definem e classificam músicas em suas 
qualidades. 
 
Sobre os gêneros musicais brasileiros é correto afirmar que: 
 
a) (      ) O Brasil é um país de raiz histórica única, os portugueses. Portanto, todos 

os gêneros musicais predominantes são de origem europeia e não sofreram 
interferência no processo de colonização. 

b) (      ) Na música brasileira é possível observar que a mistura de diferentes etnias 
e culturas deram origem a diversos gêneros musicais. 

c) (      ) A Modinha e o Lundu não podem ser considerados gêneros musicais 
brasileiros, pois foram criados e difundidos pelos colonizadores, que não eram 
brasileiros e sim portugueses. 

d) (      ) Por mais extenso que seja o território brasileiro, é possível perceber uma 
unidade nos gêneros musicais que mantem as mesmas características em 
qualquer região do país. 
 

2. Na música nordestina, destacam-se ritmos tais como coco, xaxado, martelo 
agalopado, samba de roda, baião, xote, forró, Axé e frevo, dentre outros ritmos. 
A diversidade cultural do Nordeste é representada por figuras ilustres da cultura 
popular. 
 
Assinale abaixo a alternativa em que todos os nomes são de artistas representativos 
da musicalidade nordestina: 
 
a) (      ) Anita – Ivete Sangalo – MC Biel 
b) (      ) Luiz Gonzaga – Dominguinhos – Waldonys 
c) (      ) Zeca Pagodinho – Alexandre Pires – Tiaguinho 
d) (      ) Jojô Todinho – Arlindo Cruz – Preta Gil 

 
3. A música para o indígena é algo muito importante, devido a todo o seu peso 

social e ritual. Ela está presente nas diversas manifestações culturais e sociais 
de cada etnia, fazendo parte dos rituais de magia, socialização, contato direto 
com os ancestrais e cura. Os índios brasileiros utilizam predominantemente 
instrumentos de sopro ou percussão. Cada tribo possui seus instrumentos 
específicos, os que são compartilhados de alguma maneira sofrem 
diversificações, como o material utilizado para a fabricação por exemplo. 
 
Das alternativas abaixo, marque a única que NÃO REPRESENTA um instrumento 
musical indígena. 



 
a) (      ) Maracá. 
b) (      ) Flauta. 
c) (      ) Piano. 
d) (      ) Apito. 

 
4. Uma das festas mais tradicionais e importantes para a cultura popular 

brasileira é a Festa de Boi, celebrada principalmente no Nordeste e no Norte do 
país. Dentre as celebrações, o Bumba meu boi, ou Boi Bumbá, é a de maior 
notoriedade no Nordeste e inclui danças, músicas, desfiles e representação 
teatral. 
 
Sobre o folguedo do Boi Bumbá ou Bumba Meu Boi, analise a frase abaixo e 
classifique se ela é VERDADEIRA ou FALSA. 
 

“A música envolve diversos instrumentos como o violão, o cavaquinho, o pandeiro, o chocalho, 

o triângulo, a zabumba, a matraca, etc. O ritmo predominante é chamado de toada, um estilo de 
cantiga simples e regional, formada por estrofes e rimas.” 

 

a) (      ) Verdadeira 
b) (      ) Falsa 

 
5. Um objeto que pode ser usado para fazer música é chamado de instrumento 

musical. Um instrumento musical pode ser tão grande e complexo quanto um 
piano ou tão pequeno e simples quanto um apito ou um sino minúsculo.  
 
Baseado no que estudamos, classifique os instrumentos abaixo utilizando a 
numeração adequada para cada tipo de instrumento. 

(1) Instrumentos de sopro 

(2) Instrumentos de percussão 

(3) Instrumentos de cordas 

a) (      ) Pandeiro 
b) (      ) Violão 
c) (      ) Trompete 
d) (      ) Atabaque 
e) (      ) Flauta 
f) (      ) Violino 


