
 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 01  De acordo com o que você estudou na Unidade 4 sobre o processo criativo em música, assinale se a 

alternativa abaixo é VERDADEIRA ou FALSA. 
“Os sons e os silêncios são a matéria-prima para a construção de uma música. Os instrumentos musicais e as vozes são 
capacez de realizar sons muito diferentes, que podem ser combinados de diversas maneiras quando criamos ou 
executamos uma música.” 
 
a) (     ) Verdadeira     b) (     ) Falsa 
 

 QUESTÃO 02  Das alternativas abaixo, assinale a única que NÃO é uma propriedade da música. 

 
a) (     ) Timbre     c) (     ) Altura 
b) (     ) Intensidade    d) (     ) Ritmo 
 

 QUESTÃO 03  Enumere a segunda coluna, e acordo com a primeira de modo que cada propriedade do som fique 

associada ao seu significado. 
 
( 1 ) Timbre   (     ) característica do som em ser mais forte ou mais fraco 
( 2 ) Intensidade  (     ) característica do som em ser curto ou longo 
( 3 ) Altura   (     ) é a identidade do som 
( 4 ) Duração   (     ) característica do som em ser mais grave ou mais agudo 
 

 QUESTÃO 04  O modo como o instrumento é produzido, o material utilizado para sua confecção e como o som vibra 

dentro dele são aspectos fundamentais para a produção sonora. 
 
Relacione cada imagem às características dos instrumentos. 
 
a) 

 

(     ) Instrumento feito de madeira, cordas de aço ou de náilon, que pode 
ser tocado com os dedos ou com uma palheta. 

ESTE EXERCÍCIO É UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM. 

1 - Leia cada questão atentamente. Evite rasuras. As 
respostas rasuradas serão consideradas erradas. 
2 - Utilize caneta azul ou preta para as respostas, se 
precisar fazer alguma anotação, pode usar lápis. 
3 - A interpretação das questões faz parte da avaliação. Não 
serão permitidas perguntas durante a realização. 

4 – Se você se sentir prejudicado em alguma questão ou considere-
a inapta para a avaliação, poderá requerer a anulação da questão à 
direção da escola ou ao professor. Contudo, não deixe a questão 
em branco. 
5 – Além desta nota, sua média será composta pela soma das 
interações em aula e a entrega dos exercícios ao longo do 
bimestre. 

CALMA, ATENÇÃO E BOA PROVA! 
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b) 

 

(     ) Instrumento construído de uma vara de madeira, uma corda de aço 
e uma cabaça. É tocado com as mãos, fazendo pressão sobre a 
corda e pelo manuseio de uma varinha. 

c) 

 

(     ) Instrumento de sopro que possui um corpo feito de plástico. 

d) 

 

(     ) Instrumento de percussão que tem o corpo feito de metal. O som é 
produzido por uma pequena baqueta de metal. 

  

 QUESTÃO 05  A dinâmica musical indica a intensidade de um instrumento musical que varia de muito suave a cada vez 

mais suave. 
Utilizando os simbolos abaixo, complete o quadro de indicação de dinâmica da intensidade conforme estudado em sala de 
aula. 
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NOME DO TERMO ABREVIAÇÃO/SINAL SIGNIFICADO 

Pianíssimo  Intensidade muito suave 

Piano  Intensidade suave 

Meio Piano  Intensidade Intermediária meio fraca 

Meio Forte  Intensidade Intermediária meio forte 

Forte  Intensidade Forte 

Fortíssimo  Intensidade muito forte 

Crescendo  Intensidade cada vez mais forte 

Decrescendo  Intensidade cada vez mais suave 

 

 QUESTÃO 06  Na criação de uma canção, muitos são os profissionais que atuam na sua execução. Enumere a segunda 

coluna, e acordo com a primeira de modo que cada profissional seja relacionado à relacionado à sua atividade. 
 
( 1 ) Compositor   (     ) dirigir os ensaios e as sessões de gravação de uma música. 
( 2 ) Arranjador   (     ) executam os arranjos musicais criados pelo arranjador. 
( 3 ) Instrumentistas  (     ) criam a letra da música. 
( 4 ) Produtor Musical  (     ) escolhe quais os instrumentos participarão da gravação e como serão tocados. 
 

 QUESTÃO 07  O processo de juntar todos os instrumentos e vozes gravadas de maneira que formem um conjunto, 

adequando cada instrumento à sonoridade final desejada é chamado de: 
 
a) (     ) Mixagem    c) (     ) Junção Sonora 
b) (     ) Mistura Musical    d) (     ) Gravação Mista 
 

 
Boa prova! 


