
 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 01  A evolução dos meios e formas de fazer música permite que hoje, mesmo sem conhecer determinada 

canção, um instrumetista realize o acompanhamento de um cantor ou intérprete usando uma partitura. O método utilizado 
na música para traduzir os sons em sinais gráficos é chamado de: 
 
a) (     ) Notação Musical   c) (     ) Desenho Musical 
b) (     ) Audição Musical   d) (     ) Sons Musicais 
 

 QUESTÃO 02  De acordo com o sistema de notação mucical, relacione cada símbolo com suas respectivas durações, 
considerando um compasso simples.  
 

a) Semibreve  (     ) Metade da duração da colcheia 

b) Mínima 
 

(     ) Metade da duração da semínima 

c) Semínima 
 

(     ) Maior duração 

d) Colcheia 
 

(     ) Menor duração 

e) Semicolcheia 
 

(     ) Metade da duração da semibreve 

f) Fusa 
 

(     ) Metade da duração da mínima 

 

 QUESTÃO 03  Notas musicais são os elementos mínimos de um som e podem ser identificadas por letras para facilitar a 

escrita e aumentar a velocidade de leitura. 
Complete o quadro de notação com a letra corresponde a cada nota musical: 

 
DÓ RÉ MI FÁ SOL LÁ SI 

 
 

      

 
 

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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 QUESTÃO 04  Com base no que estudamos sobre a classificação dos instrumentos musicais, relacione a segunda coluna 
de acordo com a primeira: 
 

a) Aerofones (     ) Instrumentos que produzem som por meio eletrônicos. 

b) Cordofones 
(     ) Instrumentos que produzem som por meio da vibração de 
membranas. 

c) Membranofones 
(     ) Instrumentos que produzem som por meio da vibração de 
seu próprio corpo. 

d) Idiofones (     ) Instrumentos que produzem som por meio do ar. 

e) Eletrofones (     ) Instrumentos que produzem com pela vibração de cordas. 

 

 QUESTÃO 05  Durante a leitura e interpretação das composições é importe que você considete o contexto histórico em 

que  elas foram escritas. Das alternativas abaixo, assinale a opção que representa o nome do profissional que escreve as 
letras musicais. 
 
a) (     ) Escritor     c) (     ) Letrista 
b) (     ) Compositor    d) (     ) Poeta 
 

 QUESTÃO 06  No desenvolvimento de novas tecnologias para a produção sonora, os intrumentos musicais assumem um 

importante parcela. Durante muito tempo eles foram construídos manualmente e esse conhecimento era passado de 
pessoa para pessoa. O profissional que constrói e conserta instrumentos musicais de forma artesanal é chamado de: 
 
a) (     ) Instrumentista    c) (     ) Musicista 
b) (     ) Tocador     d) (     ) Luthier 
 

 QUESTÃO 07  A forma como os sons eram captados e armazenados sofreram diversas mudanças ao longo do tempo e 

forte influência do avanço tecnológico. 
Observe o quadro abaixo e classifico os modos de reprodução e armazenamento como ANALÓGICOS e DIGITAIS: 
 

a)   

 

(     ) ANALÓGICO 
 
(     ) DIGITAL 

b) 

 

(     ) ANALÓGICO 
 
(     ) DIGITAL 

c) 

 

(     ) ANALÓGICO 
 
(     ) DIGITAL 

d) 

 

(     ) ANALÓGICO 
 
(     ) DIGITAL 

 
 

 
Boa prova! 


