
 
 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA?

AULA 3 (Conceituação)
 

Se, para fazer música, é preciso combinar/organizar os sons para serem ouvidos, então quanto 

mais se souber sobre o som, mais 

queiram ouvir, não é mesmo? Sendo assim, eu lhe convido a aprender mais

prima da música. Comecemos pelo início e vejamos o que é som.

1) Assista ao vídeo "Onda Sonora" disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco

a.          O que você observou? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________

 

2)         Assista ao vídeo "Produção de Som" disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco

a.       O que acontece para que possamos ouvir o som?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   

 

 

 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA? 

 

AULA 3 (Conceituação) 

preciso combinar/organizar os sons para serem ouvidos, então quanto 

souber sobre o som, mais se vai ter condições de combiná-lo de forma que as pessoas 

queiram ouvir, não é mesmo? Sendo assim, eu lhe convido a aprender mais

prima da música. Comecemos pelo início e vejamos o que é som. 

Assista ao vídeo "Onda Sonora" disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco e responda: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Assista ao vídeo "Produção de Som" disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco e responda: 

O que acontece para que possamos ouvir o som? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   

 

 

preciso combinar/organizar os sons para serem ouvidos, então quanto 

lo de forma que as pessoas 

queiram ouvir, não é mesmo? Sendo assim, eu lhe convido a aprender mais sobre a matéria-

Assista ao vídeo "Onda Sonora" disponível em 

______________________________________________________________________________

______________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 



 
 

 

b.        Quais os meios em que a onda sonora pode se propagar?

______________________________________________________________________________

_______________________________________________

 

3)         Assista ao vídeo "O Que é Som? Como o Som se Propaga?” disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco

a. (    ) O som carrega consigo as partículas de ar.

b. (    ) O som se propaga em linha reta.

c. ( X ) O som modifica a densidade do ar.

d. ( X ) O som se propaga esfericamente, ou seja, para todos os lados.

e. (    ) O som se propaga no vácuo.

 

Com certeza você já notou que os sons não são iguais, eles possuem características próprias 

dependendo de seu emissor, ou seja, de quem o produz, de onde vem. Então, que tal 

aprendermos sobre as CARACTERÍSTICAS (ou propriedades, ou parâmetros, ou qualidades) d

som? 

 

 

Quais os meios em que a onda sonora pode se propagar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Assista ao vídeo "O Que é Som? Como o Som se Propaga?” disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=VOCV0h6JDco e marque as alternativas correta

) O som carrega consigo as partículas de ar. 

) O som se propaga em linha reta. 

) O som modifica a densidade do ar. 

) O som se propaga esfericamente, ou seja, para todos os lados. 

) O som se propaga no vácuo. 

certeza você já notou que os sons não são iguais, eles possuem características próprias 

dependendo de seu emissor, ou seja, de quem o produz, de onde vem. Então, que tal 

aprendermos sobre as CARACTERÍSTICAS (ou propriedades, ou parâmetros, ou qualidades) d

______________________________________________________________________________

_______________________________ 

Assista ao vídeo "O Que é Som? Como o Som se Propaga?” disponível em 

e marque as alternativas corretas: 

certeza você já notou que os sons não são iguais, eles possuem características próprias 

dependendo de seu emissor, ou seja, de quem o produz, de onde vem. Então, que tal 

aprendermos sobre as CARACTERÍSTICAS (ou propriedades, ou parâmetros, ou qualidades) do 


