
 
 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA?

AULA 7 (Apreciação e Conceituação)
Na aula 6 aprendemos sobre a Altura do Som, que pode ser Grave, Médio ou Agudo; nesta aula 

iremos conhecer outra característica ou qualidade, ou parâmetro ou propriedade do som. 

1) No áudio "Propriedades do Som (Aula 7)" disponível em

https://www.youtube.com/watch?v=qQCeFIgvbQk&list=PL4WCJ4BxaNaxZE3EFXmnvs2EL3_2Lg

GpE&index=7&t=4s, você vai ouvir uma sequência de 

áudio responda: 

a.         No áudio foi tocada a mesma música 1

__________________________________________________________________________

b.       Apesar de ser a mesma música as repetiçõe

elas? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c.      Você seria capaz de listar o instrumento musical utilizado em cada 

quadro a seguir: 

 

1º.   

2º.   

3º.   

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   
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você vai ouvir uma sequência de 13 trechos de música

.         No áudio foi tocada a mesma música 13 vezes; você saberia dizer qual é a música?

__________________________________________________________________________

.       Apesar de ser a mesma música as repetições não foram iguais. Qual a diferença entre 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

.      Você seria capaz de listar o instrumento musical utilizado em cada trecho

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   
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iremos conhecer outra característica ou qualidade, ou parâmetro ou propriedade do som.  
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música. A partir desse 

vezes; você saberia dizer qual é a música? 

__________________________________________________________________________ 

s não foram iguais. Qual a diferença entre 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

trecho? Complete o 

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 



 
 

 

4º.   

5º.   

6º.   

7º.   

8º.   

9º.   

10º.  

11º.  

12°.  

13°.  

 

Em cada uma das repetições no áudio foi tocada a mesma música, porém com um instrumento 

musical diferente. O que nos permite dizer a identidade do instrumento é a característica do 

som chamada de TIMBRE. Podemos representar graficamente desenhando o instru

escrevendo seu nome. 
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