
 
 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA?

AULA 6 (Apreciação e Conceituação)
Na aula 5 aprendemos sobre a Intensidade do Som, que pode ser Forte ou Fraco; nesta aula 

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

1)  No áudio "Propriedades do Som (Aula 6)" disponível em 

você vai ouvir uma sequência de 8 sons que será repetida por 3 vezes. A partir desse áudio 

responda: 

a.    Os sons foram executados de forma igual?

__________________________________

b.    O que foi diferente entre um som e outro?

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 A diferença entre os sons é em relação à sua 

altura dos sons  

 

 

2. Represente graficamente os sons ouvidos no áudio da questão 1.

___________________________________________________________________________

 

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   
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AULA 6 (Apreciação e Conceituação) 
Na aula 5 aprendemos sobre a Intensidade do Som, que pode ser Forte ou Fraco; nesta aula 

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

1)  No áudio "Propriedades do Som (Aula 6)" disponível em https://youtu.be/Oq5

você vai ouvir uma sequência de 8 sons que será repetida por 3 vezes. A partir desse áudio 

a.    Os sons foram executados de forma igual? 

___________________________________________________________________________

b.    O que foi diferente entre um som e outro? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ntre os sons é em relação à sua ALTURA. Podemos representar graficamente a 

2. Represente graficamente os sons ouvidos no áudio da questão 1. 

___________________________________________________________________________

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   

 

 

Na aula 5 aprendemos sobre a Intensidade do Som, que pode ser Forte ou Fraco; nesta aula 

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

https://youtu.be/Oq5-JDXYn70, 

você vai ouvir uma sequência de 8 sons que será repetida por 3 vezes. A partir desse áudio 

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

. Podemos representar graficamente a 

___________________________________________________________________________ 

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 


