
 
 
 
 
 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: robertabarros88@gmail.com 
 

1) A música eletrônica foi desenvolvida na Alemanha na metade do século XX. Além das fontes sonoras 

da música concreta, havia outra fonte de geração sonora. Identifique  qual é a outra fonte sonora que 

não é usada na produção da música eletrônica. 
 

a)Microfones e gravadores 

b) Instrumentos musicais tradicionais 

c) Sequenciadores 

d) Simuladores de ambientes 

e) Caixas acústicas 
 

2) Considerando os métodos de gravação de sons, analise as alternativas marcando “V” para verdadeira 
e “F” para falsa. Por fim, assinale a alternativa com a sequência correta: 
 

(   ) Existem três sistemas principais para gravar sons: os mecânicos, os de base magnética e os ópticos. 

(   ) Os sistemas mecânicos têm como base o método do fonógrafo.  

(  ) No método óptico, as ondas sonoras são magnetizadas em uma fita de plástico, coberta por óxido 

metálico.  

(   ) No método magnético, as ondas sonoras são transformadas por um microfone em impulsos elétricos 

posteriormente amplificados. 
 

a) V, F, F, V 

b) F, V, F, V 

c) V, F, V, F  

d) V, V, F, F 

e) F, V, F, V  
 

3) Complete as lacunas do texto referente a história do processo de gravação de sons e assinale a 

alternativa que contemple as opções corretas: 
 

Thomas Edison, um inventor estadunidense, teve a ideia de criar um aparelho que gravasse e 

reproduzisse sons. Esse aparelho foi batizado de ____________________________e funcionava da 

seguinte forma: as ondas sonoras atingiam uma peça chamada diafragma, que consistia numa fina 

chapa de metal, fazendo com que ele ____________________________ e essas vibrações eram 

passadas para uma espécie de ____________________________que pressionava uma folha de estanho, 

fixada em um cilindro que rodava. Assim, o cilindro rodava e a agulha fazia riscos na folha de estanho.  

Esses riscos eram feitos com mais ou menos profundidade de acordo com a intensidade (força) dos 

sons. 
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