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PENTAGRAMA, 
CLAVES E NOTAS

VALORES

LIGADURAS

CARACTERÍSTICAS DA
MÚSICA E DO SOM



CARACTERÍSTICAS DA MÚSICA E DO SOM 

Parâmetros básicos do som

Conceitos de Melodia, Harmonia, Pulsação e Ritmo

PENTAGRAMA, CLAVES E NOTAS MUSICAIS

Ordem natural das notas

Tons e semitons

Alterações (sustenido, bemol e bequadro)

A Clave de Sol 

A clave de Fá

VALORES 

Símbolos que representam as notas e pausas             etc.

Valores de som (figuras) e de silêncio (pausas)

A duração dos valores - a relação matemática entre eles

Pontos de aumento e diminuição

Quiálteras

LIGADURAS

Ligadura de prolongamento

Ligadura de expressão

Ligadura de frase
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INTERVALOS

ESCALAS

ESCALAS MAIORES
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COMPASSO

Barra de compasso

Fórmula de compasso

Unidades de tempo e de compasso

Compasso simples

Compasso composto

INTERVALOS

Justos, Maiores e Menores

Aumentados e Diminutos

Compostos

ESCALAS

Conceito

Escalas diatônicas

ESCALAS MAIORES 

Escalas maiores sustenizadas

Escalas maiores bemolizadas
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ESCALAS MENORES

Escalas relativas

Escalas menores sustenizadas

Escalas menores bemolizadas

Escala menor natural

Escala menor harmônica

Escala menor melódica

Escala menor real melódica ou bachiana

OUTRAS ESCALAS

Escala pentatônica maior

Escala pentatônica menor

Escala de tons inteiros

Escala de Blues

Escala cromática

Escalas exóticas e outras

SÍNCOPE E CONTRATEMPO

ANDAMENTO

A “velocidade” em que a música é tocada (rápido, lento etc)
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INVERSÕES DAS TRÍADES 
E DAS TÉTRADES

FUNÇÕES 
HARMÔNICAS

DINÂMICA

ACORDES DE QUINTA
(TRÍADES)

ACORDES DE SÉTIMA
(TÉTRADES)



DINÂMICA 

A expressividade da música

ACORDES DE QUINTA (TRÍADES)

Cifragem dos acordes de quinta

Os acordes feitos a partir dos graus da escala maior

Os acordes feitos a partir dos graus das escalas menores

FUNÇÕES HARMÔNICAS

Função Tônica

Função Subdominante

Função Dominante

ACORDES DE SÉTIMA (TÉTRADES)

Cifragem dos acordes de sétima

Os acordes feitos a partir dos graus da escala maior

Os acordes feitos a partir dos graus das escalas menores

INVERSÕES DAS TRÍADES E DAS TÉTRADES
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CADÊNCIAS

MODULAÇÃO

EXPRESSÃO

ACORDES DOMINANTES

OUTROS TIPOS 
DE ACORDES



ACORDES DOMINANTES

Dominantes secundárias

Dominante substituta (sub v7)

OUTROS TIPOS DE ACORDES

Acordes de Empréstimo Modal

Acordes de Sétima Diminuta

CADÊNCIAS

As sequências de acordes nas músicas

Cadências mais utilizadas

MODULAÇÃO

A mudança de tom em uma música

EXPRESSÃO

Como grafar sua expressividade no papel

Ornamentos

Abreviaturas


