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Seja bem-vindo a mais uma viagem musical, desta vez
vamos viajar no mundo das ESCALAS MUSICAIS.

 
Neste material irei abordas as principais escalas que

usará em seu dia-a-dia.
 

Escalas de acordes maiores, menores, diminutos,
dominantes, simétricas e muito mais!

 
Aqui você encontrará tudo o que precisa para "se virar" na

criação de solos, improvisos, tirar músicas da ouvido...
 

Prepare-se!

É muito importante que
assista as VIDEOAULAS

deste material. Há muito
mais detalhes por lá!!





Dó     Ré    Mi    Fá     Sol    Lá     Si    

1) Complete a tabela com todas as ESCALAS
MAIORES:

Sol
Ré    
Lá
Mi
Si

Fá#
Dó#
Fá
Sib
Mib
Láb
Réb
Solb
Dób

1            9M          3M         11J           5J            6M           7M



6) Preencha com as ACORDES RELATIVOS:

- O acorde relativo de C7M é _________.

- O acorde relativo de G7M é _________.

- O acorde relativo de D7M é _________.

- O acorde relativo de A7M é _________.

- O acorde relativo de E7M é _________.

- O acorde relativo de B7M é _________.

- O acorde relativo de F#7M é _________.

- O acorde relativo de C#7M é _________.

- O acorde relativo de F7M é _________.

- O acorde relativo de Bb7M é _________.

- O acorde relativo de Eb7M é _________.

- O acorde relativo de Ab7M é _________.

- O acorde relativo de Db7M é _________.

- O acorde relativo de Gb7M é _________.

- O acorde relativo de Cb7M é _________.

Am7



          - X7 - X   (9)
                   
        - X7(b9) – X   (b9)

               - X7
 
             - X7(#11)              

              - X7(alt)
 
              -  X7(#5) 

               - X7   

             

Geralmente não se utiliza tensões nos acordes meio
diminutos, e quando se utiliza muitas vezes não

aparecem grafadas.
 

- Xm7(b5)
 

Iremos trabalhar com 3 escalas meio diminutas!



O dominante mais comum que encontrará é o X7
(com tensões de 9M e 13M).

 
Ele é proveniente do V grau do campo harmônico

maior:

   I7M          IIm7        IIIm7        IV7M       V7        VIm7         VIIm7(b5)    

C7M - Dm7 - Em7 - F7M - G7 - Am7 - Bm7(b5) 

Campo harmônico de DÓ MAIOR:

- Exemplo com G7:

A escala deste dominante é chamada de MIXOLÍDIA.
Note que é a mesma escala maior iniciada pelo 

V grau.

    1        9M     3M      4J         5J     13M      7m   

Sol - Lá - Si - Dó - Ré - Mi - Fá

Modo Sol Mixolídio:

A 4J é uma NOTA
EVITADA pois conflita

com a 3M.



C#7     >
__     >
__     >
__     >

Dó# Dom-Dim: 
2) Escala 2 - COMPLETE

Grupo 2 de 4 escalas equivalentes

Dó# Dom-Dim = 

Dó#

D7     >
__     >
__     >
__     >

Ré Dom-Dim: 
3) Escala 3

Grupo 3 de 4 escalas equivalentes

Ré Dom-Dim = 

Ré 



Silvio Ribeiro, músico, professor, escritor e empresário nasceu na cidade de
Campinas-SP, terra do grande Maestro Carlos Gomes. 
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