
 
 
 
Essa quest é a mais complexa tecnicamente e ela precisa que você assista ao módulo 5 de 
forma completa! 
 
Só volte aqui depois de assistir esse módulo completamente! 
 
Assistiu? 
 
Então vamos tarefas que você vai precisar fazer nessa quest! 
 
  



Seguindo o que foi proposto na quest anterior eu preciso que: 
 
 
Música Tema 
 
Caso a música tenha uma intro, você precisa fazer com que algum trecho da música efetue 
um loop seamless (sem nenhum engasgo) com esse trecho.

 
 
O loop esta em azul na música. 
 
Implemente um evento para a música tema no FMOD STUDIO usando o loop region 
somente na área loopavel da música 
 
Música de Gameplay 

 
Para a música de gameplay, crie um evento com 3 audio tracks uma para cada stem criada 
na aula passada: 
 
Stem 01 – Base da Música 
Stem 02 – Parte percussiva da Música 
Stem 03 – Melodia mais marcante/lead da música 
 
Teremos 3 níveis de tensão no Gameplay para isso crie no FMOD STUDIO um evento para 
a música de gameplay com o parâmetro tension que vai variar nessas 3 STEM que na 
tensão máxima vai tocar as 3 STEMS ao mesmo tempo. 
 
Para o evento gameplay2 eu preciso que você prepare o arranjo da música de gameplay 
para uso no Boss do jogo, esse arranjo precisa ser mais tenso, mas não quero que você use 
muito tempo com esse arranjo, o que eu quero é que ele seja organizado em Branches, as 
branches devem ser: 
 

• Forma 1 do BOSS  
• Forma 2 do BOSS 
• Forma 3 do BOSS 

 
Essas branches precisam ter uma transição que não deixe o feeling ruim. 
 



Para a última forma do BOSS precisa rolar um som de transição (na transição da Branch 1 
com a 2), pode ser um Woosh ou o som da sua preferência (vai dar trabalho, porém vai 
deixar bonito, mas o resultado vale) 
 
E os efeitos sonoros?  
 
Quero que você crie especialmente para essa quest os efeitos sonoros do Led Rider e crie 
os eventos para implementar ele: 
 

• User interface 
o Click – criar no fmod um multi instrument e modular pitch em 0.2 

• Personagem Led Rider 
o Pulo – Multi Instrument e modular pitch em 0.5 
o Tiro curto – Multi Instrument 
o Tiro de Arma Longa 

§ Cast 
§ Loop (tem que ter sustain point) 
§ Release 

o Morte do personagem 
§ Precisa ser composto do impacto e do grito (o grito só pode ocorrer a 

30% das vezes) 
o Passo 

§ Precisa ter modulação de Pitch e no mínimo 10 sons de passo 
diferentes no multi instrument 

• BOSS Led Rider 
o Pulo (precisa ser diferente) 
o Passos (seguindo o mesmo esquema do Led Rider) 
o Golpe (swoosh, multi instrument, modulação a seu gosto e vai acompanhar 

um grito de monstro com 20% de possibilidade de execução) 
o Morte (grito longo, multi instrument, sem modulação) 

 
Você também vai precisar passar esse briefing para a documentação de eventos, que consta 
no módulo 5, esse documento deverá ser mostrado no vídeo descrito abaixo: 

 
O entregável: 
 
São muitas tarefas, e o empregável para essa quest será montar um vídeo com no máximo 
3 minutos mostrando o que foi feito para esse jogo, mostre a arte no vídeo, esse vídeo 
pode usar somente captura de tela (e áudio da tela) do FMOD, ele vai servir como um Reel 
de áudio dinâmico e adaptativo, você precisa nesse vídeo curto mostrar o que foi feito 
PARA um leigo. 
 
Esse vídeo será anexo no relatório final do desafio e precisa estar no youtube! 
 
Ferramentas pra gravar tela: 

• OBS Studio 
• Camtasia 



Para gravar áudio do FMOD 
• Windows: Voice Meeter https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/index.htm 
• Mac: Soundflower (já esta defasado), Loopback Audio 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


