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I. ATLETISMO 

1.  No atletismo, na prova dos 100 e dos 200 

metros rasos, o atleta que detém os recordes 

mundiais, atualmente, é o jamaicano Usain Bolt. 

2.  A prova dos 100 metros rasos, no atletismo, é 

uma corrida de velocidade. 

3.  O atletismo está dividido em provas de: pista, 

campo e rua. 

4.  Os tempos dos recordes mundiais nos gêneros 

masculino e feminino, na corrida dos 100 

metros rasos, são: no masculino, 

aproximadamente, 10 segundos; no feminino, 

aproximadamente, 11 segundos. 

5.  A atleta brasileira Maurren Maggi participava de 

qual prova no atletismo? Salto em distância. 

6.  As provas combinadas no atletismo, do 

masculino decatlon, que corresponde a 10 

provas, e no feminino heptatlon, que 

corresponde a 7 provas, são realizadas em dois 

dias de competições. 

7.  A maratona é a prova mais longa e mais antiga 

do atletismo e corresponde à distância de 42. 

195 metros. 

8.  As provas de pistas são divididas em raias, que 

têm a função de posicionar os competidores na 

pista de corrida. 

9.  Os equipamentos usados nas provas de 

arremesso, lançamentos e saltos no atletismo 

são o martelo, o disco, o peso, o dardo e a vara. 

10. As provas de lançamentos/arremessos no 

atletismo são: arremesso do peso, lançamento 

do disco, lançamento do martelo e lançamento 

do dardo.  

11. O atletismo possui como características básicas 

fundamentais o movimento humano: correr, 

saltar e lançar. 

 

II. HANDEBOL 

12.  O handebol (ou andebol) é um esporte coletivo 
que envolve passes de bola com as mãos. 

13.  Praticado entre duas equipes, o nome dessa 

modalidade esportiva é proveniente da Língua 
Inglesa, visto que hand significa “mão”. 

 

14.  Desde que foi criado, o handebol tal qual o 

conhecemos hoje sofreu algumas modificações. O 

local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em 

gramados) e os espaços eram menores. 

15.  O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e 

professor de educação física alemão Karl Schelenz 

(1890-1956). 

16.  O handebol já foi um jogo exclusivo para 

mulheres. 

17.  Como foi criado por um alemão, o handebol 

começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, 

durante a Primeira Guerra Mundial. 

18.  Outro fator que diferencia o handebol atual 

daquele da época de origem é o número de 

jogadores. Quando foi criado, ele exigia um total 

de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. 

Atualmente, o número foi reduzido para 14; no 

total, são 7 jogadores em cada equipe. 

19. No handebol, o fundamento que o jogador usa 

para se deslocar quicando a bola é chamado de 

drible. 

 

20. No handebol, para começar uma partida, cada 

equipe deverá estar composta de 7 jogadores, 

sendo 6 de linha e 1 goleiro. 

21. No handebol, não é permitido ao goleiro 

retornar da área de jogo para a área de gol se 

estiver com a posse da bola. 

22. Como deve ser executado o tiro lateral no 

handebol? Deve ser executado com um dos pés 

sobre a linha lateral. 

23. As punições no handebol são: cartão amarelo, 

exclusão, dois minutos, cartão vermelho e cartão 

azul. 

24. São considerados fundamentos do handebol: o 

passe, o arremesso, o drible, a recepção e as 

fintas. 
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25. No handebol, é permitido dar 3 passos com a 

posse de bola. 

26. A linha dos 9 metros no handebol remete a 

cobranças de faltas indiretas, em que é 

permitido o uso da barreira adversária. 

27. No handebol, as substituições podem acontecer 

dentro do tempo de jogo, sem limites. 

 

III. VOLEIBOL 

28. O fundamento usado para darmos início ao jogo 

de voleibol é o saque. 

29. Os principais fundamentos do voleibol são: o 

toque, o saque, a manchete e a cortada. 

30. No voleibol, após um bloqueio, o time defensor 

poderá dar 3 toques na bola de forma alternada. 

31. O objetivo do jogo de voleibol é fazer com que a 

bola toque o chão do time adversário.  

32. No vôlei, a equipe, dentro da quadra, é composta 

por 6 jogadores. 

33. No vôlei, o jogador líbero tem apenas a função 

de defender. Dessa forma, ele não poderá 

exercer uma função de atacante na tentativa de 

fazer pontos.  

34. Para vencer uma partida de voleibol, a equipe 

deverá vencer 3 sets em uma partida. A partida 

poderá chegar no máximo a 5 sets.  

35. O fundamento da manchete é realizado com as 

mãos e os antebraços unidos e com os braços 

estendidos, para que a bola não toque o chão. 

36. No voleibol, o saque é feito para reiniciar o jogo 

e é executado no fundo da quadra, fora da zona 

de jogo. 

 

IV. BASQUETEBOL 

37. O basquete, inventado em 1891 pelo canadense 

James Naismith, é jogado por duas equipes 

compostas de cinco atletas cada; e cada time 

conta com sete atletas no banco de reservas e as 

substituições são ilimitadas.  

38. O basquete tem uma divisão no tempo de jogo, 

que é dividido em 4 quartos. Cada quarto tem 10 

minutos de duração. 

39. No basquete, há alguns tipos de passe: ombro, 

quicado e acima da cabeça.  

40. O início do jogo, no basquetebol, é realizado 

dentro do círculo central, a partir do momento 

em que o árbitro joga a bola para cima. 

41. O arremesso é um fundamento de ataque que 

consiste no lançamento da bola em direção à 

cesta, com o objetivo de marcar pontos. 

42. No basquete, admite-se 3 tipos de pontuação: 

cestas de 1 ponto, de 2 pontos e de 3 pontos. 

43. O drible é um dos fundamentos do basquetebol 

mais usados em todo o jogo. Poderá ser usado 

para passar pelo oponente, para reter a posse de 

bola ou para executar uma finta. 

44. A finta é uma ação exercida sem a posse da bola, 

em que as movimentações visam confundir o 

oponente, para abrir espaços para as 

infiltrações.  

 

V. FUTSAL 

45. Na modalidade do futsal, a equipe deve começar 

o jogo com 5 jogadores: 4 de linha e um goleiro. 

46. Originalmente, o futsal era chamado de futebol 

de salão, e uma das características era a bola 

menor e mais pesada do que a do hoje 

denominado futsal. 

47. No futsal, o número de substituições é ilimitado. 

48. No futsal, se o jogador de linha encostar a mão 

na bola é falta. 

49. A partida de futsal é composta de dois tempos 

de 25 minutos. 

50. No futsal, a exemplo do futebol de campo, o 

goleiro pode jogar com os pés. 

51. No futsal, existe o pênalti, que é cobrado a 6 

metros da linha do gol, e o tiro de 10 metros, 

que é cobrado sem barreira e acontece a partir 

da sexta falta coletiva do time adversário. 

 

VI. TÊNIS DE MESA 

52. Inicialmente, a modalidade do tênis de mesa era 

chamada de “PING-PONG”. 

53. Na modalidade do tênis de mesa, o saque e a 

recepção são dois fundamentos que devem ser 

muito bem executados pelo jogador. 

54. No tênis de mesa, existem duas formas de se 

pegar na raquete: a clássica e a caneta. 

55. A prática do tênis de mesa proporciona diversos 

benefícios ao corpo humano, tais como: a 

percepção, o equilíbrio, a lateralidade, a imagem 

do corpo, a associação visual motora, a 

coordenação motora grossa, a coordenação 

motora fina, a movimentação de locomoção e a 

orientação espacial. 

56. As partidas de tênis de mesa podem ser 

disputadas com dois jogadores, na modalidade 

simples, ou com 4 jogadores, na modalidade 

duplas.  

57. A partida de tênis de mesa se inicia após o 

saque. 
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58. A China é o país com o maior número de 

praticantes do tênis de mesa no mundo. 

59.  O tênis de mesa foi criado e desenvolvido na 

Inglaterra, durante metade do século XIX; era 

praticado como um passatempo social (FPTM, 

2006). 

60.  A criação do tênis de mesa foi atribuída aos oficiais 

do exército inglês que estavam a serviço na Índia e 

não conseguiam praticar o esporte favorito deles – 

o tênis – porque o calor era muito intenso; assim, 

resolveram adaptar o tênis para uma mesa, onde 

podia ser jogado à sombra de árvores (UZORINAC, 

2001). 

61.  O início do esporte do tênis de mesa no Brasil deu-
se por meio de turistas ingleses, que, por volta de 
1905, começaram a implantá-lo em São Paulo. 

62.  As raquetes em competições devem ter duas 
cores, um lado preto e outro vermelho. Não é 
permitido jogar com o lado de madeira, sem 
borracha. 

63.  A mesa tem 2,74 m de comprimento, 1,525 mm de 
largura e 76 cm de altura. Na cor escura e fosca, 
tem uma linha branca de 2 cm de largura em toda 
a volta. Para os jogos de duplas, ela é dividida em 
duas partes iguais por uma linha branca. 

64.  Estende-se por 15,25 cm além das bordas laterais 
da mesa e tem 15,25 cm de altura; deve ser de cor 
escura e possuir a parte superior branca. 

65.  Deve ser feita de celuloide ou plástico similar, nas 
cores branca ou laranja e fosca, pesar 2,7 g e ter 
diâmetro de 40 mm. 

66.  Para a realização do saque, a bola deve ser 
posicionada sobre a mão espalmada, de maneira 
que a bola não possa ser ocultada, e deverá ser 
golpeada em sua descendente. 

67.  No saque, a bola deve ser lançada para cima (16 
cm no mínimo), com a palma da mão livre na 
vertical e, na descida, deve ser batida de forma 
que ela toque primeiro no campo do sacador, 
passe sobre a rede sem tocá-la e toque no campo 
do recebedor. (NÃO É OBRIGATÓRIO O SAQUE 
CRUZADO NO TÊNIS DE MESA INDIVIDUAL!). 

 

 

VII. ESGRIMA 

68. Na modalidade da esgrima, temos 3 tipos de 

arma: o florete, a espada e o sabre.  

69. As competições de esgrima são disputadas 

separadamente, de acordo com cada arma. 

 

 

 

 

 

VIII. QUALIDADE DE VIDA 

70. Os exercícios físicos podem te ajudar e um dos 

melhores exercícios para serem feitos durante 

uma rotina de estudos e estresse, 

principalmente no momento que estamos 

vivendo, é o alongamento, que alivia as tensões 

musculares e aumenta a flexibilidade. 

71. A prática de atividade física é importante para a 

manutenção da qualidade de vida e, sempre que 

praticada de forma rotineira e com orientações 

técnicas adequadas, será muito bem-vinda para 

a manutenção da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


