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 Basquetebol 

 

1. Segundo a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), um jogo oficial de Basquetebol é dividido em 4 períodos 

(quartos) de 10 minutos cada. A famosa Liga Norte Americana de Basquetebol (NBA) adota várias regras diferentes 

para o jogo de Basquetebol e divide os seus jogos em 4 períodos (quartos) de 12 minutos. 

2. Durante a competição de Basquetebol do nosso Evento Cultural, cada partida terá dois tempos com duração de 10 

minutos corridos, cada um. 

3. O início do jogo de Basquetebol se dá através da disputa de “bola ao alto”. O árbitro da partida se posiciona ao centro 

da quadra e dois jogadores adversários se posicionam frente a frente. O lançamento da bola para o alto é feito pelo 

arbitro entre os dois jogadores, que saltam para tentar “tapear” a bola na direção de um companheiro de equipe. 

4. No jogo de basquete, cada equipe é formada por 5 jogadores e, além desses 5 jogadores em quadra, cada equipe pode 

ter, no máximo, até 7 jogadores no banco de reservas, totalizando 12 atletas. 

5. Em relação à pontuação no Basquetebol, as cestas podem valer 3, 2 ou 1 ponto: 

 3 pontos - fora da linha dos três pontos; 

 2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha); 

 1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada. 

 

6. Nos jogos de Basquetebol, não há a possibilidade de término com o placar igual entre as equipes (empate). O 

desempate ocorre com um período suplementar de 5 minutos (prorrogação) ou quantos forem necessários para que 

uma equipe seja considerada vencedora. Durante o nosso Evento Cultural, o desempate será realizado através de 

cobranças alternadas de lances-livres pelas equipes. 

7. Reposição da bola em jogo: depois da marcação de uma falta, o jogo recomeça nas linhas laterais. Após uma cesta, a 

bola recomeça na linha de fundo com a equipe que sofreu o ponto. 

 

8. O basquete é jogado com as mãos e, a partir do controle da bola, cada jogador pode passar, arremessar, quicar, rolar, 

tapear ou driblar. 

O drible consiste no controle da bola, quicando-a com uma das mãos de cada vez. O jogador pode dar apenas um 

passo por quique da bola. O drible acaba quando o jogador toca com ambas as mãos, simultaneamente, a bola. 

São infrações: 

 Se o jogador movimentar os dois pés, estando em posse da bola - andar; 

 Tocar a bola com as duas mãos e volta a quicá-la - dois dribles. 

 

9. A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado a linha do meio da quadra. Caso ocorra, 

será marcada a infração de “volta de bola” e a posse da bola passará à equipe adversária. 

 

10. No basquete, existem diferentes tipos de falta e todos eles devem ser considerados pela arbitragem. Os tipos de falta 

são: 

 faltas pessoais: quando há um contato ilegal entre os atletas; 

 faltas técnicas: são relativas ao comportamento do jogador, quando este atrapalha o desenvolvimento da partida, 

sem haver contato físico com o adversário; 

 faltas antidesportivas: ocorrem quando o contato ocorre de forma alheia aos padrões do jogo; 

 faltas desqualificantes: quando há algum ato de violência praticado por um atleta, ou no caso de briga entre dois 

ou mais atletas. 

Durante a partida, cada jogador possui um limite de 4 faltas pessoais e, em caso de ocorrência da quinta falta, o 

jogador deve ser excluído da partida. 

Cada equipe também possui um limite de 4 faltas (faltas coletivas/faltas de equipe) por quarto de jogo. A partir da 

quinta falta coletiva em diante, a equipe que sofre a falta tem direito à execução de dois lances livres. 
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11. Os lances livres são arremessos sem marcação, a partir de uma área delimitada para sua cobrança e ocorrem 

quando um jogador recebe uma falta no momento do arremesso ou após esgotado o limite de faltas coletivas de 

uma equipe.  

Os lances livres devem ser cobrados pelo jogador que sofreu a falta. No caso de lesão ou abandono da partida, seu 

substituto direto deve realizar os arremessos. 

 

12. Os principais fundamentos do basquete são: 

Drible: Controlar a bola, quicando-a com uma das mãos (um quique por passada). 

Passe: Jogar a bola para um companheiro de equipe. Pode ser feito de forma direta (passe peito) ou tocando no 

chão (passe picado ou quicado). Quando o passe é dado para um jogador, e esse converte os pontos, é chamado 

de assistência. 

Arremesso: Arremessar a bola em direção à cesta. 

Bandeja: Finalização próxima à cesta após ter executado dois passos com a bola. 

Rebote: No caso de o arremesso não ser convertido, jogadores de ambos os times disputam a posse da bola 

(rebote ofensivo ou rebote defensivo). 

Bloqueio (toco): Interceptação de um arremesso. 

 

13. A substituição ou troca de jogadores só poderá ocorrer quando a bola estiver “morta”, o que significa que o jogo 

precisa estar parado e a substituição é solicitada pelo substituto, junto aos mesários, para se tornar um jogador. 

Além disso, as substituições no Basquete são ilimitadas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


