
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª SEMANA - 2020 
6º ao 9º ano 

Questões de Educação Física 
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Nome: _________________________________________________ 

Professor: ______________________________________________ 

Turma: _________________________________________________ 
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Copyright  Olimpo 

1. Realizar o trabalho em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
2. Quando errar, proceder desta maneira: poblema. Passar um traço simples sobre a palavra. 

Não utilizar parênteses (pois é sinal de pontuação). 
3. Leia atentamente o enunciado de cada questão e procure entender o comando da mesma. 

Opte por parágrafos curtos e objetivos, responda somente o solicitado. 
4. Justifique todas as suas respostas.

INSTRUÇÕES 
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Tema: Futsal – Entendendo o jogo e das regras. 

 

‘’Através das aulas de educação física na escola, ao ser praticado o futsal, a criança deve ter a liberdade de 
descobrir novas formas de jogar e aprender, sendo o professor o facilitador desse processo, propondo soluções 
de problemas e não tarefas prontas, não exigindo o que a criança ainda não pode exercer. E a consequência de 
aulas lecionadas da forma correta, sendo agradável e prazerosa, podem trazer uma série de fatores positivos 
para as crianças, como, amizade, vínculos com seus colegas da mesma idade e até de outras faixas etárias, o 
respeito  tanto em situações interna e externas ao jogo também, ética, saber ganhar e perder sem o uso de 
atitudes imorais que burlem o andamento das aulas, honestidade, reconhecendo erros, acertos e qualidades 
tanto de si quanto dos colegas, a responsabilidade, cumprir com as questões que foram acordadas para aula e 
a pratica da aula e do jogo, autocontrole, saber conter as emoções que podem ocorrer independentemente da 
situação favorável ou não, a motivação, buscar com que o aluno sempre esteja motivado a realizar as tarefas 
que estão sendo atribuídas, o ensino esportivo na iniciação compreende um período de experimentação 
diversificada, estabelecendo o prazer pela pratica, bem como atender os propósitos e necessidade nessa etapa 
de desenvolvimento da criança (STIGGER, 2005).’’ 
 
 
QUESTÃO 01 
De acordo com o autor Alexandre Apolo da Silveira Menezes Lopes (2004, p.4): [...]. “As primeiras regras do 
Futebol de Salão foram então formuladas pelo professor Juan Carlos Ceriani, da Associação Cristã de Moços 
(ACM) de Montevidéu, baseadas no futebol, handebol, basquete e pólo aquático, de modo que pode-se dizer 
que o Futebol de Salão nasceu no Uruguai”. Em jogos oficiais, qual o comprimento e largura da quadra de 
futsal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 
Qual fator é relevante para um jogador ser expulso de uma partida de futsal? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
QUESTÃO 03 
Onde deve estar os jogadores do time adversários na saída de bola? 
a. (   ) Na marca do tiro penal. 
b. (   ) No banco de reservas. 
c. (   ) A frente da bola. 
d. (   ) Atrás do círculo central da quadra. 
e. (   ) As duas equipes no mesmo lado da quadra. 
 
QUESTÃO 04 
Dentro da estratégia de um jogo coletivo, é possível selecionar atletas para desempenhar funções específicas 
em quadra. Sendo assim, quais são as 5 posições dos atletas em um jogo de futsal? Explique a função básica 
de cada uma. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 05 
Sabendo da importância de conhecer o jogo, para o torná-lo mais fácil. Enumere as colunas corretamente: 
(   ) Linha Lateral 
(   ) Linha de Fundo 
(   ) Linha Central 
(   ) Círculo central com 3 metros de raio 
(   ) Círculo na linha central com 10cm de diâmetro 
(   ) Área de arremesso de canto 
(   ) Área de meta 
(   ) Área de penalidade máxima e marca de pênalti 
(   ) Área do tiro livre sem barreira 
(   ) Zona de substituição 
(   ) Meta 
 

 
 
 
 


