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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.
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Tema: Handebol – Entendendo do jogo e das regras. 

 
QUESTÃO 01 
O handebol é um esporte coletivo, jogado com as mãos, cujo objetivo é marcar mais gols que o adversário 
numa baliza de 3x2 metros defendidos por um goleiro. Atualmente o handebol pode ser praticado em vários 
estilos. Porém, a Federação Internacional de Handebol (IHF) reconhece apenas um. Mencione todos os estilos 
de jogo do handebol e também o único que a IHF reconhece. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 
Em que país ocorreu o primeiro campeonato mundial de handebol? E quantos títulos mundiais o Brasil já 
conquistou no handebol? 
a. (   ) Brasil; 3 Títulos 
b. (   ) Alemanha; 0 Títulos 
c. (   ) Espanha; 2 Títulos 
d. (   ) Estados Unidos; 1 Títulos 
e. (   ) Japão; 4 Títulos 
 
QUESTÃO 03 
Complete as afirmativas abaixo, relacionadas as ações durante um jogo de handebol com (P) quando for 
permitido e (N) quando for negado. 
a. (  ) Bloquear o avanço do adversário com os braços estendidos. 
b. (  ) Qualquer atitude que possa machucar o oponente. 
c. (  ) Substituir jogador sem limitação de número e sem parar o jogo. 
d. (  ) Qualquer atitude antidesportiva, como agressão verbal ou gestual. 
e. (  ) Abarrar, puxar, empurrar, abraçar, jogar-se em cima do adversário enquanto ele estiver parado em 

posse da bola. 
f. (   ) O goleiro tocar a bola com qualquer parte do corpo no momento da defesa. 
g. (   ) Possuir 14 atletas na equipe, mas apenas 7 em quadra. 
 
QUESTÃO 04 
Quais dessas alternativas não são permitidas ao goleiro de handebol: 
(  ) Tocar a bola, com qualquer parte do seu corpo, quando de uma ação defensiva, dentro da sua área do gol. 
(  ) Deslocar-se dentro da área do gol, de posse da bola, sem nenhuma restrição. 
(  ) Retornar da área de jogo para a área de gol, estando de posse da bola. 
 

QUESTÃO 05 
Jogos de equipe e com a bola sendo jogada com as mãos fazem parte da história da humanidade. Na Grécia 
Antiga (600 a. C.), o jogo URANIA, descrito por Homero na Odisseia, era praticado com uma bola do tamanho 
de uma maça, com as mãos e sem balizas. Conte-nos um pouco da história do handebol, onde se originou, em 
qual país, quando se oficializou. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


