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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.

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 
Na aprendizagem de um desporto como o futsal, é necessário observar atentamente as ações motoras contidas 
nas diferentes técnicas individuais e suas implicações na execução dos elementos básicos do futsal, (passe, 
chute, drible, condução). Descreva com detalhes cada um desses fundamentos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 
Quanto tempo dura uma partida de futsal? E como ela é dividida? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 03 
Quais são os cartões usados durante as partidas de futsal? 
a. (  ) Azul e Amarelo 
b. (  ) Amarelo e Vermelho 
c. (   ) Azul, Amarelo e Vermelho 
d. (  ) Azul e Vermelho 
e. (  ) Verde e Amarelo 
 
QUESTÃO 04 
Quantas substituições podem ser feitas durante uma partida de futsal? 
a. (  ) 3 
b. (  ) 7 
c. (  ) 5 
d. (  ) 10 
e. (  ) ilimitado 
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QUESTÃO 05 
Considere as assertivas e enumere-as corretamente: 
a. PASSE 
b. DOMÍNIO 
c. FINTA 
d. DRIBLE 
e. CABECEIO 
 
(   ) É quando o jogador altera rapidamente a trajetória de seu corpo para enganar o adversário, sem ter a 

posse dela, ou como tentativa de ter a posse da bola do adversário. 
(   ) É um fundamento defensivo e ofensivo que pode ser realizado entre os jogadores para três finalidades: 

defender a equipe, passar a bola e marcar um gol. Também é possível fazer a finalização ao gol. 
(   ) É conseguir receber a bola vinda de um passe, ganhando o controle dela. É um requisito muito exigido, já 

que os passes são rápidos. É possível usar todo o corpo, exceto os braços e as mãos. 
(   ) Transferir a posse da bola para outro jogador do mesmo time, de maneira precisa e de modo a facilitar a 

recepção do outro jogador. Para realizá-lo é necessário ter a visão de jogo para acompanhar os 
companheiros e precisão para acertar na direção e na força necessária para que não seja interceptado. 

(   ) Usa-se quando está em posse da bola, para se livrar da marcação de um adversário. Exige, dependendo do 
lance, velocidade, técnica, criatividade, força e ginga. É um dos fundamentos mais valorizados pelos 
jogadores da parte ofensiva para alcançar o gol. 

 


