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36- Tanto o voleibol como o basquetebol são esportes coletivos, cujos objetivos são: 

 

(A) No voleibol o objetivo é a realização de cestas e no basquetebol ganhar 3 sets. 

(B) No voleibol e basquetebol o objetivo é realizar cestas. 

(C) No voleibol o objetivo é ganhar 3 sets e no basquetebol é realizar cestas. 

(D) No voleibol o objetivo é lançar a bola ao chão e no basquetebol ganhar os 3 sets. 

 

H:  Identificar as formas de pontuação nos esportes coletivo: Voleibol e basquetebol. R: C 

37- Para que possamos jogar melhor basquetebol é importante conhecer algumas técnicas e regras. Uma delas 

refere-se à condução de bola. Qual seria a forma correta de conduzir a bola de basquetebol? 

 

(A) Bater a bola com as duas mãos ao mesmo tempo. 

(B) A cada passo, bater a bola no chão com apenas uma das mãos. 

(C) Voltar a bater a bola depois de pegá-la com ambas as mãos. 

(D) Nenhuma das anteriores. 

H: Reconhecer a forma correta de executar o fundamento do basquete (drible). R: B 

38- O voleibol é um jogo onde os jogadores usam as mãos para tocar a bola, porém não é permitido segurar ou 

conduzi-la. No jogo, a bola deve passar para o outro lado da rede; para isso os jogadores se utilizam de 

fundamentos próprios desse esporte, que são: 

 

(A) Saque, voleio e Smash.     (B) Saque, manchete e                                                                        

                                                                              arremesso. 

 

(C) Saque, passe (manchete) e ataque (cortada).  (D) Bloqueio, lançamento e condução. 

 

H: Reconhecer os fundamentos do voleibol. R: C 

 

39- Durante a realização de um arremesso em uma partida de basquetebol, qual a capacidade física exigida para 

fazer com que a bola saia da mão do atleta e chegue até a cesta? 

  

(A)Flexibilidade 

(B)Velocidade 

(C)Resistência 

(D)Força 

 

H: Reconhecer as capacidades físicas envolvidas na prática do basquetebol. R: D 

 

40- A prática regular de exercícios físicos, tais como ginástica ou prática de esportes, quando bem orientadas, 

levam a muitos benefícios. Entre eles podemos destacar: 

 

(A) Menor disposição para o lazer, menor resistência contra as doenças, menor rendimento e resistência física. 

(B) Maior rendimento nas tarefas diárias e menor capacidade de trabalho. 

(C) Menor resistência física nas práticas esportivas. 

(D) Maior disposição para o lazer, maior resistência contra as doenças, maior rendimento e resistência física. 

H: Reconhecer as alterações fisiológicas e metabólicas provenientes da prática regular de exercício físico. R:D 
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36- Sobre as duas modalidades esportivas apresentadas, analise os itens e responda. 

 
      Figura I                                 figura II 

 

I- Ambas as figuras representam modalidades coletivas; 

II- Somente a figura I representa modalidade coletiva; 

III- Para ganhar o jogo representado na figura I, é necessário vencer tres sets; 

IV- O jogo de basquetebol representado pela figura I, tem como objetivo fazer o mior número de sestas; 

V- O voleibol representado na figura II, tem como objetivo, vencer tres sets. 

 

(A) Somente o item I está correto. 

(B) Está correto apenas o item V. 

(C) Estão corretos os itens I, IV e V. 

(D) Os itens I, IV e V estão incorretos. 

 

H:  Identificar as formas de pontuação nos esportes coletivo: Voleibol e basquetebol. R: C 

37- Analise as figuras e responda: 

 

 

   
 

I  - A modalidade de basquetebol está representada em todas as figuras; 

II - As figuras I, II e III representam  formas corretas de conduzirem a bola, usando uma das mãos; 

III – A figura IV não representa o basquete, por ser um jogo violento não é possível adapta-lo para cadeirantes; 

IV- As figuras I, II e III estão erradas, pois a bola deve de batida (quicada) com as duas mãos. 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Todos os itens estão errados. 

(C) Os itens I e II estão errados. 

(D) Estão corretos apenas os itens I e II.. 

H: Reconhecer a forma correta de executar o fundamento do basquete (drible). R: D 

38- O voleibol é um jogo onde os jogadores usam as mãos para tocar a bola, porém não é permitido segurar ou 

conduzi-la. No jogo, a bola deve passar para o outro lado da rede; para isso os jogadores se utilizam de 

fundamentos próprios desse esporte. 

Com base no texto, analise as figura e responda: 

 

 



      Figura I           Figura II           Figura III        Figura IV       Figura V   

 

 

(A) As figuras são respectivamente: Manchete, manchete, toque, bloqueio e saque. 

(B)  As figuras I e II representam o fundamento da manchete. 

(C)  A figura III representa o toque e a IV o bloqueio. 

(D) Todas as alternativas estão corretas                                                                                   

H: Reconhecer os fundamentos do voleibol. R: D 

 

39- Durante a realização de um arremesso em uma partida de basquetebol, qual a capacidade física exigida para 

fazer com que a bola saia da mão do atleta e chegue até a cesta? 

(A)Flexibilidade 

(B)Velocidade 

(C)Resistência 

(D)Força 

H: Reconhecer as capacidades físicas envolvidas na prática do basquetebol. R: D 

 

40 – Associe as figuras representadas pelas letras com as duas quadras: 

 
 

 

 
 

(A) A quadra 1 esta relacionada com as figuras A, D e G. 

(B) A quadra 2 está relacionada com as figuras B, C, E e F. 

(C) As figuras A e C estão relacionadas com a quadra 1 

(D) As alternativas a e b estão corretas. 

H: Associar as imagens das quadras de basquetebol e voleibol e suas respectivas bolas. R:D 
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36- Associe o número de cada figura aos parênteses correspondente. 



 
 
(   ) Bola de 
basquete.  
(   ) Arremesso 
de basquete. 
 
 
 (  ) Saque no 
Voleibol.  
(  ) Sistema 
tático do 
basquete.  
 
(  ) Bola de 
voleibol.  
(  ) Drible do 
basquete. 
  
 
(  ) Sistema 
tático de 
Voleibol. 
 (  ) Manchete 
do voleibol. 
 
 (  ) Quadra de 
voleibol.  
(  ) Ataque de 
voleibol. 



 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
 
a) 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 
b) 4.1.9.6.7.8.3.5.10.2. 
c) 4.1.9.6.7.8.3.5.2.10. 
d) 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1. 
R:B 
H: Identificar princípios e fundamentos do basquete e voleibol    
C: Voleibol e Basquete  
 
37- Sabemos que uma cesta oficial de basquete tem 3,05m de altura e uma 
rede oficial de voleibol tem 2,43m de altura para o jogo masculino e 2,24m de 
altura para o feminino. Por esse motivo, os jogadores altos levam algumas 

vantagens. 
 
Observem as figuras acima e perceba qual habilidade é dominante no ataque 
do voleibol e no arremesso do basquete. 
 
a) Habilidade de saltar.     c) Habilidade de esquivar. 
b) Habilidade de empurrar.    d)Habilidade de correr.  
R: A 
H: Identificar as habilidades comuns do Basquete e Voleibol.   
C: Basquete e voleibol.  
 
38- Em relação às figuras da questão anterior, podemos identificar, tanto no 
arremesso do basquete como no ataque no voleibol, que nos saltos dos 
jogadores há predomínio de uma qualidade física.Qual é esta habilidade? 
 
a) Flexibilidade nas pernas.    c) Alegria nas pernas. 
b) Velocidade nas pernas.    d) Força nas pernas. 
R: D 
H: Identificar as qualidades físicas no basquete e no voleibol.   
C: Voleibol e basquete.  
 
39- Ainda sobre o voleibol e o basquetebol, podemos considerar verdadeiras ou 
falsas as seguintes afirmativas. 
(  ) A finta, drible, rebote e o arremesso são fundamentos do basquete. 



(  ) Ala lateral, ala pivô, lançador, armador e pivô são as posições dos jogadores 
de basquete. 
(  ) O saque, manchete, bloqueio e cortada são fundamentos do voleibol. 
( ) Ataque direito ou saída de rede, ataque centro ou meio de rede e ataque 
esquerdo ou entrada de rede são posições do ataque no voleibol. 
 
Assinale a alternativa que corresponda a sequencia correta. 
 
a) V-F-V-F.   b) F-F-V-V.   c) V-V-V-V.  
 d) V-V-F-V. 
R:C 
H:   Identificar os principais fundamentos e os posicionamentos na 
quadra dos jogos de basquete e voleibol. 
C: Voleibol e basquete. 
40-  Os 11 itens a seguir mostram o resultado de uma pesquisa. 
 
1- Reduz o risco de morte prematura. 
2- Reduz o risco de morte por doenças cardíacas. 
3- Reduz o risco de desenvolver diabetes. 
4- Reduz o risco de desenvolver pressão arterial alta. 
5- Ajuda a reduzir a pressão arterial em pessoas que sofrem desse mal. 
6- Reduz o risco de desenvolver câncer de cólon. 
7- Reduz os sintomas de depressão e ansiedade. 
8- Ajuda a controlar o peso corporal. 
9- Ajuda a desenvolver e manter os ossos, músculos e articulações saudáveis. 
10- Ajuda os idosos a ficarem mais fortes e terem maior capacidade de se 
movimentar sem cair. 
11- Promove o bem estar psicológico. 
 
Responda a alternativa correta, 
 
a) Os itens representam o resultado de uma pesquisa sobre a capacidade de 
consumo das pessoas. 
b) Os itens apresentados representam os resultados de uma pesquisa sobre os 
efeitos da atividade física sobre a saúde das pessoas. 
c) Os itens revelam o resultado de uma pesquisa sobre o nível de estudo das 
pessoas. 
d) Os itens revelam o resultado de uma pesquisa sobre o medo que as pessoas 
têm de ficar doente. 
R: B 
H: Identificar os efeitos da atividade física para a saúde.  
C: Atividade física e saúde.  
 

 


