
Antes de iniciares a tua ficha preenche o cabeçalho, concentra-te e responde às perguntas 
após leres atentamente as questões. 

BOM TRABALHO  

Grupo I 

1. Classifica as seguintes afirmações com um V de Verdadeiro ou F de Falso, e corrige as 

falsas na linha abaixo.  

a. A marcação individual é um tipo de defesa utilizado no Voleibol.   

_________________________________________________________________ 

b. No Futsal, o campo tem as mesmas dimensões do campo de Basquetebol.  

_________________________________________________________________ 

c. No Futsal, cada equipa joga com 6 jogadores de cada vez.  

_________________________________________________________________ 

d. No Futsal, numa substituição o jogador pode entrar antes do seu colega sair.  

____________________________________________________________________ 

e. No Basquetebol, cada jogador pode driblar, agarrar a bola e voltar a driblar.  

_____________________________________________________________________ 

f. Na corrida de resistência, quanto maior for a intensidade da corrida, maior será o nº de 

batimentos cardíacos.  

_____________________________________________________________________ 

g. No andebol, cada jogador pode dar no máximo 3 passos com a bola na mão.  

_____________________________________________________________________ 

h. No andebol, no lançamento de linha lateral o jogador deve pisar a linha.  

_____________________________________________________________________ 

i. No andebol, se interromperes o drible não podes voltar a driblar.  

_____________________________________________________________________ 

j. No voleibol, o mesmo jogador não pode dar 2 toques consecutivos na bola.  

_____________________________________________________________________ 
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Grupo II 

2. O aquecimento é importante porque (escolhe a opção mais correta): 

 Ajuda-me a ficar mais calmo 

 Prepara o corpo para o esforço que se segue 

 Provoca a fadiga 

Grupo III 

3. No Atletismo: 

a. No salto em comprimento, quando é que um salto é considerado nulo? 

 _________________________________________________________________________. 

4. No Basquetebol: 

a. Explica qual a diferença entre o drible de progressão e o drible de proteção no 

basquetebol. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

5. No Râguebi: 

a. Como devem estar posicionados os jogadores que estão a atacar em relação ao 

portador da bola? 

_______________________________________________________________________. 

6. Na Dança: 

a. Indica o nome de dois passos de merengue que aprendeste nas aulas. 

_______________________________________________________________________. 

Grupo IV 

7. O que é o doping? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

8. O doping traz problemas para a saúde dos atletas. Dá o exemplo de um problema. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Lance Armstrong é um ex-ciclista americano. Em 2012 foi banido eternamente da 

modalidade e desclassificado de todos os seus resultados obtidos desde agosto de 1998, 

pelo uso e distribuição de doping. Como consequência perdeu os sete títulos do Tour de 

France que conquistou entre 1999 e 2005. 

Comenta o uso do doping por parte dos atletas, tendo em conta a saúde do atleta, a justiça 

na competição (fairplay), verdade/ética desportiva e as proibições/punições para o atleta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

Grupo V 

10. O António, quando joga Basquetebol, faz sempre drible, ninguém consegue tirar-lhe a 

bola, e termina sempre em lançamento ao cesto. Em determinado jogo, o António chegou 

mesmo a afirmar: “não preciso da ajuda dos meus colegas”. O António nunca passa a bola 

aos companheiros. Quando perde a posse de bola, só dá indicações, criticando os 

companheiros pela sua falta de jeito para o basquetebol. 

10.1. O que revela a atitude do António quanto à cooperação e espírito de equipa? Justifica 

a tua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

10.2. Transcreve uma frase que revele falta de colaboração. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

10.3. O que deve fazer o António para melhorar a sua atitude, em relação aos 

companheiros, quando joga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 
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Grupo VI 

11. Numa aula de Educação Física, duas alunas de 14 anos fizeram um exercício. A Rita 

andou durante 5 minutos (intensidade leve). A Andreia correu durante 8 minutos com uma 

intensidade moderada. No final contaram os batimentos do coração para saberem a sua 

frequência cardíaca.  

11.1. Quem teve uma frequência cardíaca mais elevada? Porquê? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

11.2. Com o aumento da intensidade do exercício físico, a frequência respiratória (nº de 

inspirações e expirações por minuto) aumenta ou diminui? 

__________________________________________________________________________. 

Grupo VII 

12. Dá um exemplo de um exercício/prova de força. 

__________________________________________________________________ 

13. Desenha um exercício de superioridade numérica realizado nas aulas (por exemplo 2x1, 

3x2, 4x3 ou 5x4), numa das seguintes modalidades: Futebol, Basquetebol ou Andebol. 

Desenha o campo, com as respetivas posições dos jogadores em campo e os seus 

deslocamentos. 
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