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Trabalho de Recuperação 
ASSUNTO:  BASQUETE 

ORIENTAÇÕES: 

• O trabalho de recuperação de Educação Física será baseado em perguntas que 
deverão ser respondidas a mão. As perguntas não precisam ser repetidas. 

• Não será necessário fazer uma capa, entregue esta folha de rosto com as 
perguntas e anexe as respostas. 

•  As repostas deverão ser feitas baseadas no conteúdo Basquete (slides) que foi 
enviado para a turma. 

1) Desenhe a quadra de Basquete com todas as suas marcações. 

2) Na mesma quadra acima desenhada, demonstre as posições que os jogadores ocupam na 

quadra. 

3) Cite todos os fundamentos básicos do Futsal. 

4) Cite os tipos de Passe. 

5) Cite os tipos de Drible. 

6) Cite os tipos de Arremesso. 

7)  Descreva como se inicia uma partida de Basquete. 

8) Durante uma partida de Basquete o árbitro reverteu uma reposição de bola da equipe que a 

estava executando e justificou que o jogador pisou na linha ao fazer a reposição de bola. O árbitro 

está correto e por quê? 

9) Em uma partida da NBB aconteceu um lance polêmico. O jogador que conduzia a bola passou 

do seu campo de defesa para o campo de ataque e logo depois pressionado pelo adversário 

retornou para seu campo de defesa. O árbitro marcou uma irregularidade e deu posse de bola para 

a outra equipe. Ele está correto, por quê? 

10) Em relação à pergunta 9, e se o jogador ao invés de retornar para sua quadra de defesa, 

desse um passe para um companheiro de equipe que está posicionado na quadra de defesa. O 

árbitro deveria tomar a mesma decisão? 

11) Pedrinho estava em sua primeira aula de Basquete e quando conduzia a bola, pisou na linha 

lateral. Ele ficou sem saber porque o professor apitou e deu a posse de bola para a equipe 

adversária. Considerando que você é o professor, como você daria a instrução para o aluno? 



 

12) E se Pedrinho pisasse fora da quadra, levando em consideração a mesma situação da questão 

11, o professor deveria manter ou não a sua marcação? 

12) Rafaela era a pivô da sua equipe quando fez uma cesta dentro da área de três metros. 

Quantos pontos sua equipe marcou após esta cesta? 

13) No lance seguinte ela fez uma cesta de fora da área de três metros. Quantos pontos sua 

equipe marcou após esta cesta? 

14) Fernando em sua aula de Educação Física, fez uma cesta e mesmo assim foi assinalada uma 

falta nele. Assim sendo teve um lance livre para ser cobrado e converteu. Quantos pontos sua 

equipe marcou com esta cesta? 

15) Arthur estava assistindo a um jogo de basquete com seu pai e ouviu de uma pessoa que 

sentava atrás deles que os jogadores estavam cometendo muitos dribles ilegais. Ele então 

perguntou a seu pai quais seriam os dribles ilegais. Se você fosse o pai de Arthur, como o 

responderia?  

16) Na sua preleção antes de uma partida importante da Seleção Brasileira de Basquete, o 

treinador da seleção disse a seus jogadores que durante a partida deveriam utilizar todos os 

sistemas defensivos existentes no Basquete. Quais são e descrevas esses sistemas defensivos. 

17) Cite as duas principais formas de marcação por zona. 

18) Na partida seguinte o treinador da Seleção falou sobre os sistemas ofensivos. Quais são eles e 

os descreva. 

 

 Após ter respondido as perguntas acima, assista ao vídeo da final entre o Brasil e 
os EUA no Mundial de Basquete de 2010 acessando 
https://www.youtube.com/watch?v=O4xg8AD2-SU e responda às perguntas 
abaixo: 

1)  Logo aos 10” de vídeo, um jogador Norte Americano comete uma infração. 
Descreva qual foi essa infração. 

2) Ainda em relação à infração citada na pergunta anterior, se a bola não 
estivesse encostada no aro, o jogador poderia encostar na rede? 

3) Aos 2’24” de vídeo, qual tipo de passe o jogador Norte Americano utiliza? 

4)  Aos 3’05” de vídeo, o Brasil está executando uma marcação sobre os EUA. 
Qual o tipo de marcação? Explique. 

5) Logo após esta marcação o Brasil recupera a posse de bola. Qual tipo de 
ataque o Brasil utiliza? Explique. 

 

Bom trabalho! 

Adriano Arruda 
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