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Queridos (as) Alunos (as) do Sexto Ano! 

   Mais uma semana de estudos! Que Deus abençoe a cada um de vocês! Cuidem-se! Fiquem Em Casa!!! 

                                                                     Atenciosamente, 

A Professora. 

 
Leia com atenção o texto. Depois, responda as questões interpretativas propostas: 

 

 
Tartarugas até lá embaixo 
 

‘Depois de seis anos, milhões de livros vendidos, dois filmes de sucesso e uma legião de 

fãs apaixonados ao redor do mundo, John Green, o autor do inesquecível A culpa é das estrelas, 

lança o mais pessoal de todos os seus livros: Tartarugas até lá embaixo. 

A história acompanha a jornada de Aza Holmes, uma menina de 16 anos que sai em busca 

de um bilionário misteriosamente desaparecido – quem encontrá-lo receberá uma polpuda 

recompensa em dinheiro – enquanto tenta lidar com o próprio transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC). 

Repleto de referências da vida do autor – entre elas, a tão marcada paixão pela cultura pop 

e o TOC, distúrbio mental que o afeta desde a infância –, Tartarugas até lá embaixo tem tudo o 

que fez de John Green um dos mais queridos autores contemporâneos. Um livro incrível, 

recheado de frases sublinháveis, que fala de amizades duradouras e reencontros inesperados, 

fan-fics de Star Wars e – por que não? – peculiares répteis neozelandeses. 
 
 

Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>. 
 

 

Questão 1 – Identifique o assunto do texto: 

( 

( 

( 

) “A culpa é das estrelas”. 

) “Tartarugas até lá embaixo.” 

) “Star Wars”. 
 

 Questão 2 – Releia esta passagem do texto: 

“A história acompanha a jornada de Aza Holmes, uma menina de 16 anos que sai em busca de 

um bilionário misteriosamente desaparecido [...]” 
 
Nessa passagem, o autor do texto: 

(  )  Interpela a personagem Aza Holmes.  

(  )  Apresenta a personagem Aza Holmes.. 

(  )  Caracteriza a personagem Aza Holmes. 
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Questão 3 – O que significa “uma polpuda recompensa em dinheiro”? 

( 

( 

( 

) Significa “uma grande recompensa em dinheiro”. 

) Significa “uma duvidosa recompensa em dinheiro”. 

) Significa “uma surpreendente recompensa em dinheiro”. 
 

 

Questão 4 – Na parte “[...] Tartarugas até lá embaixo tem tudo o que fez de John Green um dos 

mais queridos autores contemporâneos.”, o vocábulo “o” equivale a: 

( 

( 

( 

) “Isso”. 

) “Aquilo”. 

) “Aquele”. 
 

 Questão 5 – Em “Um livro incrível, recheado de frases sublinháveis [...]”, o autor do texto: 

 (    ) Avalia o livro. 

 (    ) Conta um trecho do livro. 

 (    ) Levanta uma hipótese sobre o livro. 

 

Questão 6 – No segmento “[...] que fala de amizades duradouras e reencontros inesperados [...]”, 

o termo “e” foi empregado para indicar: 

( 

( 

( 

          

) A soma de ideias. 

) O contraste de ideias. 

) A alternância de ideia. 
Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>



 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
Atividades do Período 29/06/2020 à 03/07/2020  
Conteúdo: Números Naturais Reta Numérica 

Ano: 6° ano 

Área: Matemática 

Atividades 
 
 

Assista o vídeo do link a seguir para relembrar o conteúdo de reta numérica:  

                                                                                        https://www.youtube.com/watch?v=SD0wK0d4Fcc 

 

1) Desenhe em seu caderno a reta numérica até o número 20. 

 

2)  Considere a reta numérica: 

 
A letra B Corresponde ao número 1, já a letra D correponde ao numero 3. (Exemplificação) 
A distância da letra A até a letra D é 3, já a distância da letra B até a letra D é 2. (Exemplificação) 
 
Que letra corresponde ao número inteiro que aparece em cada frase abaixo? 

a) A letra C corresponde a qual número? 

b) A letra M corresponde a qual número? 

c) A letra F corresponde a qual número? 

d) A letra Q corresponde a qual número? 

e) A letra I corresponde a qual número? 

f) Qual a distância da letra A até a letra C ? 

g) Qual a distância da letra D até a letra H? 

h) Qual a distância da letra H até a letra M? 

 

 

 

 Referência 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SD0wK0d4Fcc  (Acesso em 22/ 06/ 2020) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SD0wK0d4Fcc
https://www.youtube.com/watch?v=SD0wK0d4Fcc


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 6º ANO  

PERÍODO: 29/06/2020 A 03 /07/2020 

 

 

 

 

12ª semana 

Olá! 

Leia o texto com bastante atenção. 

ONU 

Você sabia que cerca de 60% das doenças infecciosas humanas e 75% das 
doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, transmitidas através 
de animais? 
 (...) Cientistas e especialistas do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA) estão reunindo os dados científicos mais recentes sobre o 
COVID-19 – tanto o que se sabe quanto o que não se sabe. 
Embora a origem do surto e seu caminho de disseminação ainda não estejam 
claros, existem alguns pontos importantes como;  

 As doenças associadas aos morcegos surgiram devido à perda 
de habitat por conta do desmatamento e da expansão agrícola. Esses 
mamíferos desempenham papéis importantes nos ecossistemas, sendo 
polinizadores noturnos e predadores de insetos. 

 A integridade do ecossistema evidencia a saúde e o desenvolvimento 
humano. As mudanças ambientais induzidas pelo homem modificam a 
estrutura populacional da vida selvagem e reduzem a biodiversidade, 
resultando em condições ambientais que favorecem determinados 
hospedeiros, vetores e/ou patógenos. 

 A integridade do ecossistema também ajuda a controlar as doenças, 
apoiando a diversidade biológica e dificultando a disseminação, a 
ampliação e a dominação dos patógenos. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “___________________________________________” 

PROFESSOR(A)_____________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

 



A natureza está em crise, ameaçada pela perda de biodiversidade e de habitat, 

pelo aquecimento global e pela poluição tóxica. Falhar em agir é falhar com a 

humanidade. Enfrentar a nova pandemia de coronavírus (COVID-19) e nos 

proteger das futuras ameaças globais requer o gerenciamento correto de resíduos 

médicos e químicos perigosos, a administração consistente e global da natureza e 

da biodiversidade e o comprometimento com a reconstrução da sociedade, 

criando empregos verdes e facilitando a transição para uma economia neutra em 

carbono. A humanidade depende de ação agora para um futuro resiliente e 

sustentável. 
 Da ONU, in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 10/04/2020 

https://www.ecodebate.com.br/2020/04/10/fatos-sobre-coronavirus-e-meio-ambiente/ 

1- Atividade oral. 

 Dialogue com sua família sobre esse texto. Se puder pesquise o texto completo 

para refletir melhor. 

 

2- Atividade escrita. 

a) De acordo com o texto as doenças associadas aos morcegos surgiram 

devido á perda de seu habitat. O que levou a essa perda de habitat? 

R:.................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

b) Identifique no último parágrafo o que ameaça a natureza? 

R:.................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

c) Qual é a orientação para enfrentar a nova pandemia de coronavírus 

(COVID-19) e nos proteger das futuras ameaças globais? 

R:.................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

3- Marque (C) para as frases certas e (E) para as erradas. 

(   ) A integridade do ecossistema evidencia a saúde e o desenvolvimento 

humano. 

(   ) A integridade do ecossistema também ajuda a controlar doenças... 

(   ) O homem jamais induziu as mudanças ambientais. 

(   ) Doenças zoonóticas são transmitida de animais para outros animais. 

 

 

“ Boa leitura, boa reflexão e faça atividade com  atenção!” 

 

 

https://ipbes.net/news/global-assessment-summary-policymakers-final-version-now-available
https://www.unenvironment.org/pt-br/covid-19-updates
https://www.ecodebate.com.br/


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 6º ANO  

PERÍODO: 22/06/2020 A 26/06/2020 

 

 

 

 

12ª SEMANA          
Analisando textos:  

Texto 1  
[...] De ponta a ponta, é tudo praias parma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão 
nos pareceu vista, do mar, muito grande, porque nos parecia muito longa. Nela, 
até agora, não pudermos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de 
metal ou ferro; nem lho vimos.  
Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados[...]Águas são 
muitas e infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-
á nela tudo, por bem das águas que tem[...] Deste Porto Seguro, da nossa Ilha de 
Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500.  
Pero Vaz de Caminha  
Texto 2  
Nós descobrimos estas terras! Possuímos livros e, por isso, somos importantes!” 
dizem os brancos. Mas são apenas palavras de mentira. Eles não fizeram mais 
que tomar as terras das gentes da floresta para se pôr a devastá-las. Todas as 
terras foram criadas em uma única vez, as dos brancos e as nossas, ao mesmo 
tempo que o céu. Tudo isso existe desde os primeiros tempos, quando Omama 
nos fez existir. È por isso que não creio nessas palavras de descobrir a terra do 
Brasil.  
Fonte: http://socioambiental.org. 
 1-Agora responda:  
a) Qual tipo de documento é o primeiro texto? Quem o escreveu e quando?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b) Qual a intenção do autor ao escrever o texto 2?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________  
c) Os autores tem opiniões diferentes sobre o “descobrimento” do Brasil? 
Explique.  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2-Produzindo.  
Os textos  são fontes documentais sobre a história da América.  
Imagine que você fosse um indígena e presenciou a chegada dos portugueses 
ao Brasil,  ou  desenhe  suas principais impressões sobre o contato com os 
europeus.  
(Utilize seu caderno de história ou o verso desta folha para realizar sua 

produção). 

http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/downloads/caderno-de-atividades-

6oano/ 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “___________________________________________” 

PROFESSOR(A)_____________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

 



 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../06/2020 

 

CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES SOBRE RECICLAGEM DA SEMANA ANTERIOR 

ATIVIDADE 1- O Gráfico de Setores (Fonte: Cempre) a seguir mostra que a concentração 

dos programas municipais de coleta seletiva permanece nas regiões Sudeste e Sul do 

País. Do total de municípios brasileiros que realizam esse serviço, 81% está situado 

nessas regiões.  

 

a. Que porcentagem de municípios brasileiros realizam o serviço de coleta seletiva 

na região nordeste? ________________________________  

b. Que região tem a menor porcentagem de municípios brasileiros que realizam o 

serviço de coleta seletiva? ____________________________  

ATIVIDADE 2 - São considerados resíduos orgânicos:  

a. Folhas, restos de alimentos e vidro;  

b. Galhos de árvores, restos de alimentos e cascas de frutas;  

c. Vidro, papel e alumínio;  

d. Restos de alimentos, galhos de árvores e alumínio;  

ATIVIDADE 3 - O lixo produzido em propriedades rurais, emgeral composto por produtos 

tóxicos que podemser levados aos rios e também atingir os lençóisfreáticos, chama-se: 

a. lixo doméstico 

b. lixo agrícola 

c. lixo hospitalar 

d. lixo radioativo 

e. lixo industrial 

Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO 



ATIVIDADE 4 - Com criatividade e visão, é possível transformar materiais recicláveis em 

produtos únicos. Nesta atividade você irá transformar um material reciclável de sua 

escolha e algo novo. 

Documentar o processo de confecção através de fotos com autorização dos responsáveis 

e enviar para o professor.     

 Para te auxiliar na tarefa, acesse o link abaixo do Pinterest e veja algumas dicas de 

objetos que foram transformados: 

https://br.pinterest.com/dutiduti/reutilizar-reciclar/ 

 

Referências Bibliográficas 

Disponível em: https://edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s14/ficha-271.pdf. 

Acesso em: 24 de junho de 2020.  

Disponível em: http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8%20Acesso%20em:%2023/04/2017. 

Acesso em: 24 de junho de 2020.  

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-

reciclagem-de.html. Acesso em: 24 de junho de 2020.  

Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/106915520/6%C2%BA-ano-ciencias. Acesso em: 

24 de junho de 2020.  

Disponível em: https://br.pinterest.com/dutiduti/reutilizar-reciclar/. Acesso em: 24 de junho 

de 2020. 

 

 

https://br.pinterest.com/dutiduti/reutilizar-reciclar/
https://edeq.furg.br/images/arquivos/trabalhoscompletos/s14/ficha-271.pdf
http://cempre.org.br/ciclosoft/id/8%20Acesso%20em:%2023/04/2017
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-reciclagem-de.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/08/exercicios-decomposicao-e-reciclagem-de.html
https://pt.scribd.com/doc/106915520/6%C2%BA-ano-ciencias
https://br.pinterest.com/dutiduti/reutilizar-reciclar/
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Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

                                   Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav 

 

 

“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão Gramatical Período: 29/06 a 03/07  

1. Vamos fazer uma revisão geral do que já estudamos até agora, porém, o criador das frases 

será você. Vamos ver como está o seu vocabulário. Preparados, vamos lá! 

a. Escreva 4 frases na negativa em inglês, usando o verbo to be. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b. Escreva 4 frases na interrogativa em inglês, usando o verbo to be. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

c. Utilize o “There is” ou “There are” nas frases abaixo. 

Dica: Utilize a tabela que você tem no caderno e nas atividades anteriores. *Atenção ao asterisco. 

__________ pens in uy little bag 

____________ a child in the park 

_____________ people* in the classroom 

_____________a notebook on the table 

 

d. Complete com o verb To be. 

Dica: Observe, pois as vezes você terá que acrescentar a palavra Not, observa a quantidade de 

espaços 

My name ____ Suzana, I live in Espirito Santo, Vitória, I _____ 33 years old,   I _____ a doctor in 

public hospital. I _____ _____ the hospital boss, but I like so much work here. Because the 

pandemic, I can’t go to um parens house. So, if you can stay home and became safe. 

 

e. Utilize seu conheci no Google tradutor dará significados diferentes, você terá que acionar seu 

conhecimento prévio mento prévio e tente traduzir para o português o texto acima. 

Dica: Tem palavras que no google dará significados diferentes, você terá que utilizar seu 

conhecimento prévio.  

 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Inglês PMAV 2020. Atílio Vivácqua. ES 

 



 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 29 / 06 / 2020 ao dia 03 / 07 / 2020 
Turmas: 6° ao 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
MÚSICA – FORMA DE POESIA 

 
Leia a letra da música “Ouvi dizer” do grupo Melin e se puder, assista ao vídeo 

disponível no site https://www.youtube.com/watch?v=vaXCSYva2FM. 
 
 

Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia 
De tanto café na cama, faltariam xícaras 

Me atrasaria só pra ficar de preguiça 
Se toda arte se inspirasse em seus traços 
Então qualquer esboço viraria um quadro 

Monalisa 
 

Com você, tudo fica tão leve 
Que até te levo na garupa da bicicleta 

O preto e branco têm cor 
A vida tem mais humor 

E pouco a pouco, o vazio se completa 
 

O errado se acerta, o quebrado conserta 
E assim, tudo muda, mesmo sem mudar 

A paz se multiplicou 
Que bom que você chegou 

Pra somar 
 

Ouvi dizer 
Que existe paraíso na Terra 

E coisas que eu nunca entendi 
Coisas que eu nunca entendi 

Só ouvi dizer 
Que quando arrepia, já era 
Coisas que eu só entendi 

Quando eu te conheci

Fonte: https://www.letras.mus.br/melim/ouvi-dizer/ 
 

 

ATIVIDADE 

 
Sua tarefa desta semana é se expressar através desta música! Pode ser através de 

um desenho, através de uma encenação, dança, recitando a letra da música, tocando 

algum instrumento ou cantando a música. Expresse-se da maneira que preferir! Seja 

criativo!  E compartilhe comigo através de fotos ou vídeo qual foi a sua maneira 

escolhida!  

https://www.youtube.com/watch?v=vaXCSYva2FM
https://www.letras.mus.br/melim/ouvi-dizer/
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“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):___________________________________________TURMA:6,7,8 ou 9______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Intolerância Religiosa  Período: 29/06 a 26/06  

Orientações iniciais para o período de realização das atividades domiciliares. 

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade: 

 Poderá responder na própria folha: 

 Anexar no caderno, logo após a conclusão da mesma: 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e 

respondida no caderno: 

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e 

rechaçar religiões, liturgias e cultos, ou ofender, discriminar, agredir pessoas 

por conta de suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está 

marcada na história da humanidade, principalmente porque, no passado, era 

comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial as 

institucionalizadas, como o cristianismo, e os governos...... 

Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola 

comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado 

majoritariamente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada, em maior 

escala, contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a 

intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos 

povos originários da África..... 

O Brasil é, ao menos teoricamente e do ponto de vista jurídico, 

um país laico. Nós respeitamos, enquanto Estado Nacional, as predisposições 

estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 5º 

da Constituição Federal de 1988 também assegura a igualdade religiosa e reforça 

a laicidade do Estado brasileiro. 

1- Defina o que é o ato de intolerância religiosa? 

2- Por que há mais intolerância religiosa com as religiões de origem africana? 

3 O Brasil é uma país laico, quer dizer, ninguém pode obrigar outras pessoas 

seguirem a religião que está acha certa. Sendo assim, tente criar uma situação 

hipotética, onde a pessoa sofra preconceito religioso, se fosse com você essa 

situação o que você faria? 

Referências: 

Fonte tirinha: <https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/intolerancia-religiosa.htm >. Acesso 

19/06/2020. 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/racismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/africa-continente.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/constituicao-1988.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/intolerancia-religiosa.htm


 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS DAS TURMAS DE 2020 

PERÍODO: 29/06 Á 03/07/2020 

TURMAS: 6º e 7º ano  

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA  

História e fundamentos básico do Basquete  

A origem do basquete ocorreu a partir do jogo inventado pelo professor 

canadense James Naismith, em 1891. Na época, ele trabalhava na Associação 

Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos. O 

professor buscava elaborar um jogo que pudesse ser praticado durante o 

inverno e fosse menos agressivo que o futebol americano. 

Assim, ele colocou um cesto de pêssegos a uma altura de 3,05 metros (essa 

altura é mantida até hoje), onde deveria ser arremessada uma bola de futebol. 

O esporte rapidamente se popularizou, chegando ao Brasil em 1896. Desde 

então, sofreu diversas alterações em suas regras. 

Em 1936, o basquete tornou-se um esporte olímpico e, hoje em dia, é o nono 

esporte mais popular do mundo. 

Tendo como objetivo do jogo é colocar a bola no cesto da equipe adversária, 

marcando pontos. 

O jogo é realizado em uma quadra (própria) com as dimensões (oficiais) de 28 

metros de comprimento por 15 metros de largura. Diferente da quadra de 

futebol ou vôlei, por exemplo, as linhas que delimitam a quadra são 

consideradas fora da área de jogo. 

As cestas são situadas no centro, perto da extremidade do fundo no campo de 

defesa de cada uma das equipes, a uma altura de 3,05 metros. 

Tempo da Partida 

Cada partida é disputada em 4 quartos de 10 minutos cada. Intervalos de 2 

minutos após o primeiro e terceiro quartos e de 15 minutos no final do segundo 

quarto (final do primeiro tempo de jogo). 



No caso de empate ao final da partida, são realizadas prorrogações de 5 

minutos até que haja o desempate. 

 

Pontuação 

As cestas podem valer 3, 2 ou 1 ponto: 

 3 pontos - fora da linha dos três pontos; 

 2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha); 

 1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada. 

  

Controle de Bola 

 O jogo inicia-se com “bola ao alto” no centro da quadra o árbitro 

arremessa a bola, com um jogador de cada equipe para saltar e dar um 

tapa na bola, tocando-a para um de seus companheiros. 

 O basquete é jogado com as mãos e cada jogador a partir do controle da 

bola pode passar, arremessar, quicar, rolar, tapear ou driblar. 

 

São infrações: 

 Se o jogador movimentar os dois pés, estando em posse da bola - 

andar; 

 Toque a bola com as duas mãos e volte a quicá-la - dois dribles. 

Cada equipe, após o controle da bola, possui 24 segundos de posse de bola 

para arremessá-la à cesta adversária. Desses 24 segundos, apenas 8 

segundos podem ser executados no campo de defesa. 

A equipe não pode regressar com a bola ao campo de defesa após ter cruzado 

a linha do meio da quadra. 

 

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/regras-do-basquete/ Acesso 

em 23 de junho de 2020 

De acordo com texto acima responda o questionário. 

 

Quem inventou, quando e em qual país o Basquetebol foi inventado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

https://www.todamateria.com.br/regras-do-basquete/


Qual o objetivo do jogo de Basquetebol?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Como se iniciar uma partida de Basquetebol? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Qual a altura oficial do aro de uma cesta de Basquetebol?  

_______________________________________________________________ 

  

Quais são as pontuações possíveis para uma cesta de Basquetebol? Explique: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

Cite algumas infrações no jogo Basquetebol?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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