
 

 
 
 

 Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

 Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

 No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

 Manter, diariamente, a rotina de estudos. 

 
 

ATIVIDADE 01: Leia com atenção a letra da música “Paciência”, para responder as questões a seguir. 

 

Paciência 

 
Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 

A vida não para 
 

Enquanto o tempo 
Acelera e pede pressa 

Eu me recuso faço hora 
Vou na valsa 

A vida é tão rara 
 

Enquanto todo mundo 
Espera a cura do mal 

E a loucura finge 
Que isso tudo é normal 

Eu finjo ter paciência 
 

O mundo vai girando 
Cada vez mais veloz 

A gente espera do mundo 
E o mundo espera de nós 

Um pouco mais de paciência 
 

Será que é tempo 
Que lhe falta pra perceber? 
Será que temos esse tempo 

Pra perder? 
E quem quer saber? 

A vida é tão rara 
 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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Tão rara 
 

Mesmo quando tudo pede 
Um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede 
Um pouco mais de alma 

Eu sei 
A vida é tão rara  

A vida não para, não 
A vida é tão rara (2x) 

(LENINE; FALCÃO, 2006) 

 
 

Obs: para ouvir a música acesse: https://youtu.be/ibLf9P_xfyM 

 
 

1) Você acha que a música Paciência é pessimista ou otimista? Justifique sua resposta. 

 
2) Quais são os significados possíveis para a expressão “a vida é tão rara”? 

 

3) Que relação podemos estabelecer entre a letra da música e o memento de isolamento que estamos 

vivendo provocado pelo coronavírus? 

 
4) “Eu me recuso faço hora/ vou na valsa”. No trecho destacado, a linguagem utilizada é: 

 

( ) Informal, pois está escrito de acordo com a norma-padrão da língua; 
( ) Informal, uma vez que, tanto “faço hora” quanto “vou na valsa” significam vou devagar quando deveria ir 

rápido; 
( ) Formal, pois esse é o tipo de linguagem que utilizamos no cotidiano; 
( ) Informal, pois os dois trechos em destaques foram empregados no sentido que encontramos no dicionário. 

5) Observando os pares de palavras calma/alma; mal/normal podemos dizer que: 

( ) contribuem para construção de rimas e que uma palavra está contida na outra; 

( ) atrapalham o entendimento do poema porque as palavras não têm relação entre si; 
( ) não contribuem com a formação de rimas porque são palavras pertencentes a classes de palavras 
diferentes; 
( ) contribuem com a construção de rimas porque são palavras desconhecidas. 

6) A terceira estrofe da música se aproxima muito do que estamos vivendo atualmente... 

( ) porque ninguém aguarda a cura do grande mal: coronavírus; 

( ) não dá para fazer uma aproximação com o que estamos vivendo, pois o coronavírus veio depois da 
composição da letra; 
( ) não podemos afirmar isso porque, na realidade, não sabemos a que mal o autor se refere; 
( ) aproximação possível é que, muitas pessoas parecem estar loucas achando que o que estamos vivendo é 
normal quando, de fato, não é. 

 
7) Escreva “V” para verdadeiro e “F” para falso. 
( ) Nas três primeiras estrofes percebemos que o eu lírico se mostra mais intimista. A partir da quarta estrofe 
percebe-se que há uma tentativa de aproximação com o leitor. 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 



( ) Não há aproximação do eu lírico com o leitor, pois esse é muito egoísta e não quer dividir sua visão do 
mundo com que está lendo. 
( ) Na terceira estrofe, quando o eu lírico diz “eu finjo ter paciência”, na verdade, quer dizer que tenta se 
controlar e não mostrar o desespero que toma conta dele diante das dificuldades da vida. 
( ) Na quarta estrofe, o uso do pronome pessoal referente à primeira pessoal do plural revela que o eu lírico 
espera que o leitor se sinta incluído na reflexão que propõe. 
( ) Na quarta estrofe, o uso do pronome pessoal referente à primeira pessoal do plural revela que o eu lírico 
espera que o leitor se sinta incluído na reflexão que propõe. 

 
8) Avalie a relação entre essas duas sentenças e, em seguida, assinale a alternativa correta. 

 
I – O eu lírico sugere que “fazer hora” e “ir na valsa” significa resistência crítica ao mundo apressado em que 
vivemos. 

 
PORQUE 

II – Fazer hora e ir na valsa é uma atitude desonesta e antiética. 

( ) I e II são verdadeiras, mas II não é justificativa de I 

( ) I e II são verdadeira e II é justificativa de I 
( ) I e II são falsas 
( ) I é falsa e II é verdadeira 
( ) I é verdadeira e II é falsa 

 
9) Complete as lacunas da seguinte sentença. 
O  título  Paciência sugere que a   deve ser valorizada segundo sua preciosidade. O que 
equivale dizer que a  deve ser apreciada de corpo e alma, sem pressa e com calma. 

 
A) vida; pessoa 
B) pessoa; vida 
C) vida; vida 
D) pessoa; normalidade 
E) normalidade; raridade 

 
 

ATIVIDADE 02: Leia a tirinha de Mafalda para resolver as próximas questões. 

 

 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 



 

 

a) As tirinhas são gêneros textuais que exploram as linguagens verbal e não verbal. Suas principais 

características são: 

( ) Leitura atraente/produção em quadrinhos/apresentação descritiva. 

( ) Leitura atraente/produção injuntiva/posicionamento crítico. 

( ) Leitura atraente/produção em quadrinhos/narrativa de fatos. 

( ) Leitura atraente/narrativa de fatos/produção injuntiva. 

 
b) No texto, a palavra “inquilino” é utilizada para: 

( ) caracterizar o morador de um imóvel alugado. 

( ) caracterizar o coração da personagem do quadrinho. 

( ) caracterizar a importância da devolução do troco. 

( ) caracterizar a necessidade que a criança tem de comprar balas. 

 
 

c) Em: “Esse que a gente tem aqui dentro”, no último quadrinho, o pronome demonstrativo encontrado na 

frase refere-se: 

( ) ao troco. 

( ) ao pagamento. 

( ) ao inquilino. 

(  ) ao coração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://youtu.be/ibLf9P_xfyM 

http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/08/interpretacao-de-tirinha-hq-9-ao-2-ano.html 

 
 
 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

https://youtu.be/ibLf9P_xfyM
http://tudosaladeaula.blogspot.com/2018/08/interpretacao-de-tirinha-hq-9-ao-2-ano.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assista o vídeo do link a seguir para relembrar o conteúdo de Regra dos sinais: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8 

Atividades 
1) Calcule: 
a) ( + 12 ) + ( + 21 ) = 
b) ( + 13 ) + ( + 7 ) = 
c) ( + 23 ) + ( + 21) = 
d) ( – 12 ) + ( – 11 ) = 
e) ( – 23 ) + ( – 4 ) = 
f) ( – 21 ) + ( – 12 ) = 
g) ( + 10 ) + ( – 13 ) = 
h) ( + 21 ) + ( – 23 ) = 

 
Fonte: https://educadormatematico.wordpress.com/category/numeros-inteiros/ 

 

2) Efetue as multiplicações: 
a) ( + 5 ) . ( + 3 ) = 
b) ( + 4 ) . ( – 5 ) = 
c) ( – 8 ) . ( + 4 ) = 
d) ( – 6 ) . ( – 7 ) = 
e) ( – 2 ) . ( + 4 ) . ( + 3 ) . ( – 1 ) = 

f) ( – 5 ) . ( – 6 ) . ( – 2 ) = 
g) 2 . (- 3 ) . ( + 6 ) = 
h) (- 3 ) . 5 . ( – 7 ) 

Fonte: https://educadormatematico.wordpress.com/category/numeros-inteiros/ 
 

3) Efetue as divisões: 
a) ( + 15 ) : ( + 3 ) = 

b) ( + 20 ) : ( – 4 ) = 
c) ( – 35 ) : ( + 7 ) = 
d) ( – 40 ) : ( – 5) = 

e) (+ 51 ) :(– 3 ) = 

f) ( – 77 ) : ( + 11 ) = 
g) 500 : ( – 25 ) = 
h) ( – 750 ) : 10 = 
 
Fonte: https://educadormatematico.wordpress.com/category/numeros-inteiros/ 

 

Referência 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4XuFt3cDxR8 (Acesso em 29/ 06/ 2020) 

https://educadormatematico.wordpress.com/category/numeros-inteiros/ 
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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Globalização financeira: dinheiro de plástico 
 

O dinheiro já assumiu muitas formas diferentes, de conchas a moedas, e mais recente, cédulas e 
cheques. Atualmente, vem sendo substituído pelos cartões de plásticos. O dinheiro de plástico 
agora vem tomando a forma de cartões inteligentes (smart cards) ou cartões de armazenamento, 
semelhante aos cartões de crédito na sua aparência, eles contêm microchips que armazenam 
unidades digitais de valor que podem ser trocadas por bens e serviços, como o dinheiro tradicional. 
Esses cartões também são conhecidos por carteiras eletrônicas, tem o seu melhor uso como 
substituto do dinheiro em transações de pequeno porte. 

Fonte de pesquisa: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos . Adaptado pela 
professora Regente Gesiane Dalvi Silva 

Dinheiro sujo usado para referir ao dinheiro oriundo de atividades ilícitas, também chamadas de 

crime organizado. 
Contas secretas são identificadas por códigos e números e ficam em bancos suíços. 
Paraísos fiscais o dinheiro entra e sai de um determinado país sem a necessidade de pagar 

impostos apenas uma pequena taxa, estima – se que tenha mais de 30 paraísos fiscais no mundo. 
Os principais são nas ilhas Bahamas, Caymam, Seychelles e em micropaíses como, Mônaco, 
Andorra, Liechtenstein. 
Empresas transnacionais usam os paraísos fiscais ara regularizar o fluxo de dinheiro que circula 
internamente, também acontecem com os bancos e outras instituições financeiras. Tudo isso 
permite a remessa de lucros e a integração entre a globalização financeira e econômica. 

 
As crises financeiras e econômicas de 2008 e 2011 

Fatores da crise de 2008: 

 Preços elevados dos imóveis; 

 Aumento do desemprego; 

 Quebra de bancos importantes; 

 Empresas fecharam. 

Fatores da crise de 2011: 

 Afetou países europeus (Grécia); 

 Empresas fecharam. 

Nas duas situações o governo teve que emitir mais dinheiro, para poder pagar seus compromissos 
e como conseqüência a inflação (aumento geral dos preços). 

Fonte de pesquisa: Livro de Geografia “Por dentro da Geografia 8º ano”, Ensino Fundamental anos finais, 
Wagner Costa Ribeiro, Capítulo 3: Globalização e seus descobrimentos, páginas: 64 e 65. Adaptado pela professora 

Regente Gesiane Dalvi Silva 
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Exercícios: 
 
 
 

 

1) Explique a expressão “DINHEIRO DE PLÁSTICO”? 
 

2) Descreva os fatores da crise de 2008 e 2011: 

 
3) Qual a diferença entre “dinheiro de plástico” e “dinheiro sujo”? 

 
4) Como foi o fim da crise de 2008 e 2011? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 



 

 
 

 

 

 

 

 

1) Recrie no caderno o mapa mental abaixo, com tema Revolução Francesa. 

 

 
 
 
 
 
 

FONTE: https://br.pinterest.com/pin/703546773011310698/ 
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Sistema Imune 
 

Parte IV Esta semana, você 

vai reler: 

- 11ª atividade (Sistema Imunológico: Parte I) 

* Imunidade inata e imunidade adquirida. 
* Orgãos do Sistema Imunológico e suas funções. 
* Células especializadas do Sistema Imunológico e suas funções. 

 
- 12ª atividade (Sistema Imunológico: Parte II) 

* Comparação do Sistema Imunológico com um exército. 
* O que é uma fagocitose. 
* Dicas para melhorar a imunidade que pode estar fragilizada. 

 
- 13ª atividade (Sistema Imunológico: Parte III) 
* Nossas defesas: Os anticorpos. 
* Nossos atacantes: Os antígenos ( Vírus, bactérias e outros). 
* Diferenças entre vacinas e soros. 
* Como se prepara o soro antiofídico. 

 

Após a releitura, é hora de colocar sua criatividade em ação. 
 

- Em uma folha de papel em branco, formular e desenhar uma história em quadrinhos, sobre o 
Sistema Imunológico. Se possível, pinte bem bonito. 
- Caso não tenha habilidades para desenhar, escreva uma história, no mínimo vinte e cinco (25) 
linhas, com personagens de vilão e mocinho, atitudes de ação e reação. 
* Obs. Tanto em desenhos de quadrinhos ou por escrito, a história deve ter início, meio e fim. 
* Se possível, leia ou comente sobre o Sistema Imunológico para alguém da sua família. Depois 
peça ajuda na criação da história em quadrinhos ou na história por escrito. 
- Assim que voltarmos as aulas presenciais, faremos uma exposição bem interessante, das 
histórias. Portanto, capriche na sua. 

 
Atenção: 
- Nao copiem histórias já prontas, mas sim, vale buscar inspirações em diferentes fontes para 
criar sua própria. Sejam criativos e originais. 

 
 
 

Adaptado pela Profª Laureni Santos de Paula 
Disponível em: 
- https://alicematheusbioifes.wordpress.com/2011/06/06/historia-em-quadrinhos-hq/ 
- https://jefersonlucasbioifes.wordpress.com/2011/06/08/hq-do-sistema-imunologico/ 
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Exemplo de história em quadrinho, para sua inspiração. Não vale fazer idêntico a este. 

 



 
 
 
 
 

1. Leia o texto abaixo e interprete. 
 

Caio is a happy kid. His dream is to be a football player. He lives in São Gonçalo do Amarante . 

He has two brothers . Caio studying in the school of the city. His father is a dentist and her mother 

is a teacher. His brothers studying medicine . Caio likes to go out on Saturday night with his family 

to eat pizza. Caio takes care of a dog he found in the street , his name is Rex. Gaius like your 

family. 

Resolva em português: 
 

1ª) Qual o sonho de Caio? 

2ª)Segundo o texto, Caio tem 

(A) dois irmãos. (B) dois amigos. (C) três irmãos. (D) quatro irmãos. 

3ª) Quais as profissões dos pais de Caio? 

4ª) Traduza a frase: 
 

Tradução de algumas palavras: with: com / to like: gostar / night: noite / to out: sair / his: sua 

“Caio likes to go out on Saturday night with his family to eat pizza.” 

 

5ª) Segundo o texto, Caio cuida de qual animal? 
 

2. Complete com AM, ARE ou IS. 
 

1. He  my brother. 

2. They  students. 

3. I  a boy. 

4. Mary  cousins. 

5. Susan  a good friend. 

 
 
 

6. Giraffes  very tall. 

7. It  my dog. 

8. You  my best friend. 

9. We  10 years old. 

10. Mr. Green  a doctor. 
 

3. Associe corretamente os dias da semana em inglês: 
 

(A) Domingo 

(B) Segunda-feira 

(C) Terça-feira 

(D) Quarta-feira 

(E) Quinta-feira 

(F) Sexta-feira 

(G) Sábado 

( ) Wednesday 

( ) Tuesday 

( ) Monday 

( ) Friday 

( )  Sunday 

( ) Saturday 

( ) Thursday 

 

Referência bibliográfica: <http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas-de-ingles.html >Acesso em: 05/07/2020 
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A Memória Familiar: Retratos 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e as 

famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma importante forma de 

registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça a música "Não Custa Nada"- 

Música em Família no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

Não Custa Nada 
 

Eu descobri que as coisas boas da vida 
São de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro 
Pode ser o meu jardim, a minha casa 
O teu abraço não custa nada 

Um beijo seu não custa nada 

A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

Pode ser o meu jardim, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 

Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 

A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 
 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Não custam nada 
 
Compositores: Eduardo Bologna / Paula Santisteban Bologna 

 

 
 

A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, você escolher uma 

foto que marcou sua vida, “uma gargalhada”, “uma brincadeira”, “uma missão cumprida”, “um bom 

amigo” algum momento citados na letra da música: “Não custa Nada” e editar, fazer montagens 

engraçadas e compartilhando a história vivida nesse momento que foi feito o registro. Se quiser pode 

fazer em vídeo e deixar salvo no celular, para quando voltar fazermos apresentações dos trabalhos 

realizados. 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49152 
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ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Bullying 

Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. “Bully” significa “valentão”, e o sufixo “ing” 

representa uma ação contínua. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, 

repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo 

caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. 

A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. 

Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam 

a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 

comportamentais e até o suicídio.... 

Normalmente,   chamamos   de bullying o   comportamento   agressivo   sistemático   cometido 

por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, 

geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédio moral. 

Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo (ou com 

o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. 

Apesar  de   considerarmos   o   sofrimento   da   vítima,   também   devemos   tentar   entender   

o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são jovens que passam por problemas 

psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir 

os seus traumas por meio da agressividade contra os outros... 

Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias 
unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização 
de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. 

Responda: 

1. Você concorda que seja possível lutar contra o bullying sem violência? Por quê? 

2. Quais são as armas da violência? E quais são as “armas” da paz? 

3. Para você, o que dá mais resultado: a violência ou a paz? Por quê? 

4. Escreva o que é Bullying? 

5. Você já sofreu esse tipo de violência o Bullying? Ou já foi agressor? Como foi que você se sentiu passando por estas 

situações? 

6. Usando o seu conhecimento prévio, responda o que é Cyberbullying? 

 
Referências: 

Fonte textohttps://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm> Acesso em: 04/07/2020 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio Vivácqua. ES 
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HISTÓRICO, REGRAS E FUNDAMENTOS DO BASQUETEBOL 

O basquetebol surgiu na década de 1890, nos Estados Unidos. O esporte 

surgiu para suprir a necessidade de recreação dos jovens da Associação Cristã 

de Moços. Procurava-se uma atividade que fosse interessante e possível de 

ser feita no inverno, em ambiente fechado. Nas primeiras tentativas, o 

basquetebol foi praticado por dois times compostos cada um de nove jogadores 

e com um conjunto de 13 regras. A primeira cesta do esporte tinha um fundo 

onde a bola não atravessava. Com o passar dos jogos, esse fundo acabou se 

rompendo e, assim, surgiu a ideia de cortar o fundo dos cestos. Dessa forma, a 

continuação do jogo foi facilitada. 

No Brasil, o esporte veio com o professor norte-americano Augusto Shaw. 

Inicialmente, o estilo foi melhor recebido entre o público feminino, o que fez 

com que homens ficassem receosos de se engajarem. Com a insistência de 

Shaw, o basquetebol passou a ser difundido. As primeiras regras foram 

traduzidas em 1915 para o português. Nesse mesmo ano é realizado um 

torneio na América do Sul. E em 1933 é criada, no Rio de Janeiro, a 

Confederação Brasileira de Basketball (CBB). 

Regras 
 

Com a institucionalização, a racionalização e a profissionalização das práticas 

esportivas, os esportes passaram a conter regras específicas e uniformes de 

funcionamento. Dessa forma, o basquetebol possui regras padronizadas que 

são utilizadas em jogos oficiais. 

Um jogo de basquetebol consiste de 4 períodos que duram 10 minutos cada. 

Em caso de empate no fim do quarto período, são feitos períodos extras de 5 

minutos cada, até uma das equipes conseguir o desempate. Nesses períodos 

extras, os times permanecem no lado da cesta que estiveram no último 

período. 

É permitido o uso apenas das mãos para manejar a bola. Desse modo, é 

proibido chutar ou bloquear a bola com partes dos membros inferiores. Apesar 

disso, se a bola tocar, por acidente, na perna ou nos pés, não é considerada 

uma falta. 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 8º ANO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA             AULAS POR SEMANA: 2 hora /aula 

CONTEÚDO:  

https://www.todoestudo.com.br/geografia/america-do-sul


FUNDAMENTOS 
 

O basquetebol é fundamentado por alguns movimentos e técnicas essenciais 

para a sua prática. Podemos elencar, por exemplo, o passe, os giros, a defesa, 

o arremesso, o drible e a finta. A boa prática do basquetebol requer o 

desenvolvimento dessas diversas técnicas e o trabalho em equipe. Assim, o 

treino e o desenvolvimento de estratégias para aproveitar os fundamentos do 

esporte com o objetivo de conquistar a vitória são necessários. 

Uma equipe inteira pode conter no máximo 12 membros, incluindo o capitão. 

Em jogo, são apenas 5 indivíduos que podem participar, podendo ser 

substituídos. 

 
Pontuação 

 
A pontuação é realizada da seguinte maneira: Quando a bola entra 
no cesto (aro), é marcado o ponto. 

 

 1 ponto para cada arremesso de lance livre convertido (arremessos 
adquiridos em lance de falta sofrida); 

 2 pontos nos arremessos convertidos de pequena e curta distância, mais 
precisamente dentro da delimitação de 6,75 metros; 

 3 pontos nos arremessos que forem convertidos fora da delimitação de 

6,75 metros. 
 

Posições dos Jogadores 
 

Os alas (que atuam pelas laterais) 
 

O armador (planeja as jogadas da equipe) 
 

O pivô (geralmente os mais altos e mais fortes da equipe, responsáveis 

pelos rebotes e enterradas). 
 
 

 

De Acordo com o Texto acima responda as seguintes qustões. 



 

1 – Onde surgiu o Basquetebol e em que Ano? 

 
 
 

 
2 - Quem trouxe o Basquetebol para o brasil e qual era a sua profissão? 

 
 
 

 
3 - quais são os fundamentos do basquetebol? 

 
 
 

 
4 – Quais são as posições dos jogadores do basquetebol? 

 
 
 

 
5 – Como é realizada a pontuação nos Jogos de Basquetebol? 
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