
 

REVISÃO DE QUARENTENA 8° (EDUCAÇÃO FÍSICA) 

 

 

1)Na aula de Futsal, o professor pediu que 2 alunos fossem para uma zona mais na frente 

determinada da quadra de Futsal, e mais 2 alunos fossem para a outra zona mais recuada da 

quadra. Quais foram as zonas que os alunos foram jogar: 

a) Zona de Luta e Defesa 

b) Zona de Ataque e Pênalti  

c) Zona de Defesa e Drible 

d) Zona de Defesa e Ataque 

e) Zona de Drible e Gol. 

2) O professor de matemática passou um trabalho para que os alunos do 8° ano medissem a 

quadra de Futsal, para realizarem um determinado exercício. Ao medirem a quadra de futsal, quais 

foram as medidas que os alunos obtiveram:  

a) 40m / 30m 

b) 60m / 30m 

c) 40m / 20m 

d) 30m / 15m 

e) 50m / 25m 

 

3) Em uma partida oficial de Futsal, o filho perguntou ao pai quantos minutos duravam uma partida 

completa de Futsal e quantos minutos duravam os dois tempos divididos. Qual foi a resposta 

CORRETA do pai: 

 

a) 40 min. (dois tempos de 15 min) 

b) 20 min. (dois tempos de 10 min) 

c) 40 min. (dois tempos de 20 min) 

d) 30 min. (dois tempos de 15 min) 

4) Na sala de aula, o professor estava explicando sobre o surgimento do Futsal, porém ao falar do 

século em que surgiu o Futsal, o professor esqueceu o século e os dois prováveis países em que o 

mesmo foi criado. Pedro fez uma pesquisa no site da confederação de Futsal e ajudou o professor 

dizendo o século e os prováveis países que o futsal surgiu que foram: 

 

a) Século XX.  Brasil e Japão 

b) Século XIX.  Argentina e Uruguai 

c) Século XX.  China e Japão 

d) Século XXI.  Uruguai e Japão 

e) Século XX.  Brasil e Uruguai 

 

5) Quais os nomes das posições dos jogadores do futsal? 

 

6) Quais os nomes das posições dos jogadores de futebol de campo? 

 

7) Quantos jogadores tem no futsal e no futebol? 

 

8) quais as principais regras do futebol? 

9) Explique como acontece um jogo de futebol com detalhes: 


