
                                 5º ANO 
 

 

Educação Física  - Futsal  
                  

Goiânia, __________________________________________________________________ 
 

Nome:____________________________________________________________________ 
 
 

     1 - Os fundamentos do futsal são os movimentos específicos de quem joga. Essas competências  
         facilitam e expressam a maneira de cada um jogar. Grande parte destes movimentos é  
         realizada com a bola. 
         Cite 06 fundamentos do futsal. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 

 

        2 - Complete as afirmações: 
 

a) Futsal é o futebol adaptado para prática em equipes 

formadas por _______ jogadores de linha (sendo um 

goleiro) e _____ jogadores, no máximo, como reservas.  

 
b) As equipes, tal como no futebol, têm como objetivo colocar 

a ____________ na ___________ adversária, definida por 

dois postes verticais limitados pela altura por uma trave 

horizontal.  

 
c) Quando tal objetivo é alcançado, diz-se que um gol foi 

marcado, e um ponto é adicionado à equipe que o atingiu. 

O ________________, último jogador responsável por 

evitar o gol, é o único autorizado a segurar a bola com as 

____________________. 

 

d) A partida é ganha pela equipe que marcar o maior número 

de __________ em 40 minutos divididos em ________ 

tempos. 

 
e) O Futsal é praticado em quadra _____________________ 

e piso ___________________, com medidas que variam 

de acordo com a categoria.  

 
f) As substituições podem ocorrer a qualquer momento e em número 

_____________________     
     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gol


3 - Em relação às posições de funções no Futsal, faça a correspondencia de acordo com as 
carateristicas de cada jogador. 

 

a) Goleiro                                   

b) Ala/Pivô                                                                

c) Alas 

d) Fixo 

 

(   ) precisa ser ágil e ter ótimos reflexos. 
 
(   )  é o jogador que normalmente atua mais 
recuado. 
(   )  atuam mais pelas laterais do campo, com 
funções defensivas e ofensivas. 
(   )  jogador que combina as características de 
ala e de pivô. Habilidoso e veloz, movimenta-se 
o tempo todo em quadra. 
 

  4 - De acordo com a imagem, escreva qual o objetivo da execução do fundamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ________________________      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ________________________      ______________________ 
 

5 - De acordo com a imagem abaixo, cite qual o fundamento e suas variações de execução. 
 
a)_______________________________________   
 
b)_______________________________________ 

 
c)_______________________________________   
 
d)_______________________________________ 

Rasteiro 

Parabólico 


