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1) Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets tornava impossível a prática de 

esportes ao ar livre. As poucas opções de atividades físicas em locais fechados se 

restringiam a entediantes aulas de ginástica, que pouco estimulavam aos alunos. Foi então 

que o diretor do Springfield College, colégio internacional da Associação Cristã de Moços 

(ACM), convocou o professor canadense ______________, de 30 anos, e confiou-lhe uma 

missão: pensar em algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o 

inverno, mas que pudesse também ser praticado no verão em áreas abertas. Qual das 

alternativas abaixo contém o nome do criador do basquetebol? 

   a) Luther Halsey Gullick. 

         b) Holger Nielsen. 

         c) Karl Schelenz. 

         d) James Naismith. 

 

2) Quanto vale um arremesso de lance livre? 

 

      a) 1 ponto. 

      b) 2 pontos. 

      c) 3 pontos. 

      d) 4 pontos. 

 

3) Qual das alternativas representa melhor o objetivo básico Basquete? 

 

a) Distrair a torcida com dribles e/ou passes de bola para fazer bom jogo. 

b) Apenas fazer cestas (marcar pontos no time adversário). 

c) Apenas realizar enterradas. 

d) Ultrapassar o adversário através de dribles e/ou passes de bola até fazer a cesta (marcar 

pontos no time adversário 

 

4) O início do jogo é realizado pelo árbitro dentro do círculo central quando ele joga a bola 

para... 



a) Cima, com a disputa entre dois jogadores adversários. 

b) Baixo, confundindo os jogadores. 

c) um dos lados, para ajudar uma das equipes. 

d) cima, com disputa entre jogadores da mesma equipe. 

 

5) Quais as dimensões da quadra de basquetebol? 

 

a) 100m de comprimento por 50m de largura 

b)  28m de comprimento por 15m de largura 

c)  25m de comprimento por 38m de largura 

d) 15m de comprimento por 28m de largura 

 

6) Quando se diz "Bola ao cesto", estamos falando de... 

 

a) Futebol. 

b) Handebol. 

c) Basquete. 

d) Voleibol. 


