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1) A respeito das regras do Handebol assinale a alternativa correta. 

 

a) As partidas tem duração de 60 minutos, não sendo divididas, ou seja, um jogo onde não há 

intervalo de tempo. 

b)  O handebol é supervisionado por apenas um arbitro.  

c) Tendo a posse de bola o jogador tem direito de dar apenas três passos. 

d) É permitido que os jogadores utilizem os pés nos jogos de handebol. 

 

 

2) O handebol é um esporte coletivo cujo objetivo é:  

 

a) Realizar cestas com as mãos.  

b) Realizar gols com as mãos.  

c) Realizar gols com os pés.  

d) Vencer 3 (três) sets.  

 

 

3) Entre o futebol e o handebol existem algumas diferenças como, por exemplo, o espaço 

onde o jogo acontece, assim como no número de jogadores em cada equipe. Sabendo que 

as posições de jogo também recebem nomes diferentes nestas modalidades, assinale a 

alternativa onde estão somente as posições do handebol.   

 

a) Alas, meio campo, fixo e atacante.   

b) b) Pivô, goleiro. alas e fixo. 

c) Goleiro, ponta, armador e meia. 

d) d) Fixo, atacante, alas e goleiro. 

 

 

4) O handebol é um jogo em que o atleta pode dar até três passos antes de passar ou 

arremessar a bola. Em relação ao handebol, podemos afirmar que:  

 



       a) O objetivo do jogo é marcar gol com os pés, assim como no futebol e futsal. 

       b) O objetivo é marcar gol com as mãos e o goleiro não pode sair de sua área.                                                            

       c) O objetivo do jogo é realizar cestas utilizando as mãos.  

       d) O objetivo do jogo é a marcação de gols com as mãos e o goleiro pode deslocar-se por toda        

quadra. 

 

 

 

5) A respeito do handebol. 

 

(I) O handebol é um jogo em que o atleta deve dar até três passos antes de passar ou 

arremessar a bola.  

(II) No handebol podemos jogar tanto com as mãos como com os pés.  

(III) No handebol a condução da bola deve ser feita através do drible (bater a bola) com 

apenas uma das mãos.  

(IV) O handebol é um jogo cujo objetivo é fazer gol, através de passes entre os jogadores com 

o uso das mãos. 

 

 a) Somente a frase I e II estão corretas.  

 b) Todas as frases estão corretas.  

 c) As frases I, III e IV estão corretas.  

 d) Todas as frases são incorretas.  

 

 

6) O handebol é um esporte de origem?   

 

a) Alemã, do século XIX. 

b) Francesa, do século XIX. 

c) Italiana, do século XX. 

d) Alemã, do século XX. 


