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1) Assinale a alternativa correta quanto as faltas no esporte hóquei. 

 

a) Cartão azul é quando um jogador comete faltas graves e é expulso do jogo. 

b) Cartão vermelho é quando um jogador comete faltas leves e é expulso do jogo. 

c) Cartão azul é quando um jogador comete faltas leves e é suspenso por 2m. do jogo. 

d) Cartão vermelho é quando um jogador comete uma falta grave e não é expulso. 

 

2) A _______________ é a área onde é considerado grande penalidade em caso de falta. Tem 

forma retangular e mede cerca de 9 X 4,5 metros. 

 

a) Área da baliza. 

b) Zona de proteção. 

c) Marca do livre direto. 

d) N.D.A. 

 

 

3) Assinale a alternativa CORRETA quanto ao esporte Hóquei. 

 

a) Os jogadores não utilizam equipamentos de segurança. 

b) O objetivo do jogo é marcar mais gols que a equipe adversaria. 

c) Não possui goleiro neste esporte 

d) N.D.A. 

 

4) Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos equipamentos necessários no hóquei. 

 

a) Patins. 

b) Stick. 

c) Luvas e capacetes. 

d) Raquete. 

 

 



5) A respeito das regras do hóquei assinale o que for CORRETO. 

a) Os jogadores podem levantar a bola a mais de 1,5 metros de altura. 

b) Não se usa o stick para jogar o disco. 

c)  Quando uma equipe recupera a posse do disco, ela tem 10s. para passar para o lado 

defensivo. 

d) Só se pode usar o stick para tocar na bola, com exceção ao guarda-redes dentro da sua 

área. 

 

6) O goleiro também é conhecido como? 

 

a) Guarda- redes. 

b) Zagueiro. 

c) Wingers. 

d) Defensores. 

 

7) O hóquei foi criado no? 

a)  Canadá em 1834. 

b)  Canadá em 1875. 

c)  Canadá em !883. 

d)  Canadá em 2000. 

 

8) São responsáveis por tentar impedir que a equipe adversaria marque pontos, através de 

jogadas ou de tentativas de adquirir a posse de disco. Estamos falando dos? 

 

a) Wingers. 

b) Centros. 

c) Goleiro. 

d) Defensores. 


