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1) Em que ano foi criado o Voleibol?  

 

a) 1997 

b) 2007 

c) 1895 

d) 2001 

 

2) Quem inventou o Voleibol? 

 

a) Willian G. Morgan. 

b) Willian Jackson 

c) José k.  

d) Donald W. 

 

 

3) Quais os fundamentos do vôlei? 

 

a) Saque, Recepção, e bloqueio. 

b) Saque, manchete, passe de peito. 

c) Cortada, bloqueio, arremesso a cesta. 

d) Ataque, chute, e bloqueio. 

 

4) Quanto ao toque, assinale a alternativa correta.  

 

       a) Cada equipe tem o direito de tocar na bola uma vez, além do toque de bloqueio para 

devolver a bola. 

       b) Cada equipe tem o direito de tocar na bola três vezes, além do toque de bloqueio para 

devolver a bola. 

       c) Cada equipe tem o direito de tocar na bola três vezes, além do toque de manchete para 

devolver a bola. 

 



       d) Cada equipe tem o direito de tocar na bola uma vez, além do toque de manchete para 

devolver a bola. 

 

 

5) Para ganhar um set no voleibol precisamos marcar 25 pontos e, se a partida for para o 5 º 

set, somente 15 pontos são necessários. A equipe vencedora terá que vencer quantos sets? 

 

a) 4 sets.  

       b) 5 sets. 

       c) 3 sets.  

       d) 2 sets 

 

6) Quantos jogadores tem em cada time do Voleibol?  

 

a) 12 jogadores. 

b) 7 jogadores. 

c) 6 jogadores. 

d) 5 jogadores. 

 

7) Quando se comete faltas no voleibol. Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Dois toques. 

b) Quatro Toques. 

c) Toque apoiado. 

d) Todas as alternativas estão incorretas.  

 

8) Se a rotação dos jogadores não ocorrer de forma exata na hora do saque os jogadores 

estarão cometendo? 

 

a) Dois toques. 

b) Falta.  

c) Uma rotação incorreta. 

d) N.D.A. 


