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ESPORTES DE RAQUETE   

1- Sobre a definição do tênis de mesa, você sabe dizer qual resposta se encaixa 

melhor com a correta? 

a- Uma pessoa usa a raquete e a outra distribui a bola para as jogadas. 

b- Deixar a bola bater duas vezes em seu campo. 

c-  Jogo de raciocínio sem movimentação. 

d- É jogado com raquetes de madeira e o objetivo é marcar pontos. 

 

 

2- Um dos benefícios de praticar o tênis de mesa é na parte física. O que essa 

afirmação quer dizer? 

a- Que se praticarmos este esporte seremos fortes e preparados para fazer 

musculação. 

b- Que este esporte ajuda no meio social de quem pratica. 

c-  Que quem pratica são pessoas não competitivas. 

d-  Que a prática deste esporte contribui para a saúde muscular e não 

sobrecarrega as articulações. 

 

3- Sobre as modalidades que podem ser desenvolvidas no tênis de mesa, assinale 

V ou F: 

(   ) As duplas mistas são formadas por dois homens ou duas mulheres. 

(   ) Simples é quando um jogador joga contra outro. 

(   ) Na dupla feminina, uma das jogadoras precisa ser mais alta que a outra. 

(   ) Competição por equipes é realizada a soma das classificações dos 

integrantes. 

 

 



 

4- Como podemos resumir a conquista do set, no sistema de pontuação do tênis 

de mesa? 

a-  Se chegar a 10-10, vence quem atingir 11 primeiro. 

b- Vence quem chegar a 21 pontos primeiro, empate 20-20, vence quem abrir 

2 pontos de vantagem. 

c-  Vence quem alcançar 11 pontos, empate 10-10, vence quem abrir 2 pontos 

de vantagem. 

d-  Vence quem alcançar 10 pontos.  

 

5- Sabemos os materiais utilizados em uma raquete de tênis de mesa, 

atualmente. Desse modo, qual resposta é a correta? 

a-  75% de madeira maciça, coberta com borracha na cor preta e vermelha. 

b- 85% de madeira natural, coberta com sintético  

na cor preta e vermelho-vivo. 

c-  85% de madeira sintética, coberta com borracha 

na cor branca e laranja. 

d- 85% de madeira natural, coberta com borracha na cor preta e vermelho-

vivo. 

 

6- Acerca dos esportes de raquete, qual opção é FALSA? 

a- O Paddle é jogado em uma quadra com o teto aberto e se a bolinha for para 

fora, o jogador pode tentar a colocar novamente em quadra. 

b- No Badminton, não se usa bola e sim uma peteca, que também é chamada 

de volante. 

c-   A raquete de Tênis de mesa tem duas cores, vermelho-vivo de um lado e 

preto do outro. 

d-  No Frescobol não existe competição, é um esporte jogado somente na 

praia. 

 

7- Acerca dos benefícios do Tênis de Campo e Quadra , assinale V ou F: 

(   ) Melhora a saúde cardiomuscular. 

(   ) Adultos não podem participar porque causa lesões. 

(   ) Não auxilia em outras atividades físicas. 

(   ) Pessoas com deficiência de locomoção não podem participar. 

(  ) Auxilia no emagrecimento. 

 

 

 


