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EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 

7° ANO - 7ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 
Aluno(a):________________________________________________________________Turma:______________ 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Objetivo / Habilidades: (EF07LP12/ES) Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos, hiperônimos, elipse) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos), considerando a legibilidade do texto, as intenções de significação e as possibilidades 

de compreensão do interlocutor.  

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros 

recursos expressivos adequados ao gênero textual. 

(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem 

para a continuidade do texto. 

 
ADVÉRBIO 

Palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, atribuindo a eles uma circunstância qualquer. Pode 
ser:  
• De tempo: agora, ontem, já, cedo, tarde, nunca, jamais etc. 
• De lugar: lá, aí, além, aqui, acolá etc.  
• De modo: assim, bem, depressa, alto, tranquilamente etc.  
• De intensidade: muito, pouco, demais, bastante, bem etc.  
• De afirmação: certamente, realmente, mesmo etc.  
• De negação: não.  
• De dúvida: talvez, possivelmente, provavelmente etc. 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões: 

A quem pertence? 
    Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que se dedicava a ensinar zen aos jovens. Apesar de sua 
idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. 
    Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Queria derrotar o samurai 
e aumentar sua fama. 
    O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu 
rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu 
impassível. 
    No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados, os alunos 
perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade. 
    — Se alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem pertence o presente? 
    — A quem tentou entregá-lo. — respondeu um dos discípulos. 
    — O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os 
carregava consigo. 
    A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma. Só se você permitir… 
Disponível em: <https://metaforas.com.br/>. 
 
1 - Segundo o narrador da história, um guerreiro foi ao encontro do grande samurai que vivia perto de Tóquio. Por 
quê? 
Porque o guerreiro sabia que o samurai, apesar de idoso, poderia derrotar qualquer um. 
Porque o guerreiro desejava vencer o samurai e aumentar a própria fama. 
Porque o guerreiro era sábio. 
Porque o guerreiro não tinha nenhum escrúpulo. 
 

Orientações: 

 É necessário o auxílio de um adulto para a execução das atividades; 

 Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno para melhor organização; 

 Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno. 
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2 - No trecho “O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo.”, o vocábulo “lo” retoma: 
O desafio 
O jovem 
O velho 
O insulto 
 
3 - Em “— Se alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem pertence o presente?”, o 
travessão: 
Assinala o início da fala do mestre. 
Sugere a continuidade da fala do mestre. 
Anuncia a fala do mestre. 
Assinala o início da fala do narrador. 
 
4 –Marque a seguir qual o ensinamento apresentado no texto: 
As pessoas são capazes de tirar a sua paz. 
Quem ri por último ri melhor. 
Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. 
As pessoas só conseguem lhe tirar a calma se você permitir. 
 
5 - Leia as frases a seguir e classifique os advérbios destacados em uma destas categorias: tempo, lugar, dúvida, 
afirmação, negação, intensidade e modo. 
O guerreiro apareceu por ali. 
Você não o aceita. 
O guerreiro agia calmamente. 
Talvez o guerreiro estivesse surdo. 
Os alunos gostariam muito que o mestre revidasse. 
Os alunos agora aprenderam uma lição. 
Realmente o mestre era equilibrado. 
 
6 – Procure os advérbios abaixo no caça-palavras: 

 

 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 

Objetivos: ( EF07MA04) – Comparar  e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o 

histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los   em situações  do cotidiano que envolvam a 

adição e subtração. 

 

Vamos dar continuidade no nosso estudo de números positivos e negativos 

 

RETA NUMÉRICA INTEIRA E ADIÇÃO DE NÚMEROS INTEIROS 

ACASO DEPOIS 

ACOLÁ DETRÁS 

AINDA JAMAIS 

ALI LONGE 

ANTEONTEM OUTRORA 

ASSIM PIOR 

ATRÁS PORVENTURA 

ATUALMENTE POSSIVELMENTE 

BASTANTE QUANTO 

BEM  REALMENTE 

BREVE SEMPRE 

CEDO TANTO 

DENTRO  
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III) Reta numérica inteira 

A reta numérica dos números inteiros representa um conjunto que possui números negativos e positivos. 
O conjunto dos números inteiros é representado por (Z). Um número é considerado inteiro quando não apresenta 
casas decimais, ou seja, números após uma vírgula. Pertencem a esse conjunto os números inteiros positivos, 
inteiros negativos e o zero. Veja um exemplo da representação desse conjunto: 
Z = { … -5, - 4, - 3, - 2, - 1, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5 …} 

Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito 

da reta, e os negativos, do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor termo 

numérico para o maior. Já os números do lado negativo da reta são organizado de forma decrescente, isto é, do 

maior para o menor. 

Veja a representação da reta numérica dos inteiros: 

 
Exercícios: 

1) Organize os números do conjunto A na reta numérica: A = { -2, + 6, -9, + 8, - 8, - 1, + 5, 0, - 3}. 

 
 

2) Localize cada grupo de números inteiros na reta numérica inteira. 

a) – 5 , -1 , 0 , +1, +5              b) – 3, - 2, 0 , + 2, +3             c) -6 , -4, 0 , +4 , + 7 , +10 

 

3) As temperaturas, na maior parte dos países, é medida em graus Celsius (° C). Existem alguns países que são 
muito frios, como: 

 Islândia, com temperaturas que chegam a - 40 ° C; 

 Mongólia, com temperaturas que chegam a - 20 ° C; 

 Canadá, que chega a apresentar, de noite, temperatura de - 39 ° C; 

 Groenlândia, com temperaturas de até - 9 ° C. 

Organize todas as temperaturas em uma reta numérica e indique qual país é o menos frio e qual é o mais frio. 

 

IV) Distância de um ponto na reta numérica à origem 

Faça uma reta numérica e represente os números inteiros – 4 e +5. Agora, conte quantos intervalos  tem desses 

números até zero. 

Chamamos  de módulo ou valor absoluto a medida da distância de um ponto na reta numérica até a origem O, ou 

seja, o zero. 

Então:  

módulo de – 4 é 4 e de +5 é 5. 

 

Exercício: 

Calcule a distância dos seguintes números inteiros até o zero, ou seja, o modulo. 

a)  -7           b) – 12           c) + 10         d) + 15           e) +100 

 

V) Números opostos ou simétricos 

Os números inteiros podem ser representados por pontos na reta numérica. Nesta representação, a distância entre 
dois números consecutivos é sempre a mesma. 

Os números que estão a uma mesma distância do zero, são chamados de opostos ou simétricos. 

Por exemplo, o -4 é o simétrico de 4, pois estão a uma mesma distância do zero, conforme assinalado na figura 
abaixo: 
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Exercícios: 

1 - Escreva o oposto dos números a seguir: 

a) - 6         b) + 12          c) + 3            d) – 9            e) – 50 

 

2 - Dê a distância de : 

a) +5 a 0      b) – 7 a 0         c) -4 a +5       d) – 6 a +1      e) – 10  a -5   f) +2 a + 15 

 

3 - Dois números inteiros diferentes têm o mesmo modulo:20. Quais são esses números? 

 

4 - Um número inteiro é expresso por 128: 4 – 30. Qual é o oposto desse número? 

 

5 - Supondo uma reta numérica, responda: 

a) Quantos graus há entre 3 °C abaixo de zero e 12°C acima de zero? 

b) Quantos  metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar e 30 metros acima do nível do mar? 

 

Operações com números inteiros 

1 - Adição de números positivos e negativos 

Vamos analisar os seguintes exemplos: 

a) ( + 4 ) + ( + 5 ) = + 9 

b) ( - 2 ) + ( - 4 ) = - 6 

Quando adicionamos números inteiros com mesmo sinal, a soma é obtida somando seus 

módulos(  números em sinal) e conservando o sinal. 

 

c) ( - 2 ) + ( + 6) = + 4 

d) ( + 1 ) + ( - 7 ) = - 6 

Quando adicionamos dois números inteiros com sinais diferentes, a soma é obtida diminuindo seus 

módulos(número sem sinal) e conservando o sinal do número que está mais distante da origem, ou 

seja, de maior módulo. 

 

Exercícios: 

1) Calcule: 

a) ( + 12 ) + ( + 14 ) =                                        e) ( - 12 ) + ( + 22 ) = 

b) ( +   9 ) + ( + 19 ) =                                        f) ( +   5 ) + ( - 19 ) = 

c) ( - 12 ) +  (  - 10 ) =                                        g) ( - 12 ) +  (  + 15 ) = 

d) ( - 22 ) +  (  - 8   ) =                                        h) ( - 25 ) +  (  +10   ) = 

 

2) O senhor João é vendedor de churrasquinho no praça  da cidade. No sábado desse final de semana, por causa 

da chuva, ele teve um prejuízo de 75 reais. No domingo fez sol, e ele teve um lucro de 225 reais. Esse fim de semana 

deu lucro ou prejuízo ao seu João?De quanto? 

 

3) No dia 1º de junho o saldo bancário da empresa de Cláudio era de R$ 8 400,00. No período de 2 a 8 de junho, o 

extrato da empresa mostrava a seguinte movimentação: 

Data Movimento Valor( em reais ) 

2/6 crédito 10 200 

4/6 débito 15 000 

5/6 débito 9 500 

8/6 débito 8 000 
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Usando adição de números inteiros, responda: 

a) Qual é o saldo bancário da empresa de Cláudio no dia 8? 

b) Com o saldo do dia 8, Cláudio vai pagar o aluguel no valor de 3 000 reais. Qual será o saldo da empresa, após 

esse pagamento? 

 

4) Caio tirou o extrato bancário de sua conta corrente e verificou que havia R$ 1 900,00. Ele pagou contas com três 

cheques: um de R$ 400,00para o supermercado, outro de R$ 600,00 para a prestação do carro e outro de R$ 1 

300,00 para o aluguel. 

Qual é o valor queCaiodevedepositarnacontapara, apósosdescontos dos cheques, nãoficar com saldonegativo ? 
 
 

GEOGRAFIA 
 
Objetivo: (EF07GE01/ES) Conceituar região e seu uso no controle territorial. 

(EF07GE02/ES) Compreender os diferentes processos de regionalização do território brasileiro, considerando os 
critérios de delimitação das regiões. 
 
MIGRAÇÕES NO BRASIL E NO MUNDO 

 

          Migração é o movimento populacional de uma localidade para outra. O principal objetivo das migrações, 

independente do que as faz sair de onde estão, é a busca de melhores condições de vida.  

           Existem dois fatores de migração: o de atração ( busca de melhores condições de vida, oferta de emprego, 

salário atrativo entre outras) e o de repulsão ( guerra, conflitos, condições climáticas, perseguições, desastres 

naturais, epidemias, estagnação econômicas entre outras). Migrações externas, também denominadas migração 

internacional, ocorre quando a população se desloca de um país para outro. Migrações Internas ocorre quando a 

população se desloca dentro de um mesmo país. 

          Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro, ou de um município para 

outro dentro de um mesmo estado. Migração inter-regional é a saída de uma região para outra, é um traço marcante 

nas migrações internas no Brasil, destacando-se a migração de nordestinos para a região Sudeste do país. Nos 

últimos anos, houve um aumento significativo da migração intra-regional, que pode ocorre: entre os estados da 

mesma região; dentro dos estados, em direção a algumas capitais e da capital em direção ao interior do mesmo 

estado. 

            Êxodo rural: movimento migratório interno no Brasil, do campo para a cidade. Êxodo urbano: deslocamento 

da população urbana para a zona rural. Urbano-urbano: deslocamento de uma cidade para outra. Nomadismo: 

deslocamento constante de populações, exemplos dos ciganos. Migração temporária/sazonal ou transumância: é o 

deslocamento populacional que ocorre em determinados períodos do ano para locais em que há trabalhos 

temporários. Um exemplo dessa situação é a época de colheita de produtos agrícolas em certas regiões, que atrai 

trabalhadores de cidades e até estados vizinhos . Já na migração pendular é o movimento diário de vaivém da 

população que se desloca de uma localidade a outra para trabalhar ou estudar. Geralmente, a cidade a que se 

destinam é um pólo regional ou uma metrópole (principal cidade). Imigrante: pessoa que chega a um lugar para se 

estabelecer. Emigrante: pessoa que sai de um lugar para se estabelecer em outro. 

 

ATIVIDADES: 

 

1- O que é migração?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2-Quais são os fatores que levam as pessoas a migrarem? --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3-Como é conhecido o fluxo da população que trabalha em uma cidade, mas precisa se deslocar diariamente, pois 

mora em outra cidade? 

 ( ) Êxodo rural. ( ) Migrações ilegais. ( ) Migração pendular. ( ) Fluxo comercial. 

 

4- O que é êxodo rural? 

 ( ) É a migração de pessoas da cidade para o campo. 
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 ( ) É a migração de pessoas do campo para a cidade.  

( ) É o processo de industrialização do campo. 

 ( ) É o processo de industrialização da cidade.  

 
5-Deslocamento populacional que ocorre em determinados períodos do ano para locais em que há trabalhos 

temporários. 

 ( ) Migração pendular ( ) Migração sazonal 

 

 6-Quando um indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de:  

( ) emigrante. ( ) forasteiro. ( ) imigrante. ( ) gringo. 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Interação entre os sistemas locomotor, muscular e nervoso.  

 

Habilidades: (EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.  

(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre os 

sistemas muscular, ósseo e nervoso. 

 

Introdução 

 

Os neurônios se comunicam uns com os outros em pontos de contato chamados sinapses. Em uma sinapse, um 

neurônio envia uma mensagem para um neurônio alvo - uma outra célula. 

A maioria das sinapses são químicas; nestas sinapses a comunicação é feita usando mensageiros químicos. Outras 

sinapses são elétricas; nestas sinapses ocorre um fluxo direto de íons entre as células. 

Em uma sinapse química, um potencial de ação faz com que o neurônio pré-sináptico libere neurotransmissores. 

Estas moléculas ligam-se aos receptores na célula pós-sináptica e a tornam mais ou menos propensa a desencadear 

um potencial de ação. 

Um neurônio único, ou uma célula nervosa, pode fazer muita coisa! Ele pode manter um potencial de repouso— 

tensão através da membrana. Ele pode disparar impulsos nervosos, ou potenciais de ação. E ele pode realizar os 

processos metabólicos necessários para permanecer vivo. 

A sinalização de um neurônio, no entanto, é muito mais excitante - sem trocadilhos! - quando consideramos suas 

interações com outros neurônios. Neurônios individuais fazem conexões com neurônios alvo e estimulam ou inibem 

suas atividades, formando circuitos que podem processar informações recebidas e realizar uma resposta. 

Como os neurônios "falam" um com o outro? A ação acontece na sinapse, o ponto de comunicação entre dois 

neurônios ou entre um neurônio e a célula alvo, como um músculo ou uma glândula. Na sinapse, o disparo de um 

potencial de ação em um neurônio - o pré-sináptico - gera a transmissão de um sinal para outro neurônio,o pós-

sináptico,tornando mais ou menos provável que o neurônio pós-sináptico dispare seu próprio potencial de ação. 

 

 
  
As funções básicas de um neurônio. 

Se você pensar sobre os papéis das três classes de neurônios, você pode fazer inferências gerais de que todos os 

neurônios possuem três funções básicas. São elas: 

Receber sinais (ou informação). 

Integrar sinais de entrada (para determinar se essa informação deve ser repassada ou não). 
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Comunicar sinais às células alvo (outros neurônios ou músculos ou glândulas). 

 

A integração dos sistemas 

Apesar de estudarmos separadamente cada sistema do corpo, ao trabalharem, eles o fazem em conjunto. 

O sistema nervoso, formado como estruturas como o cérebro e nervos, envia impulsos elétricos a outros órgãos, 

promovendo nossa movimentação, por exemplo. 

Os músculos, ao receberem tais sinais,contraem-se e unidos aos ossos, funcionam como verdadeiras alavancas. 

Essa integração- envio de impulsos pelo sistema nervoso, contração muscular e articulação dos ossos- permite 

movimentos, como o de retirar uma pedra que estava no meio do caminho. 

 

Atividade 

1- O que são sinapses? 

 

2-Quais são as funções básicas de um neurônio? 

 

3- Faça um desenho de um neurônio. 

 

4-Leia o texto abaixo referente ao sistema locomotor e suas interações com o nervoso. 

Os sistemas esquelético e muscular juntos sustentam nosso corpo e permitem uma enorme variedade de 

movimentos. Além disso, os ossos protegem os órgãos internos e suportam o peso do corpo, possibilitando que 

fiquemos em pé ou sentados ou ajoelhados. Os ossos ainda estocam cálcio e fósforo, que são elementos essenciais 

para a produção de células sanguíneas. Já os músculos e juntas puxam os ossos para um lado ou outro, permitindo 

inúmeros movimentos como o caminhar, correr, pegar objetos etc. A contração e relaxamento dos músculos são 

controlados pelo sistema nervoso. Podemos então dizer que nossa movimentação é resultado da interação de três 

sistemas, o nervoso, muscular e esquelético. 

 

Responda:  

 

a)Qual a importância da relação entre os sistemas muscular e esquelético?  

 

b)Quem controla os movimentos de contração e relaxamento dos músculos?  

 

c) Nossa movimentação é resultado de quais interações? 

d)Fazer um esqueleto e para isso vamosutilizar os materiais que você tem em casa: hastes flexíveis, conhecidas 

como cotonetes, oupalitos de fósforo, conforme o modelo a seguir, use a sua criatividade e se divirta fazendo essa 

atividade. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 
 

 

 

ARTE 

 

Habilidade: (EF69AR06-07/ES) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, potencializando a criação em arte como ocupação de diferentes espaços, de modo individual, 

coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

 

ARTE GREGA 

A arte grega abarca todas as manifestações artísticas e revela a história, a estética e mesmo a filosofia desta 

civilização. 
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O povo grego foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, rendendo-se pouco às 

ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo. 

A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico, e cada uma dessas fases históricas, influenciou 

a elaboração das obras. 

Características da arte grega: 

 

Simetria; 

Perfeição; 

Obras realizadas a partir de modelos vivos; 

Uso religioso, doméstico ou funerário; 

Valorização do ser humano. 

 

 
ATIVIDADE 1 

Com base nos exemplos acima, crie um vaso utilizando papelão, tesoura, cola e canetinha ou tinta para fazer os 

desenhos. Seja criativo! 

Exemplo: 

 
 

 

INGLÊS 

TEMA: Places  

 

Habilidades: (EF07LI21) Analisar o alcance da Língua Inglesa e os seus contextos de uso no mundo globalizado. 

 

01-Observe as figuras e escreva os nomes dos lugares em Inglês:                                  
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02-Leia as frases abaixo e marque a opção correta: 

 

a-You can see lots of animals here:                            b-You can see a doctor here: 

(  ) School                                                              (  ) Hospital 

(  ) Zoo                                                                        (  ) Library 

 

c-You can study here.                                                 d) You can buy bread here: 

(  ) Bank                                                                       (  ) Fire station 

(  ) School                                                                    (  ) Bakery   

 

03- Faça uma frase em Inglês para cada palavra (place) abaixo: 

 

Supermarket:------------------------------------------------------------------------------------ 

Church:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

City Hall:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Store:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Objeto de conhecimento / conteúdo: Esportes – Esporte de invasão 

 

Objetivo: (EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios oferecidos 

pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas diferentes manifestações 

(profissional e comunitário/laser). 

(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na 

comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 

 

 

HANDEBOL 

 

 O Handebol é, sem dúvida, o esporte coletivo menos praticado no Brasil, se comparado ao Voleibol, ao 

Basquetebol e ao Futebol. A diferença mais significativa entre o futebol e o handebol é que o handebol é jogado com as 

mãos. Em termos gerais, é um esporte com bola, em que duas equipes disputam quem marca mais gols. Curiosamente, 

nós brasileiros, que adoramos gols, não apresentamos grande interesse pelo handebol. Talvez por ser um esporte que 

não é transmitido nem pela televisão e nem pelo rádio. Então, onde é que descobrimos como praticar o handebol? A 

resposta é simples: nas aulas de Educação Física e em alguns clubes. 

Agora a pergunta principal: como se joga? 

- São necessárias duas equipes de sete jogadores, da qual um é o goleiro. O goleiro, durante suas defesas, é o único 

jogador que pode encostar a bola no pé. Em qualquer outro caso, a bola deverá ser quicada, arremessada ou recebida 

com as mãos; 
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- A bola oficial para a prática do Handebol deve ser de couro e sua massa e tamanho variam conforme os sexos: a 

masculina é uma bola maior, medindo entre 58 cm e 60 cm de diâmetro, com massa entre 425g e 475g. A feminina tem 

tamanho entre 54 cm e 56 cm, e massa entre 325g e 400g; 

- Oficialmente, a quadra deve medir 40 m x 20 m, e ter piso de madeira ou emborrachado, com duas áreas para goleiro 

que se localizam a seis metros do gol; 

- A partida é composta por dois períodos de 30 minutos cada, com intervalo de 10 minutos; 

- O ato de um jogador se deslocar quicando a bola é chamado de drible. A mão do jogador deve estar sempre aberta para 

que tenha um melhor domínio sobre a bola e, ao contrário do basquetebol, não é permitido conduzir a bola durante o 

drible. Além disso, o jogador não pode segurar a bola por mais de três segundos ou dar mais de três passos com ela; 

- O tronco pode ser utilizado para interromper o andamento do adversário, mas braços e mãos nunca; 

- É permitido tomar a bola do adversário com as mãos abertas. Porém, arrancar a bola ou agredir o adversário é contra 

as regras; 

- O time marca ponto quando a bola ultrapassar totalmente a linha do gol; 

- Quando a bola cruzar a linha lateral, é cobrado o tiro lateral: o atleta pisa com um pé na linha e, com a bola em mãos, 

recoloca-a em jogo. Nesse caso, os oponentes devem se localizar a, no mínimo, três metros de distância; 

- Ao ocorrer qualquer lance irregular, a cobrança é feita no local onde ocorreu a infração. O time adversário pode formar 

uma barreira, desde que ela se posicione a três metros da cobrança. Uma curiosidade é que as faltas podem ser cobradas 

sem o apito do árbitro. Aliás, são dois árbitros por jogo, auxiliados por um cronometrista e um secretário responsável pela 

súmula; 

- O famoso tiro de sete metros é caracterizado pela falta sobre um atacante, quando esse, ao arremessar a bola ao gol, 

é impedido por uma falta. Para essa cobrança, o árbitro deve apitar, autorizando a jogada. O jogador que executará o tiro 

deve cuidar para que seus pés não toquem ou ultrapassem a linha de marcação dos sete metros. 

Ainda que no Brasil não haja quadras específicas para a prática do handebol, pode-se utilizar a do futebol de salão sem 

nenhum prejuízo, já que suas dimensões são as mesmas. Além do handebol de salão – mais tradicional – tornou-se 

comum, em alguns países, a prática recreativa do handebol na praia, que ficou bastante famoso em meados da década 

de 80 do século XX.  

 

ATIVIDADES 

 

1) O handebol é um esporte muito praticado no Brasil? Escreva uma citação do texto que comprava a sua resposta. 

 

2) Como se joga o handebol? 

 

3) Como deve ser a bola oficial para a prática do handebol? 

 

4) Como deve ser a quadra para uma partida oficial de handebol? E qual é o tempo das partidas? 

 

5) Como é conhecido o drible numa partida de handebol? 

 

6) No máximo por quanto tempo o jogador deve segurar  a bola num momento da partida? 

 

7)Como e para que o tronco deve ser utilizado no handebol? 

 

8) Marque (F) para falso e (V) para verdadeiro: 

(   ) O jogador pode dar até quatro passos com a bola na mão. 

(   ) Pode arrancar a bola do adversário. 

(   ) No handebol deve existir um intervalo de 10 minutos para cada partida. 

(   ) As mãos devem permanecer na cabeça durante o tronco. 

(   ) O atleta ao cobrar o tiro lateral não deve pisar na linha ao lançar a bola. 

(   ) Ao cobrar o tiro lateral, os adversários devem ficar a três metros de distância. 

(   ) O time marca ponto quando a bola passar totalmente a linha de gol. 

(   ) O jogador pode segurar a bola por mais de três segundos se estiver correndo. 

(   ) As faltas podem ser cobradas sem o apito do árbitro. 

 

9) Onde é cobrado um lance após uma infração? 

 

10) O que é o tiro de sete metros no handebol? Quais são as regras para a sua execução? 


