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PRÁTICA ESPORTIVA – EE Governador José Fragelli
Resolução comentada
Na 10ª semana, foram abordadas duas modalidades esportivas diferentes: futsal e tênis de
mesa. Falamos sobre a história de cada uma delas e trouxemos exercícios de reflexão. Agora, vamos
juntos resolvê-los:
1. Resposta: O objetivo da modalidade é marcar gols.
2. Resposta correta é a letra B.
a) Surgiu a partir do jogo de ping-pong, quando finalmente de separaram através da criação
de regras de competição. Os esportes sempre foram distintos, apesar das semelhanças.
b) Iniciou e evoluiu na Inglaterra durante a segunda metade século XIX. Foi considerado um
jogo rudimentar iniciado por estudantes universitários que usavam livros no lugar de uma
rede. Correto.
c) Nasceu no Japão, onde a modalidade possui o maior número de praticantes até os dias
atuais.
d) Teve origem na China, durante o século XIX, inventado por um inglês durante uma viagem
de turismo.
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3.

Resposta correta é a letra B.
a) Surge na década de 30, na Argentina, tendo como responsável pela sua criação o professor
de educação física, Juan Carlos Ceriani Gravier. O correto seria Uruguai.
b) Chega ao Brasil em 1935 e passou a ser chamado de futebol de salão. Correto.
c) No início, jogava-se com dez jogadores em cada equipe, depois este número passou a ser
de cinco jogadores de cada lado. No início, eram sete jogadores.

4. Respostas:
a) ( V ) Para praticar tênis de mesa, o ideal é realizar movimentos finos precisos, rápidos
com muita agilidade, reflexos, flexibilidade e equilíbrio. Correto.
b) ( F ) No Brasil, o esporte começou sendo praticado pelos turistas chineses que, mais ou
menos em 1905, começaram a implantar o tênis de mesa no país. Turistas ingleses.
c) ( V ) O objetivo é conseguir marcar pontos, realizando determinados golpes com a bola, de
forma que o adversário não seja capaz de rebatê-la. Correto.
d) ( V ) Tênis de mesa e ping-pong não são a mesma coisa. São esportes semelhantes, até
porque ambos são jogados com raquetes, rede e bola em uma mesa. O tênis de mesa é um
esporte de rendimento e o ping-pong é um jogo recreativo com intensão de diversão.
Correto.
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