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PRÁTICA ESPORTIVA
Resolução comentada
Na 8ª semana foram abordadas 2 modalidades esportivas diferentes: basquete e xadrez.
Falamos sobre a história de cada uma delas e trouxemos exercícios de reflexão. Agora vamos
juntos resolvê-los:
1. Resposta correta letra B
a) O objetivo básico do jogo é distrair a torcida e o adversário com dribles exuberantes para
que o jogo seja um espetáculo. Apesar dos dribles realmente serem atrativos, esse não é o
objetivo do jogo.
b) Os objetivos do jogo são marcar pontos e tentar evitar que o adversário pontue
utilizando-se dos fundamentos e táticas necessárias.
c) Realizar belas enterradas durante a partida. As enterradas fazem parte do jogo, porém não é
o objetivo da modalidade.
d) Apenas evitar que o adversário pontue. De fato é parte dos objetivos, porém a resposta está
incompleta, não basta evitar pontos adversários, também é necessário pontuar.
e) Finalizar a partida sem que ultrapasse o limite de 04 faltas coletivas por período. Não se
trata do objetivo do jogo.
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2. Resposta correta letra A
a) O Xadrez é uma variante da Chaturanga.
b) Uma das lendas mais conhecidas para explicar a origem deste esporte é sobre a estória de
Rajá, filho de um rei indiano, que inventou um jogo para auxiliar seu pai na construção de
estratégias de guerra, porém, após inventar o jogo, faleceu em uma sangrenta batalha. A
lenda do Rei Rajá é totalmente diferente. O jogo é inventado por um brâmane e levado ao
rei para tentar tirá-lo da depressão pela morte do filho.
c) Outra lenda também envolvendo a origem do xadrez, vêm da mitologia, em que Ares, deus
da guerra, um de seus súditos havia criado um tabuleiro para treinar táticas de guerra. Nesta
lenda, quem cria o tabuleiro é o próprio Ares e não um de seus súditos.

3.

Confira as alternativas corretas.

a) (F) O basquetebol foi criado por um americano, em uma escola do Canadá; O basquete foi
criado por um canadense nos Estados Unidos.
b) (V) James Naismith, ao criar o basquetebol, pensou que o jogo poderia ocorrer em qualquer
espaço, envolvendo vários jogadores, ser fácil de aprender e não ser violento.
c) (F) Na primeira versão do basquetebol, os pontos eram marcados colocando-se a bola em
cestos de pêssego, que ficavam no chão, um de cada lado. Desde a criação os cestos de
pêssego foram fixados a uma altura de 3,05m.
4. Confira as alternativas corretas.
a) (F) O Xadrez é qualificado apenas como um jogo matemático, inventado unicamente para
auxiliar os professores nos conteúdos de raciocínio lógico. O xadrez pode ser considerado
um jogo matemático, porém também é um esporte.
b) (V) O Xadrez é um esporte, pois é uma atividade que visa equilibrar a saúde e a melhora da
aptidão mental.
c) (V) O Xadrez pode ser apresentado na forma competitiva e também recreativa, além disso, há
necessidade de habilidades para se praticá-lo.
d) (V) Há divergências quanto ao lugar em que suas regras começaram a ser elaboradas, Espanha
ou Itália.
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