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Sistema Imunitário 

As atividades da semana consistem na utilização do livro didático, e serão descritas a 

seguir: 

1º) Realizar a leitura e compreensão do livro didático da página 50 até a 53. 

2º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 50, cujo título é “Ação do sistema 

imunitário a um ferimento”. Abaixo do desenho descrever o processo de ação imunitária em casos 

de ferimentos como apresentado no livro.  

3º) Responda as seguintes perguntas: 

1) O que são glóbulos brancos? 

2) O que é imunidade? 

3) O que são antígenos? 

4) O que acontece quando um antígeno é identificado em alguma região do nosso corpo? 

4º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 51, cujo título é “Ciclo da produção 

de soros”. Abaixo do desenho responda as seguintes perguntas: 

5) O que é imunização artificial? 

6) O que são soros? 

7) O que são vacinas? 

8) Qual é a diferença entre soros e vacinas? 

5º) Responda as perguntas relacionados aos problemas do Sistema Imunitário das páginas 

52 e 53. 

9) O que o HIV provoca no corpo de uma pessoa contaminada? 

10) Como podemos prevenir a AIDS? 

11) O que acontece com o corpo de uma pessoa com a doença Lúpus? 

12) O Lúpus é uma doença transmissível? Justifique sua resposta. 

13) O que provoca a rejeição dos órgãos em casos de transplante? 

14) Que medidas são necessárias para evitar a rejeição de órgãos em um transplante? 

15) O que é alergia? 



História



Geografia
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 8º - PROFESSORA MAIARA 

AULA 1 

- Para a resolução das atividades assista a vídeo aula sobre regionalização disponível em:       

https://www.youtube.com/watch?v=YbfiifsGNys 

- Copie e responda as atividades do caderno. 

Questão 01- Complete as afirmações. 

A) Uma forma bem simplificada de regionalizar o espaço e dividir entre as porções de terra e de água. As 

porções com água são chamadas de oceanos, enquanto as porções de terra recebem o nome de 

_________________________ 

B) De acordo com a divisão física do mundo, foram definidos 6 continentes:  África, América, Ásia, 

Oceania, Antártida e _________________________ 

Questão 02- Se olharmos no dicionário a definição de continente está assim: 

 

Entretanto, a Ásia e a Europa se encontram na mesma posição de terra, sendo assim, não estão cercadas por 

água de todos os lados. Explique que critério segue então essa regionalização ente Europa e Ásia.  

Questão 03-Observe o mapa: 

  

Esse tipo de regionalização segue qual critério? 

 

Questão 04- No vídeo cita um período que ficou conhecido como mundo bipolar, que é a Guerra Fria. Faça 

uma pesquisa curta (máximo 5 linhas) e escreva abaixo o que foi a Guerra Fria. 

 

Aula 2 

- Leia os textos 1 e 2 para realização dessa atividade 

Texto 1: 

Coronavírus: como a pandemia nasceu de uma zoonose 



A pandemia de coronavírus poderia ser um novo capítulo do livro Spillover – Animal Infections and 

the Next Human Pandemic, do escritor americano especialista em ciência e natureza David Quammen. Na 

obra, publicada em 2012 e infelizmente ainda sem tradução no Brasil, o autor retrata como vírus e bactérias 

que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem “pular” para a espécie humana, causando doenças 

e mortes. 

O livro é uma investigação detalhada de Quammen, que viajou o mundo e entrevistou dezenas de 

cientistas, sobre zoonoses que viraram doenças humanas, umas mais ou outras menos bem-sucedidas. 

Começa com o vírus Hendra, que saltou de cavalos para homens na Austrália em meados dos anos 1990, 

mas tem sua origem em morcegos, e vai até a gripe, que vem de aves podendo fazer um estágio em outras 

espécies como porcos. 

 

Morcegos, aliás, parecem ser um dos principais reservatórios para vírus potencialmente terríveis ao 

ser humano. O coronavírus não é uma exceção. E a solução, antes que alguém pense em exterminá-los, está, 

pelo contrário, em respeitarmos mais seu hábitat. Porque, como Quammen e outros experts afirmam, as 

pandemias originárias de zoonoses nada mais são que um reflexo das intervenções do homem no meio 

ambiente. No anseio para se expandir, a humanidade invade o terreno alheio — e traz problemas de lá. 

De onde esses vírus pulam? Eles pulam de animais em que há muito tempo permaneceram, 

encontraram segurança e ocasionalmente ficaram presos.  (…) O Hantavírus [que pode causar febre 

hemorrágica] pula de roedores. Lassa [vírus que também provoca febre hemorrágica] também pula de 

roedores. O vírus da febre amarela salta de macacos (…) Os influenza [causadores da gripe] pulam de 

pássaros selvagens para aves domésticas e depois para pessoas, às vezes após uma transformação em porcos. 

O sarampo pode ter saltado para dentro de nós a partir de ovelhas e cabras domesticadas. O HIV-1 entrou 

em nosso caminho a partir de chimpanzés. Assim, há uma certa diversidade de origens. Mas uma grande 

fração de todos os novos vírus assustadores (…) vêm pulando para nós de morcegos. 

De acordo com o virologista Paulo Eduardo Brandão, expert em coronavírus e professor 

da Universidade de São Paulo (USP), há duas hipóteses mais documentadas: na primeira, o vírus foi 

entrando em contato aos poucos com a espécie humana e criando estratégias para fazer o salto. Na segunda, 

ele teria vindo mais “pronto” de um morcego e feito a transmissão interespécie de modo mais acelerado. 

“Morcegos podem ser infectados por vários tipos de coronavírus no mundo todo. Já encontramos até alguns 

exemplares com esses vírus na cidade de São Paulo”, diz Brandão. Que fique claro: os bichos daqui 

carregavam OUTROS coronavírus, não o causador da pandemia. O certo, porém, é que a coisa veio de 

morcegos. E lá na China. 

“É provável que o contato silvestre tenha sido o principal vetor de transmissão. Nessas situações, as 

pessoas têm contato com saliva e fezes dos morcegos”, avalia Brandão. Essa tese teria mais sustento que a 

de que tudo começou com alguém que degustou sopa de morcego. No entanto, a caça desses animais e a 

introdução deles em mercados pode ter dado sua pitada de contribuição. 

Teorias à parte, o que se sabe é que o novo coronavírus já sofreu diversas mutações e tem uma 

configuração própria para infectar seres humanos. “A evolução do vírus não para”, ressalta o professor da 

USP. 



Para aqueles que curtem teorias da conspiração: a história de que o SARS-CoV-2 teria sido fabricado em 

laboratório não tem respaldo algum da ciência. Inclusive, pesquisas preliminares indicam que, pela análise 

genômica do vírus, há um padrão de mutações aleatório que o tornou mais infeccioso para nossa espécie. 

Não é tecnologia. É seleção natural! 

  

Texto 2:                  COVID-19 — A situação do novo coronavírus ao redor do mundo                                  

O número crescente de casos do novo Corona Vírus (COVID-19, agora chamado de SARS-CoV-2) 

teve início na cidade de Wuhan na China, em dezembro de 2019, primeiramente ocorrendo entre 

frequentadores e comerciantes de um mercado atacadista de frutos do mar e animais selvagens vivos e 

mortos.                                                             Relatos afirmam que os indivíduos infectados inicialmente 

haviam tido contato direto com vísceras e fluidos desses animais. 

             Posteriormente, em poucos meses de evolução e expansão da doença, ela se expandiu para um 

grande número de países, até que em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde decretou o surto da 

doença como uma pandemia. 

Observe ainda o mapa com a expansão do coronavírus em 03 de abril de 2020. 

 

-Copie e responda as atividades em seu caderno 

 

Questão 01- De acordo com o texto 1 e 2, qual seria a origem da doença, ou seja, de onde vieram os 

primeiros casos? 

Questão 02- De acordo com o texto 1, a doença o portador da doença foi o morcego, a solução então será 

elimina-los? Justifique sua resposta.  

Questão 03- Na sua opinião, de que forma a cultura chinesa contribuiu para o surgimento e expansão do 

coronavirus? 

Questão 04- De acordo com o mapa, qual país da América possui o maior número de casos da COVID-19? 

Questão 05- Segundo o mapa, qual continente está atualmente sendo mais afetado com a doença? 



Ensino Religioso

Atividade 8º Ano  

Prof.ª Célia 

Tradições religiosas no Brasil 

 

Judaísmo  

No Brasil,  há mais de  100 mil seguidores da religião judaica, ou seja, pessoas 

que vivem diariamente os ensinamentos da fé judaica. 

O Judaísmo é uma das mais antigas religiões do mundo. Há quase quatro mil anos, 

um homem chamado Abraão instalou-se com sua família na terra de Canaã (hoje Israel). 

Os judeus creem num único Deus, onipotente, o qual estabeleceu com eles um pacto de 

aliança. Além disso, eles aguardam a vinda do Messias, o enviado de Deus. Quando Ele 

vier, a terra inteira terá paz e justiça.  

Os seguidores do Judaísmo acreditam que a vida é regida por normas severas 

estabelecidas por Deus. O não cumprimento dos deveres com Deus e com seus 

semelhantes implicará em castigos divinos.  

Toda semana, desde a tarde da sexta-feira até a tarde de sábado, os judeus 

celebram o Sabath em família, não trabalham para poderem pensar melhor em Deus. Na 

sexta-feira à noite, cantam e oram juntos ao redor da mesa pronta para o jantar. Os homens 

colocam na cabeça uma Kipá, sinal de respeito por Deus. 

A comida é o Kasher, isto é, uma comida preparada segundo regras muito precisas, 

como, por exemplo, todo o sangue deve ser tirado da carne, que não deve ser misturada 

com laticínios; não comem carne de porco; a carne dos animais permitidos deve ser 

cortada de maneira especial e até mesmo a maneira de matá-lo deve ser diferente.  

No sábado pela manhã os judeus vão à sinagoga para orar e ouvir um trecho da 

Torá (livro sagrado), que é explicado pelo rabino (líder religioso).  

A mais importante festa para os judeus é Yom Kippur, dia do grande perdão, 

celebrada no outono. Neste dia, os judeus não bebem, não comem e ninguém trabalha, 

para reconciliar-se com os outros e obter o perdão de Deus.  

Pessah (Páscoa) é também uma grande festa que lembra o dia em que Deus livrou 

o povo judeu da escravidão no Egito, sob o comando de Moisés. Também em dezembro 

tem a festa do Hanucá - cada noite, durante oito dias, acende-se uma vela num candelabro 

de oito braços e oferecem presentes às crianças.  



Ao completar 13 anos, o jovem judeu participa de uma cerimônia na Sinagoga 

chamada bar-mitzvah, ou seja, o menino torna-se responsável diante de Deus e dos outros 

por seus atos. Nesse momento, lê-se em voz alta e diante de todos uma passagem da Torá. 

A oração frequente para essa cerimônia é o Shema, que significa “Escuta”. 

 

Responda as perguntas: 

1- O que você acha do jovem ser responsável por seus atos aos 13 anos? 

2- Pesquise e responda “qual o lugar sagrado para os judeus?”. 

3- Pesquise e responda com suas palavras qual a importância das práticas religiosas 

(costumes, restrições e crenças) para as pessoas?  

 

 

Atenção! Pesquisar não significa copiar a primeira resposta que encontrar, mas 

escolher entre as diversas opções de respostas, a que mais se adéqua a pergunta!  



Arte
8º Ano - Produção musical Brasileira no contexto social, cultural, estético e ético. 

Para esse conteúdo vamos utilizar o livro didático como ferramenta de auxílio então 

após ler com atenção o texto a seguir, abra o livro na pagina 144 e continuaremos do 

capítulo 4 do livro. 

A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da cultura brasileira. 

Formou-se, principalmente, a partir da fusão de 

elementos europeus, indígenas e africanos, trazidos por colonizadores portugueses e 

pelos escravos. 

Até o século XIX, Portugal foi a principal porta de entrada para a maior parte das 

influências que construíram a música brasileira, tanto a erudita como a popular, 

introduzindo a maioria do instrumental, o sistema harmônico, a literatura musical e boa 

parcela das formas musicais cultivadas no país ao longo dos séculos, ainda que diversos 

destes elementos não fossem de origem portuguesa, mas genericamente europeia. A 

maior contribuição do elemento africano foi a diversidade rítmica e algumas danças e 

instrumentos, a exemplo do maracatu, que tiveram um papel maior no desenvolvimento 

da música popular e folclórica. O indígena praticamente não deixou traços seus na 

corrente principal, salvo em alguns gêneros folclóricos de ocorrência regional. 

Então como se deu, a partir do século XIX, a interação entre os ritmos negros e a 

produção europeia. Nas origens da MPB, samba e nacional-desenvolvimentismo. Com as 

novas tecnologias, uma oportunidade inédita de diversidade. 

O que é a música popular?  

A noção de música popular se diferencia da música de concerto, clássica, artística, 

ou erudita – são várias denominações e todas elas questionáveis. São denominações 

voltadas para o reconhecimento de um determinado campo, de um nível cultural onde 

essa música se situa. E, em contraposição a isso, há outro segmento cultural na 

sociedade moderna que passa a ser reconhecido como “cultura popular”. As práticas 

musicais inseridas nesse contexto recebem a denominação “música popular”. 

As noções sobre o que é popular, ou cultura popular, foram se formando 

historicamente, e a valorização do popular começa a ocorrer fundamentalmente no 

contexto do romantismo, no final do século XIX, e ganha força no século XX. No século 

XIX, alguns países, especialmente a Alemanha, passaram pela unificação tardia. No 

contexto de expansão da sociedade burguesa, da economia capitalista, isso gerou uma 

espécie de necessidade histórica de construção e consolidação do Estado Nacional. E 

essa construção passava, para alguns teóricos sociais e políticos, pela pesquisa sobre a 

esfera simbólica da vida social. 

A partir de meados do século XVIII se intensificou o intercâmbio cultural com outros países além da 

metrópole portuguesa, provocando uma diversificação, como foi o caso da introdução 

da ópera italiana e francesa, das danças como a zarzuela, o bolero e habanera de 

origem espanhola, e das valsas e polcas germânicas, que se  



tornaram vastamente apreciadas. Com a crescente influência de elementos 

melódicos e rítmicos africanos, a partir de fins do século XVIII a música popular começou 

a adquirir uma sonoridade caracteristicamente brasileira, que se consolida na passagem 

do século XIX para o século XX principalmente através da difusão do lundu, do frevo, 

do choro e do samba. 

Ao mesmo tempo, juntamente com o desenvolvimento do capitalismo e da sociedade 

burguesa, ocorre uma rápida expansão urbana na Europa e na América do Norte 

especialmente a partir da segunda metade do século XIX e a formação de grandes 

metrópoles como Paris, Viena, Londres, Roma e Nova Iorque. Nessas grandes cidades, 

constitui-se um público consumidor de um tipo de cultura que se diferenciava bastante da 

cultura cortesã ou da alta cultura.  Estava em formação a chamada sociedade de massas 

e expandia-se a produção de uma cultura voltada para o entretenimento. 

A demanda crescente por bens culturais foi acompanhada pela emergência de uma 

estrutura produtiva voltada para a música de consumo, predominantemente de caráter 

dançante. Houve uma crescente profissionalização das atividades desse ramo de 

negócios envolvendo a produção industrial, a distribuição e o comércio de partituras e de 

pianos. Ao mesmo tempo, multiplicavam-se espaços de diversão onde a música estava 

presente.  E aí circulavam gêneros como a polca, a valsa e a mazurca. Essa música de 

audição fácil passa a ser definida como música popular em contraposição à música de 

concerto ou “música séria”. Ao longo do século XX ela vai se integrar à indústria 

fonográfica, ao rádio, à televisão e, mais recentemente, à internet. 

 

No século XX verificou-se um extraordinário florescimento tanto no campo erudito 

como no popular, influenciado por uma rápida internacionalização da cultura e pelo 

desenvolvimento de um contexto interno mais rico e propício ao cultivo das artes. É o 

período em que a música nacional ganha também em autonomia e identidade própria, 

embora nunca cessasse — e de fato crescesse — a entrada de novas referências 

estrangeiras. A produção de Villa Lobos é o primeiro grande marco do brasilianismo 

musical erudito, mais tarde desenvolvido por muitos outros compositores, e combatido 

por outros, que adotam estéticas como o dodecafonismo e mais tarde a música 

concreta e a música eletrônica. No mesmo período a música popular ganha o respeito 

das elites e consolida gêneros que se tornaram marcas registradas do Brasil, como o 

samba e a bossa nova, ao mesmo tempo em que o rock e o jazz norte-americanos são 

recebidos no país com grande sucesso, adquirem feições próprias e conquistam legiões 

de fãs. Gêneros regionais de origem folclórica como a música sertaneja, o baião, o forró e 

vários outros também ganham força e são ouvidos em todo o território nacional. 

Esse crescimento exponencial em quantidade e qualidade da atividade musical ao longo do século 

XX, que inclui o surgimento de inúmeras escolas básicas e academias superiores, gravadoras, 

fábricas de instrumentos, orquestras sinfônicas e conjuntos diversificados, emissoras de rádio e 

televisão, editoras de partituras, festivais e outras vias de produção e divulgação, tornou a música 

brasileira conhecida e apreciada  



internacionalmente, sendo objeto também de intenso estudo especializado no Brasil e 

no estrangeiro.  

A base da estrutura da produção musical de hoje está bastante diferente. Nas 

décadas de 1950 e 1960, para gravar um disco, o artista tinha de ser contratado por uma 

grande gravadora, ter um produtor que assumisse o disco, precisava que se 

reconhecesse seu potencial de venda no mercado. Hoje, com o desenvolvimento das 

tecnologias digitais, não precisa mais ter um grande estúdio. Qualquer um consegue 

gravar com alguma qualidade em casa e colocar no YouTube, por exemplo. O 

desenvolvimento tecnológico abriu brechas para uma produção fora do controle das 

grandes gravadoras. Isso possibilitou o afloramento de uma diversidade musical muito 

grande. 

Afinal, qual é a importância da música? 

Nós, humanos, somos seres biopsicossociais, ou seja, tanto nossa biologia, quanto 

nossa estrutura psíquica e nossas interações sociais são as variáveis que nos tornam quem 

somos, cada um em sua singularidade, e a música, com certeza, é uma das artes e 

interações sociais com grande papel para construir nossa identidade e nos transformar 

como sujeitos durante nossas vidas. 

Segundo os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann existem dois momentos 

principais na nossa socialização como indivíduos pertencentes a uma cultura, a 

socialização primaria, ou seja, nossa primeira forma de socialização que se constitui 

através de nossas experiências no ambiente familiar em que nascemos, e a socialização 

secundária, que ocorre quando encontramos e interagimos com outros grupos e 

instituições das quais acabamos fazemos parte ao longo de nossas vidas (grupo de amigos, 

emprego, uma banda nova, nossa escola, entre outros), e essa, nunca deixa de acontecer. 

Sendo assim, vamos ao que interessa, a importância da música! Todo gênero musical, 

seja ele rock, pop, sertanejo ou até mesmo o bolero, além da estrutura, ritmo, timbre entre 

outras características que os definem e os diferenciam, vem acompanhados também de 

certos comportamentos, modos de se vestir, modos de falar dos músicos e admiradores 

dele. Por exemplo, o Heavy-Metal, um subgênero do rock, é um estilo onde, geralmente, o 

compasso das músicas é marcado no 4 por 4, o uso de distorção na guitarra é constante, 

os vocais são mais agudos, entre outras características, além disso, os integrantes de uma 

banda de Heavy-Metal, assim como seus fãs, geralmente são cabeludos, usam calças de 

couro, jaquetas, e por aí vai. Essas características os identificam como grupo e também 

como admiradores de certo de tipo de música, que, em última instância, é uma das formas 

mais sublimes de expressão dos sentimentos e pensamentos humanos. 

Música e estilo 

Então, a música além de ser um alimento para a alma é também uma maneira de definirmos nosso 

lugar no mundo e como queremos participar dele, seja compondo, ou apenas ouvindo, pois, junto 

com os sons, inevitavelmente vem as relações, e essas relações são sempre recheadas de 

códigos e símbolos que nos definem e nos fazem  



perceber o mundo a nossa volta de maneiras diversas, dando um certo significado a 

nossa própria existência em última instância.  

O mais legal disso tudo é quando nos damos conta de que não precisamos pertencer 

a um grupo único e exclusivo, e na música também não é diferente, quando damos abertura 

para gêneros musicais diversos, quando começamos a escutar uma banda de jazz ao invés 

de nos mantermos sempre ouvindo um rock ou funck, estamos entrando em contato com 

um mundo novo, com novas formas de se conversar e de enxergar o mundo, e aos poucos 

também nos apropriamos dessa nova simbologia e maneira de se expressar, aumentando 

assim nosso repertório em ralação ao som, e também a vida como um todo. 

Sem limites 

Não existem limites para a linguagem musical, muitas vezes uma grande amiga no 

percurso e caminho de nossas vidas, mas principalmente uma grande mestra, pois nos 

mostra toda a complexidade do ser humano, e nos ensina a ouvir e perceber o ambiente e 

o mundo de novas formas, transformando os indivíduos, e, consequentemente a 

sociedade, mostrando novos caminhos e quebrando fronteiras, servindo de combustível 

para a alma, com potencial imensurável em nos fazer pessoas diferentes, e, quando 

sabemos ouvir e estamos abertos, mais empáticas. 

E então, alguém duvida da importância da música? 

Questões: 

1. Que estilo musical você costuma ouvir? 

2. Você normalmente entende a letra das músicas, sobre o que elas estão 

falando?  

3. Qual sua música preferida hoje? Qual é o contexto dessa música, sobre o 

que ela fala? A letra desta música tem algum sentido de protesto? 

4. Você percebe alguma mudança na sua volta quando toca sua música 

favorita? As pessoas ficam mais tranquilas ou mais agressivas quando escutam essa 

música? 

5. Você acredita que a música tem papel social?  

Agora abra o livro na pagina 144, Arte e afirmação, leia atentamente o texto do livro, 

esse capítulo fala do olodum, mas será que pode ser replicado para outros grupos e 

estilos musicais, tente responder as questões do livro pensando em grupos regionais do 

sul, como os CTGs e a música gaúcha. 

 



Educação Física

Punhobol (Faustball ou Fistball) 

História do Punhobol  

 

O Punhobol (Faustball ou Fistball) é um dos esportes mais antigos que conhecemos. É 

da mesma fonte de onde surgiu o tênis. Encontramos relatos de até 2000 anos atrás 

sobre jogos semelhantes ao Punhobol, mas documentado encontramos uma citação, no 

ano de 240 DC, do imperador romano Gordianus III (Marcvs Antonivs Gordianvs 

Sempronianvs). Em 1555 Antonio Scaino de Saló publica as primeiras regras do 

popular esporte italiano o "Trattato del Giuco con la Palla di Messer" (in Vinegia, 

organizado por Gabriel Giolito de' Ferrari et fratelli, MCLV). O poeta alemão Johann 

Wolfgang von Goethe escreveu no ano de 1786 em seu livro " Viagens pela Itália" o 

seguinte: "quatro cavalheiros de Verona batiam na bola com o punho contra quatro 

Vicentinos, praticavam este jogo entre eles durante todo o ano duas horas antes de 

anoitecer." 

O Punhobol encontrou maior repercussão na Alemanha. Ali se joga de forma 

organizada desde 1893 e é parte do movimento ginástico alemão que teve seu início 

com o movimento dos trabalhadores em 1848. O primeiro campeonato alemão 

masculino se realizou no ano de1913 e o feminino em 1921 dentro da "Gymnaestrada 

Alemã". Especialmente os imigrantes germânicos trouxeram nas primeiras décadas do 

século 20 o Punhobol para os países sulamericanos. 

No Brasil a referência mais antiga que se tem data de 1911, quando a Sogipa criou o seu 

Departamento de Punhobol. Hoje existem cerca de 5000 praticantes em nosso país, nas 

regiões em que houve maior influência da colonização alemã. No Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e Estado do Rio de Janeiro (Nova Friburgo) se situam as cerca 

de 100 equipes que praticam este esporte entre nós. Na história do Rio Grande do Sul, 

além de Porto Alegre, equipes de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Santa 

Cruz, Vigia, São José do Hortêncio, Sapiranga e Hamburgo Velho participaram das 

competições. Em Santa Catarina as equipes estão em Florianópolis, Joinville, 

Blumenau, Timbó, Indaial, Agrolândia, São Bento do Sul, Pomerode. No Paraná, 

Curitiba e Ponta Grossa sempre se mantém as equipes em atividades. 

Princípio do Jogo 

 

Em uma quadra divida ao meio por uma linha e, a dois metros de altura para homens e 

1.90m para mulheres, por uma rede, ou fita, ou corda, colocam-se frente a frente duas 

equipes de cinco jogadores. 

Cada equipe tem por objetivo rebater a bola sobre a rede (fita/corda) de maneira a 

impedir ou pelo menos dificultar a sua devolução pelo adversário Uma jogada perdura 

até que uma equipe cometa um erro ou haja outro tipo de interrupção. 

Cada erro cometido por uma equipe contabiliza um ponto positivo para a equipe 

adversária. 

Vence o jogo a equipe que: 



• No jogo por séries, vence 2 ou 3 séries ("sets"), 

• No jogo por tempo, obtém o maior número de pontos. 

 

 

Regras de Jogo 

 

As regras de jogo valem basicamente tanto para o jogo no campo como para o jogo no 

salão. Condição especifica para o salão estão assinaladas no texto. 

 

1 - Quadra e material de jogo 

 

1.1 A Quadra é um retângulo de 50m de comprimento por 20m de largura. O chão deve 

ser um gramado horizontal plano. As linhas limítrofes pertencentes a quadra, a linha 

central pertence a ambos os campos de jogo. 

Jogos sob iluminação artificial são permitidos. 

Salão: A quadra tem 40m x 20m. 

É permitido as Federações aceitar dimensões menores nos jogos sob sua jurisdição. 

1.1.1 A quadra é dividida por uma linha central em dois campos, um para cada equipe. 

Paralelamente a linha central, e a 3m da mesma, marca-se uma linha de saque em cada 

campo. 

1.1.2 As linhas limites, a linha central e as linhas de saque devem ser marcadas 

nitidamente sobre o chão. 

Uma bola que toca estas linhas está dentro da quadra. 

Salão: O toque da bola nas paredes laterais é um erro. 

Toda a cobertura do salão pertence ao campo, na recepção e no passe; uma bola que a 

toca, pode continuar a ser jogada. O toque no saque ou no ataque é erro da equipe que o 

executou. 

Todas as instalações que não podem ser removidas pertencem ou as paredes ou a 

cobertura. 

1.1.3 As linhas não devem ser mais estreitas do que 5 cm nem mais larga do que 12cm. 

1.2 Entre dois postes verticais, livremente posicionados nas intersecções da linha central 

com as linhas laterais esta firmemente esticada, a 2m de altura para homens e 1.90m 

para mulheres: 

• Uma rede com uma largura, medida verticalmente, de 3 a 6 cm, ou 

• Uma fita com uma largura, medida verticalmente, de 3 a 6 cm, ou 

• Uma corda, de secção circular, com 5 a 8 mm de diâmetro. 

 

Apenas se permitem redes (fitas/cordas) que sejam tornadas bem visíveis através de 

coloração claro/escuro em trechos iguais de 15 a 20 cm. 

Salão: Se não é possível instalar um poste livremente, ele pode ser estiado ao chão ou a 

parede. 

Se os postes não podem ser instalados na intersecção das linhas laterais com a central, 



Não é erro se a bola ou jogador tocar a fixação dos postes ou a parte dos mesmos 

que se achar da intersecção acima citada. 

Prolongamentos da rede (fita/corda) contam como fixação, seu toque pela bola ou por 

jogador, por isso, não constitui erro. 

É erro o toque, pela bola ou por jogador, da parte do poste acima dos 2m de altura. 

1.3 Espectadores, quadras vizinhas e outros obstáculos devem estar afastados 6m das 

linhas laterais e 8m das linhas de fundo. Esta limitação deve estar claramente marcada 

no chão, através de linhas tracejadas. 

Salão: O espaço livre deve ser de pelo menos 0,5m, lateralmente, e de 1m, nos fundos. 

 

1.4 A bola de Punhobol 

 

É uma bola oca, uniformemente esférica e completamente pressurizada. Cor básica 

branca, com máximo 20% colorida em pequenas superfícies espalhadas. 

No começo de cada jogo ela deverá ter: 

• Peso de 350 - 380 gramas (masculina) 

• Peso de 320 - 350 gramas (feminina) 

• Circunferência 65 - 68 cm 

• Pressão de ar de 0.55 - 0.75 bar 

 

A Diretoria e a Comissão Técnica da IFA estabelecem critérios adicionais para as bolas 

que são utilizadas em jogos internacionais ou nas categorias mais altas das 

Confederações filiadas. 

1.5 Antes do jogo o juiz efetua o sorteio junto aos dois capitães de equipe. 

O capitão que vencer o sorteio escolhe: 

• O campo, ou a bola, e com isto dá o primeiro saque. 

 

O adversário escolhe dentro das possibilidades que restam. 

1.6 Cada equipe apresenta pelo menos uma bola regulamentar para o jogo. O juiz testa 

todas as bolas apresentadas antes do inicio do jogo. As bolas que não entram no jogo 

ficam sob o seu controle. 

1.6.1 Se uma equipe não apresenta uma bola antes do inicio do jogo ela perde o direito 

de escolha para toda a partida. 

1.6.2 Se nenhuma das equipes apresenta uma bola regulamentar antes do jogo, estão o 

jogo não é realizado. A direção da competição decidirá sobre as penalidades cabíveis. 

1.6.3 Caso a bola de jogo se extravie, perca suas condições regulamentares ou não possa 

ser trazida imediatamente de volta ao campo para o reinicio da partida, pode o juiz 

colocar em jogo uma das outras bolas aprovadas antes do inicio da partida. 

1.6.4 Se a equipe que tinha o mando de bola avia apresentado diversas bolas antes do 

inicio do jogo, a partida é reiniciada imediatamente com uma destas bolas. O retorno da 

bola anterior não deve ser permitido. Se a equipe com o mando de bola apresentar 

apenas uma bola, o jogo é imediatamente reiniciado com uma das bolas do adversário, 



1.6.5 Se uma equipe optou pela bola do adversário, ela automaticamente optou pelas 

demais bolas do mesmo. 

Caso a primeira bola se extravie, perca suas condições regulamentares ou não possa ser 

trazida imediatamente de volta ao campo para o reinicio da partida, o jogo prossegue 

com as demais bolas do adversário. O retorno da bola anterior não deve ser permitido. 

1.7 Cabe ao IFV – para jogos internacionais – e as confederações – para jogos nacionais 

– aprovar ou prescrever determinados tipos de bolas, redes, fitas e/ou cordas. 

Observação: As confederações podem permitir alterações no tamanho da quadra, na 

altura da rede (fita/corda) e no peso da bola para jogos femininos, de veteranos ou de 

categorias de menos idades. 

 

2- Equipe 

 

2.1 A cada equipe pertencem 5 jogadores e 3 reservas, os quais passam a constituir parte 

da equipe no momento em que entram no campo pela primeira vez. Devem jogar pelo 

menos quatro jogadores, podendo o número de cinco ser completado durante o 

desenrolar da partida. 

2.1.1 Os oito jogadores podem ser trocados livremente. 

2.1.2 Complementação e substituição somente podem ser efetuados depois de concluída 

uma jogada, pela equipe que vai dar o saque e mediante prévio aviso ao juiz. 

A Complementação ou a substituição (entrada e saída) deve ser efetuada na altura da 

linha de saque do próprio campo. 

Ocorrendo Complementação ou substituição sem aviso ao juiz ou estando mais de cinco 

jogadores no campo, o juiz interrompe o jogo e marca um ponto para o adversário. 

Caso uma equipe anuncie uma Complementação/substituição sem ter direito ao saque, 

deve juiz impedi-la, antes do inicio de nova jogada. 

2.1.3 Complementação ou substituições devem ser efetuadas sem demora. 

2.2 Um dos jogadores é o capitão da equipe e como tal deve ser identificado. Ele é 

único porta-voz da equipe durante o jogo e responsável pela saudação antes e depois do 

jogo. 

2.2.1 O capitão permanece com suas funções mesmo quando substituído, a não ser que 

seja obrigado a abandonar o local por lesão ou expulsão. A equipe, neste caso, designa 

um novo capitão, 

2.3 Em jogos de competição cada equipe deve apresentar-se com fardamento em ordem 

e uniforme, em formato e cor. 

2.3.1 Camisetas com mangas curtas ou longas são consideradas uniformes. 

2.3.2 Jogar com calças compridas é basicamente proibido. IFV ou as federações podem 

permitir que ume equipe use calças compridas, desde que todos os jogadores as usem 

com igual forma de cor. 

2.3.3 Calçados com pontas metálicas são proibidos. 

 

 



3 - Duração do jogo 

 

3.1 Joga-se por "sets". 

3.1.1 Um jogo está terminado logo que uma das equipes vença dois "sets". 

3.1.2 Um "set" é vencido logo que uma equipe obtém 20 pontos com diferença mínima 

de 2 pontos; caso contrario, joga-se até que haja uma diferença de 2 pontos. O "set", 

entretanto, termina quando ume equipe atinge 25 pontos (25:24). 

3.1.3 Após o primeiro "set" troca-se campo, escolha de bola e saque inicial. 

3.1.4 Havendo necessidade de um terceiro "set", procede-se a novo sorteio. Logo que 

uma equipe tenha obtido 10 pontos, troca o lado do  campo, escolha de bola e saque 

inicial. 

3.1.5 O intervalo entre sets é no máximo 2 minutos. 

1ª Observação: Para jogos unitários (um jogo por dia) valem os itens 3.1. a 3.1.6 com 

as seguintes modificações: 

3.1.6 Um jogo é concluído quando uma equipe ganha 3 "sets". 

3.1.7 Antes de um quarto "set" o intervalo é no máximo 10 minutos. 

3.1.8 Sendo necessário um quinto "set", efetua-se novo sorteio. Logo que uma das 

equipes atingir 10 pontos, trocam-se campo, escolha de bola e saque inicial. 

2ª Observação: As federações podem em eventos sob sua jurisdição permitir que um 

"set" seja ganho assim que uma equipe faça 15 pontos. 

3.2 Com isto valem os itens 3.1 e 3.1.8 com as seguintes exceções: 

3.2.1 Um "set" é vencido logo que uma equipe obtém 15 pontos, com uma diferença 

mínima de dois pontos; caso contrario joga-se até que haja uma diferença de dois 

pontos. O "set" termina, entretanto, quando uma equipe atinge 20 pontos (20:29). 

3.2.2 Havendo necessidade de um terceiro "set" (item 3.1.4) a 15 pontos (item 3.1.8) 

haverá um novo sorteio, logo que uma equipe tenha atingido 8 pontos, trocam-se os 

lados, escolha de bola e com isso o quarto saque. 

3ª Observação: O IFV e as confederações podem limitar o tempo do jogo por "sets" em 

competições sobre sua jurisdição. Neste caso, valem os itens 3.2 a 3.4 acima com as 

seguintes complementares: 

3.3 O "set" termina depois de 15 minutos, mesmo que a diferença seja de apenas um 

ponto. 

3.3.1 Se um "set" termina empatado, prossegue-se o jogo, até que uma equipe consiga 

mais dois pontos: 

• Se o final do "set" por tempo cai no meio de uma jogada esta é interrompida e se 

reinicia o jogo repetindo o último saque, 

Se o final do "set" por tempo cai durante uma interrupção do jogo, o reinicio é dado por 

saque pela equipe que cometeu o ultimo erro. 

3.3.2 O começo e o fim de um "set" com limitação de tempo são sinalizados 

acusticamente. 

Cada "set" termina com o inicio do sinal, e após a contagem dos últimos 5 segundos. 

Tempo perdido por interrupções ou demoras deve ser recuperado no mesmo "set". 

4ª Observação: As confederações podem determinar jogos por tempo em competições 



• 3.4 A duração do jogo é 2 x 15 minutos ou 2 x 10 minutos com intervalo de no Maximo 

2 minutos. 

Tempo perdido por interrupções ou demoras é recuperado após o fim do mesmo meio 

tempo. 

Inicio e fim de cada meio tempo são assinalados acusticamente. Cada meio tempo 

termina ao inicio do sinal e após a contagem dos últimos 5 segundos. 

Após cada meio tempo trocam-se campo, escolha de bola e saque inicial. 

3.4.1 Caso haja necessidade de decisão em uma partida que termina empatada, o jogo é 

prorrogado: 

1a prorrogação: Sorteio como no item 1.5, tempo de 2 x 5 minutos. 

Havendo novo empate segue-se a 2a prorrogação: Sorteio como no item 1.5, tempo de 2 

x 5 minutos. 

Havendo novo empate, joga-se até ocorrer uma diferença de 2 pontos: 

 

• Se o final do tempo cair no meio de uma jogada, o jogo é interrompido e se repete o 

último saque, 

• Se o final do tempo coincidir com uma interrupção, reinicia-se o jogo com o saque pela 

equipe que cometeu o último erro. 

 

O intervalo entre prorrogações é de no máximo 2 minutos. Nas prorrogações não existe 

intervalos entre tempos. 

3.5 Nos jogos por sets conforme itens 3.1 e 3.2 acima, cada equipe pode pedir ao juiz 

um tempo de 30 segundos, por set, após a conclusão de uma jogada. 

Os jogadores permanecem no campo de jogo. 

As Confederações podem definir para que competições este dispositivo será válido. 

 

 

4 - Jogada 

 

4.1 Todas jogadas iniciam com um saque e termina com a ocorrência do primeiro erro, 

final de tempo ou outro tipo de interrupção. 

4.1.1 Após cada erro, a equipe que o cometeu dá novo saque. Havendo outro tipo de 

interrupção deve ser repetido o último saque. 

Observação: Como "outro tipo de interrupção" entenda-se aquelas que não são 

causadas por erros de jogadas previstas nas regras, como, por exemplo, obstrução por 

torcedores, entrada de pessoas ou animais na quadra, desentendimento entre jogadores, 

etc. 

4.2 Somente se contam pontos para erros cometidos durante uma jogada (exceção: em 

10.2.1). Prevalece o erro cometido por primeiro. 

4.3 O toque na rede (fita/corda) ou postes, durante uma jogada, pela bola ou pelos 

jogadores, corresponde a um erro. 

4.4 Toda a bola que cai fora dos limites da quadra, durante uma jogada, onera a equipe 

que por último a tocou com um erro. 

Se a bola é aparada por um não jogador, antes de cair ao chão, fora do espaço adicional 

(linhas tracejadas item 1.3), conta-se a bola como tendo tocado o solo; atribui-se erro a  



equipe que por ultimo a tocou. O mesmo vale se o fato ocorre dento do espaço de jogo, 

desde que, claramente, a equipe com direito a jogada não mais tem condições de 

alcançá-la. Em caso contrário ocorre obstrução. 

4.5 Cometem erro jogadores que permanecem, sem motivo, no campo adversário, 

durante uma jogada. 

 

 

5 - Batida 

 

5.1 Como batida entende-se cada toque da bola, de curta duração, com o punho ou 

braço. A bola não pode ser empurrada (conduzida). 

5.2 A bola só pode ser batida uma vez, com o punho ou braço. 

5.3 Quando se bate com o punho, as pontas dos dedos devem estar tocando a palma da 

mão, e o polegar deve estar encostado. Quando se bate com o braço a mão deve estar 

aberta. 

 

 

6 - Saque 

 

6.1 O saque pode ser executado por qualquer jogador. 

6.2 Para dar o saque, o sacador deve soltar nitidamente a bola e batê-la de imediato 

sobre a rede (fita/corda). O saque inicia quando a bola deixa a mão (que a joga para 

cima) do sacador. 

6.2.1 O saque é valido se a bola toca o campo adversário ou um jogador adversário, 

dentro ou fora da quadra. 

6.3 O saque pode ser efetuado estando o sacador parado, caminhando, correndo ou 

saltando. 

Correr ou saltar, entretanto, somente são permitidos, se o primeiro contato do sacador 

com o solo, após o saque, ocorrer antes da linha de saque. 

O saque na posição parado subentende que o contato com o solo já esteja sendo 

efetuado pelo pé de apoio, desde que o segundo contato não seja feito pelo mesmo pé de 

apoio. 

Um saque caminhado termine necessariamente como um saque parado, sendo portanto 

igualmente válido o parágrafo anterior. 

6.3.1 No instante em que o sacador bate a bola, nenhum jogador de sua equipe pode 

estar no campo adversário. 

6.3.2 A linha de saque, o espaço entre esta e a linha de centro e o chão fora do campo 

somente podem ser pisados, pelo sacador, se o primeiro contato de mesmo com o chão, 

após o saque, seja efetuado dentro do campo e antes da linha de saque. 

Ocorre erro quando, após um saque saltado, houver contato simultâneo de um pé antes 

da linha de saque com outro dentro dos 3 metros ou na mesma linha. 

6.3.3 O sacador pode passar com uma perna sobre a linha de saque ou a lateral. 

 



6.4 O saque deve ser iniciado e executado sem demora. 

Uma demora ocorre quando o saque não é executado dentro de 15 segundos após um 

apito de juiz. Este apito pode ser dado tão logo a bola se encontre no campo da equipe 

com direito ao saque. 

6.4.1 Um saque iniciado e não concluído, porque a bola não foi mais batida, conta como 

erro. 

 

7 - Rebatida e passe 

 

7.1 A bola pode em cada campo: 

• Ser batida uma só vez por cada jogador, 

• Ser batida ao todo apenas 3 vezes, 

• Tocar o chão apenas 1 vez antes de cada batida. 

 

7.1.1 Se dois jogadores de uma mesma equipe batem na bola simultaneamente, contam-

se duas batidas. 

7.2 A rebatida é válida sempre que ela passa por sobre a rede (fita/corda) e 

posteriormente toca o solo dentro do campo adversário, ou um jogador adversário, 

dentro ou fora do mesmo. 

7.2.1 Se uma bola é rebatida diretamente para o espaço do campo adversário por baixo 

da rede (fita/corda), o erro ocorre no momento em que a bola passa por debaixo da rede 

(fita/corda). 

7.3 Bater na bola por sobre a rede (fita/corda), desde o próprio campo, é válido. 

7.4 Uma equipe está habilitada a rebater a bola que vem desde o campo adversário, 

diretamente batido ou do chão, mesmo que ela ainda não tenha ultrapassado a rede 

(fita/corda). 

7.5 É permitido bater a bola de volta para o próprio campo por baixo da rede (fita/corda) 

desde que ela venha diretamente de um toque no solo do próprio campo e ainda não 

tenha tocado o chão no campo adversário. 

7.5.1 É erro retornar a bola desde o campo adversário por sobre a rede (fita/corda). 

7.5.2 Uma bola que toca o solo e, em seguida, sem ser tocada pela equipe que está 

efetuando a jogado, ultrapassa a rede (fita/corda) por baixo, não pode ser tocada pelo 

adversário antes de tocar o chão no campo deste. Esta regra não vale se a bola tocou o 

solo do próprio campo depois da segunda batida. 

7.6 Se uma bola, logo após um bloqueio, toca: 

• A rede (fita/corda), 

• O poste, 

• A linha central, 

• Ou cai for a da quadra e/ou no chão do campo adversário, passando por debaixo da 

corda, não existe erro. 

 

Repete-se o último saque. 

 



Salão: 

Se uma bola, imediatamente após o bloqueio, toca: 

• O teto, 

• Ou a parede, fora do campo 

Isto não é erro. Repete-se o último saque. 

Observação: Um bloqueio só se caracteriza quando ambos os jogadores tocam a bola 

ao mesmo tempo, ou em seqüência tão rápida que o juiz não consegue discernir quem a 

tocou por último. 

7.6.1 Depois de um bloqueio não se conta o toque do jogador em cujo campo a bola cai. 

Sua equipe tem direito a mais 3 batidas. 

7.7 Se a bola ultrapassa os limites laterais ou de fundo da quadra, na tentativa de uma 

rebatida ou de um passe, ela ainda poda ser jogada enquanto não tocar o chão. Ela 

poderá ser passada para um companheiro ou rebatida por sobre a rede (fita/corda). 

7.8 Se um jogador é obstaculizado por um adversário, ele é favorecido por um ponto. Se 

ele ainda tem o direito a um toque, tem a preferência e não pode ser obstaculizado nem 

no campo adversário. 

7.8.1 Se um jogador ou uma jogada é prejudicado por um espectador ou outro obstáculo 

dentro do campo ou na área citada no item 1.3, não deve ser marcado ponto, mas sim 

repetido o último saque. Prejuízo causado pelos próprios companheiros de equipe, 

reservas ou dirigentes, entretanto, não eximem da marcação do ponto. 

 

8 - Marcação de Pontos 

 

8.1 A cada erro correspondente há marcação de um ponto para a equipe adversária. 

8.2 A marcação do resultado do jogo deverá ser efetuada assinalando os pontos em 

números arábicos, de maneira a deixar registrada a sequência em que os mesmos 

ocorreram. 

 

8.2.1 Exemplos: 

A 1 
 

2 3 
    

4 5 
 

6 7 
  

9 10 11 A 

B 
 

1 
  

2 3 4 5 
  

6 
  

7 8 
   

B 

 

 

9 - Juiz 

 

9.1 Todo jogo será dirigido por um juiz, auxiliado por dois juízes de linha e um 

apontador. 

Salão: As federações podem colocar dois juízes nos jogos sob sua jurisdição. 

9.2 O juiz zela pelo cumprimento das regras do jogo e decide automaticamente todas as 

duvidas. Ele pode ser apoiado pelos juízes de linha. Suas decisões sobre fatos são  



irrecorríveis. 

Salão: Se são colocados dois juízes, cada um deles decide sobre os erros que enxergou e 

é por eles responsável independente de consulta ao outro juiz. 

9.2.1 O juiz verifica, antes do jogo, se o campo, bolas, e fardamento atendem aos 

regulamentos, zela pela correção do relatório de jogo (sumula) e efetua o sorteio. No 

jogo por tempo ele cuida também do controle do tempo. Este controle pode ser também 

central, permanecendo, entretanto, a responsabilidade do juiz pelo tempo do jogo por 

ele dirigido. 

Salão: Se são utilizados dois juízes, eles acertam qual dos cuida, antes dos jogos, das 

condições da quadra, das bolas e dos uniformes, zela pela sumula e efetua o sorteio. 

9.2.2 Ele inicia e termina o jogo, e tem o direito de interrompê-lo e suspende-lo. 

Ele assinala as interrupções, as prorrogações e os pontos, através do apito, grito ou 

entrada claramente intencional na quadra. No jogo por tempo também o inicio e fim de 

jogo é assinalado pelo juiz. 

O tempo de desconto deve ser anunciado imediatamente após a ocorrência da 

interrupção ou demora (cera) assinalada pelo juiz. 

9.2.3 Ele anuncia em voz alta cada ponto; zela pela sua correta anotação pelo apontador 

e pela constante informação (visual ou acústica) do escore do jogo. Incluída a 

sinalização, com o braço, para o lado que ganha o ponto, para repetição do ultimo saque 

manda apontar para os dois lados. 

9.2.4 O juiz deve se posicionar fora da quadra, durante o desenrolar do jogo, com 

exceção do previsto no item 9.2.2. 

9.2.5 Após o jogo ele anuncia o seu resultado. 

A correção das anotações feitas sobre a sumula é confirmada com a assinatura do juiz, 

do apontador e dos dois capitães de equipe. 

9.3 Os juízes de linha devem postar-se junto as extremidades da linha lateral opostas ao 

juiz. Eles o apóiam na condução do jogo ao assinalar as bolas fora através da elevação 

de uma das bandeiras ou de um braço. 

Eles ajudam o juiz na condução do jogo. Bolas fora são indicadas pela elevação de uma 

bandeirinha ou de um braço. 

9.4 O apontador se coloca próximo ao juiz e anota os pontos conquistados pelas 

equipes, após anunciados pelo juiz. 

 

10 - Penalidades 

 

10.1 Ocorrendo comportamento anti-desportivo o juiz tem o direito de, conforme a 

gravidade do fato, aplicar uma das seguintes penalidades: 

• Advertência (cartão amarelo), 

• Exclusão do jogo, até que as equipes, em conjunto, tenham conquistado 10 pontos 

(exclusão temporária, cartão amarelo e vermelho), 

• Expulsão (cartão vermelho). 

10.1.1 O jogador excluído temporariamente não pode ser substituído durante o período 

de sua exclusão.Se o jogador excluído está em condições de retornar a quadra, mas a  



sua equipe não está com direito de saque, o juiz interrompe o jogo, na forma do item 

2.1.2, parágrafo 3, afim de permitir que a Complementação seja efetivada. 

Se durante o tempo em que um jogador está excluído, outro jogador é excluído ou 

expulso, o jogo deve ser interrompido. 

10.1.2 Um jogador expulso não pode ser substituído no mesmo jogo. 

10.1.3 Técnicos e dirigentes também podem ser punidos pelo comportamento anti-

desportivo através de advertência (cartão amarelo) ou expulsão da quadra (cartão 

vermelho) 

10.2 Por ocasião da primeiro demora ("cera", itens 2.1.3 ou 6.4) a equipe é advertida 

pelo juiz, através de seu capitão. 

10.2.1 Em cada uma das demoras seguintes, o juiz anota um ponto o adversário. 

10.2.2 Em jogo por tempo, todo o tempo perdido nas demoras deve ser prorrogado. 


