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Bioma Mata de Araucárias ou Mata dos Pinhais 

A Mata dos Pinhais ou Mata de Araucárias está incluída no Bioma Mata Atlântica. Ocupou cerca 

de 2,6% do território nacional e assim como outras formações florestais, vem sendo degradada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mata dos Pinhais, caracterizada devido à grande presença de pinheiros, principalmente 

o Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia), está localizada em locais com altitudes superiores a 500 m, 

nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Floresta das Araucárias está incluída dentro do Bioma Mata Atlântica e é também conhecida 

como Mata de Araucárias, em função da forte presença da Araucária angustifolia neste bioma. Registros 

apontam que a Mata dos Pinhais já ocupou cerca de 2,6% do território nacional, e assim como outras 

formações florestais do Brasil ela vem sendo degradada em função do corte ilegal de árvores. Outro fator 

que tem contribuído para o desmatamento é a abertura de novas áreas destinadas à agricultura e pecuária e, 

com isto, 95% da mata nativa já foi derrubada nas últimas décadas. 

Este bioma caracteriza-se pela formação florestal fechada, densa, devido a grande quantidade de 

árvores altas (20 a 30 metros de altura), de folhas em formato de agulha e coníferas em formato triangular. 

A região da araucária está inserida nas partes mais altas das montanhas do Sul, nos planaltos, onde 

ocorrem altitudes médias de 600 a 800 m, e em alguns poucos lugares em que ultrapassam 1.000 m.  

 
Imagem Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/mata-de-araucarias/ 

 
Imagem Disponível em: https://escolaeducacao.com.br/mata-de-araucarias/ 



Flora 

Nestas florestas coexistem representantes da flora tropical e temperada do Brasil. Apresenta em 

sua composição florística espécies diversas, como a imbuia, o sassafrás, a canela lageana, erva mate, caúna, 

jacarandá, caviúna, monjoleiro, sete capotes, guabiroba, pitanga, bromélias, orquídeas e as urticáceas. Além 

dessas, existem várias espécies vegetais arbustos, lianas, ervas que são abundantes na floresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

A fauna da Mata de Pinhais apresenta grande biodiversidade de espécies. Porém várias estão 

ameaçadas de extinção, como a onça pintada, a jaguatirica, o mono carvoeiro, o macaco prego, o guariba, 

o mico leão dourado, a preguiça de coleira, o caxinguelê, e o tamanduá bandeira. O jacu, o macuco, a 

jacutinga, o tiê sangue, a araponga, o sanhaço, numerosos beija flores, tucanos, saíras e gaturamos, são as 

aves de maior destaque nesse bioma. Entre os principais répteis desse ecossistema estão o teiú, jiboias, 

jararacas e corais verdadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

Clima 

O clima característico deste bioma é o subtropical, com chuvas regulares e estações relativamente 

bem definidas. As temperaturas variam de 30ºC, no verão, até alguns graus negativos, no inverno rigoroso. 

Os maiores índices pluviométricos são registrados nos planaltos, com chuvas bem distribuídas. 

Texto adaptado de Silvana Teixeira. 

Disponível em: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=963&sid=2 

Acessado em 19 de abril de 2020. 

 

Links de vídeo aulas sugeridas 

*Canal: Kuadro Oficial  

Mata das Araucárias – Ecologia - Biologia 

https://www.youtube.com/watch?v=JcEw7J2NC2I 

 

 

Pinheiro do Paraná 

Araucaria angutifolia 

 

Erva Mate 

Ilex paraguariensis 

 

Canela Lageana  

Ocotea pulchella 

 

Onça Pintada 

Panthera onca 

 

Mico Leão Dourado 

Leontopithecus rosalia 

 

Tamanduá Bandeira 

Myrmecophaga tridactyla 



Escola Municipal de Ensino Fundamental Otto Becker 
Prof. Me. Rafael Almeida Porciuncula 

Disciplina de Ciências 
  

*Canal: Wikiparques 

Do Pinhão à Araucária / Parque Nacional São Joaquim 

https://www.youtube.com/watch?v=YY43fEwyif8 

Exercícios: 

1) Qual é a porcentagem de área que já foi ocupada no território brasileiro pela Floresta de 

Araucárias? 

2) Quais os estados brasileiros que podemos encontrar a Mata dos Pinhais? 

3) Quais são as principais causas pela degradação ambiental da Floresta de Araucárias? 

4) Em quais altitudes podemos encontrar a Mata de Araucária? 

5) Qual é nome popular, e nome científico, da espécie de árvore nativa da Mata de Araucária que 

produz uma semente comestível que chamamos de pinhão? 

6) Cite duas espécies da fauna da Mata de Araucária, com seus nomes populares e científicos, que 

estão ameaçadas de extinção. 

7) Com relação ao clima, quais são as variações de temperatura entre o verão e o inverno, 

respectivamente? 



História
Povos Pré-colombianos  

Atividade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Cite o nome das cinco civiliazações  pré-colombianas que foram contemporaneas  aos maias, incas e 

astecas:  

2- Porque essas civilizações são chamadas de pré-colombianas? 

3- Quais eram as caracteristicas religiosas dos povos pré-colombianos? 

4- Sob o aspecto político, o que diferenciao império maia dos impérios inca e asteca? 

5- Estas cidades eram, respectivamente, a capital dos impérios asteca e inca: 

A) Cuzco e Tenochtitlan. 

B) Tikal e Palenke. 

C) Tlaxcala e Machu Picchu. 

D) Tenochitlan e Cuzco. 

 

6- Qual era  o papel da guerra entre os maias, incas e astecas? 

7- Quais regiões da América atual correspondem ao antigo império inca? 

8- Em relação aos costumes religiosos dos Astecas, observe a imagem e 

identifique o ritual a qual ela se refere:  

 

9- Os Astecas formaram um grande Império, muito avançado, com sua 

capital com população superior a muitas cidades da Europa na época. 

Onde se localizava o Império Asteca e qual sua capital? 

    a) México e Tenochtitlán. 

            b) Argentina e Tlaxcala. 

c) Suriname Yucatán. 

d) Peru e Astlán. 

 

10-É um dos alimentos mais amado pelas pessoas,  os primeiros registros do 

seu consumo aparecem na América pré-colombiana.  Nas civilizações Maia e 

Asteca esse alimento era conhecido como a alimento divino, pois era oferecido aos deuses e também era 

utilizado nos rituais religiosos como os de sacrifício. A forma como os povos pré-colombianos consumiam esse  





Geografia

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA 7º - PROFESSORA MAIARA 

 

- Assistir a vídeo aula sobre regionalização do território brasileiro, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ObKyoFm2cOI 

- Leia e copie o texto abaixo: 

O processo de divisão regional do território brasileiro 

O Brasil é um país que possui grande extensão territorial (8.514.876 Km2), sendo considerado um 

país continental. Essa grande área já passou por diversas divisões administrativas. O Tratado de Tordesilhas 

(1494) foi o primeiro responsável por uma divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, na qual a 

porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à Espanha. 

Outra divisão ocorreu com as Capitanias Hereditárias (1534), que consistiu na fragmentação do 

território brasileiro em quinze faixas de terra. Numa alternativa de administração territorial, o império 

português disponibilizou a algum membro da corte que fosse de confiança do Rei, uma das capitanias. Os 

donatários deveriam governar e promover o desenvolvimento da capitania na qual se tornasse responsável. 

 

Posteriormente, com o intuito de adaptar às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos 

Estados em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. 



 

A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em virtude das alterações da Constituição de 

1988. Com as mudanças realizadas, ficou definida a divisão brasileira que permanece até os dias atuais. O 

Estado do Tocantins foi criado após o desmembramento do norte de Goiás e incorporado à região Norte; 

Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos; Fernando de Noronha deixou de ser federal e 

foi incorporado ao estado de Pernambuco. 

 

- Copie e responda em seu caderno de geografia 

Questão 01- O Brasil é considerado um país continental, explique por que o Brasil recebe essa 

denominação. (2 linhas) 

Questão 02- A primeira divisão no território que hoje corresponde ao Brasil, estabelece um Tratado que 

divide o país em duas porções, a porção leste ficou sob domínio de Portugal e a porção oeste pertencendo à 

Espanha. Como ficou conhecido esse Tratado? 

Questão 03- Outra divisão ocorreu com as Capitanias Hereditárias no ano de 1534. Explique como 

funcionava essa divisão. (4 linhas) 

Questão 04- Com o intuito de adaptar às características econômicas, culturais, físicas e sociais dos Estados 

em uma mesma região, o território nacional passou por diversas regionalizações. Observe nos dois últimos 

mapas do texto as duas últimas regionalizações que acontecerem em 1970 e em 1990. Que diferença você 

consegue notar nos dois últimos mapas? (3 linhas) 

Questão 05- De acordo com o vídeo, quantos estados tem o Brasil na atual regionalização? (2 linhas) 

Questão 06- Além da divisão político-administrativa, que outros tipos de regionalizações brasileiras são 

citadas no vídeo? (3 linhas) 

 

Observe o mapa do Brasil, esse mapa pode ser encontrado na página na Pg. 56 do livro didático. Livro: 

(Projeto Araribá do 7º ano. (Mapa - Brasil: Macrorregiões)) e responda: 



 

Questão 01- Em quantas regiões está dividido o Brasil? E quais são elas? 

Questão 02- Qual é o Estado que você mora? Ele está localizado em qual região? 

Questão 03- Qual é o maior estado brasileiro? 

Questão 04- Qual é o menor estado brasileiro? 

Questão 05- Em qual estado está localizada a capital do Brasil, que é o Distrito Federal. 

 

Pinte o mapa do Brasil, pinte cada região de uma cor diferente e essa mesma cor utilize para pintar a legenda 

dessa região. 

 

 

 

 



Ensino Religioso

Ensino Religioso  - 7º Ano  

Prof.ª  Célia 

 

Tradições Religiosas no Rio Grande do Sul 

Continuando nossos estudos, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as 

organizações religiosas no nosso estado. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre a  igreja Católica e suas características. 

Os ensinamentos católicos orientam seus seguidores a adorar a Deus e a fazer o 

bem ao próximo.   

Os católicos creem em um só Deus, adoram a Jesus Cristo como salvador, porém, 

aceitam outros mediadores entre as pessoas e Deus, além de Jesus -  os santos.   

Os fiéis rezam e fazem promessas aos santos em troca de algum sacrifício por 

ocasião de doença ou desejo de uma graça. Entre os sacrifícios estão as longas 

caminhadas, percorrer caminhos de joelhos ou descalço, ajuda a pessoas necessitadas, ou 

ainda alguma prática que seria muito penosa se fosse feita em condições normais.  

Maria, mãe de Jesus tem papel importante no catolicismo; é considerada santa e 

possui uma oração em sua homenagem, a Ave Maria. 

As Catedrais são templos sagrados para o catolicismo. São grandiosos, suntuosos 

e, geralmente com vitrais (janelas com vidros coloridos e com imagens sagradas).  Nesses 

templos são realizadas missas e são usados como lugar de oração para os fiéis.  

As catedrais podem ser visitadas por católicos e não católicos, funcionando 

inclusive em algumas cidades como ponto turístico devido à beleza e grandiosidade. É 

um lugar de respeito e silêncio. 

No período da Quaresma, que começa na quarta-feira após o carnaval, os católicos 

mudam seus hábitos e dedicam-se à reflexão e a conversão espiritual. Normalmente se 

recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e 

os sofrimentos que ele suportou na cruz.  

Seu líder espiritual é o Papa. É uma figura especial para os católicos, que  

determina e orienta o funcionamento da igreja. Além disso, os bispos e os padres exercem 

papel importante nas congregações católicas, sendo estes mais próximos dos fiéis. 



A igreja católica possui 7 práticas fundamentais na sua doutrina, os sacramentos.

 

 

Responda: 

1- Por que os sacramentos são importantes para a fé católica?  

2- Na sua igreja, você já participou de algum sacramento? 

3- Pesquise e responda com suas palavras o significado da palavra “santo”.  

4- O que torna uma pessoa santa? Quem decide esse acontecimento? 

 

 

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

7º Ano – Historia da música e transformações no século XX, meios e equipamentos para produção 

musical, gêneros musicais. 

A História da música é muito antiga, visto que desde os primórdios os homens produziam diversas 

formas de sonoridade. 

Lembre-se, portanto, que a música é um tipo de arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o 

ritmo, a melodia, a voz. Todos esses elementos são importantes e podem nos transportar para outro 

tempo e espaço, resgatar memórias e reacender emoções. 

Veremos como essa linguagem artística caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir 

as características que possui hoje no Ocidente. 

A humanidade possui uma relação longa com a música, sendo essa umas das formas de manifestação 

cultural mais antigas. 

Ainda na pré-história, há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações 

sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza. 

Os ruídos das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do 

vento balançando as árvores, as batidas do coração; tudo isso influenciou as pessoas a também 

explorarem os sons que seus próprios corpos produziam. Como por exemplo os sons das palmas, dos 

pés batendo no chão, da própria voz, entre outros. 

Nessa época, tais experimentações não eram consideradas arte propriamente e estavam relacionadas à 

comunicação, aos ritos sagrados e à dança. 

No Egito Antigo, ainda no século 4.000 a.C., a música era muito presente, configurando um 

importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do 

deus Thoth e que outro deus, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. 

A música era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era 

farta na região e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão e cítara - 

que é um instrumento de cordas derivado da lira. 

Na região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, 

assírios e babilônios. Foram encontradas harpas de 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viviam e 

estima-se que sejam objetos com mais de 5 mil anos. Também foram descobertas cítaras que 

pertenceram ao povo assírio. 

Na Ásia - em torno de 3.000 a.C. - a atividade musical prosperou na Índia e China. Nessas regiões, ela 

também estava fortemente relacionada à espiritualidade. 

O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara e o sistema musical utilizado era a escala de 

cinco tons - pentatônica. 

Já na Índia, em 800 a.C., o método musical era o de "ragas", que não utilizava notas musicais e era 

composto de tons e semitons. 

Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre 

os homens e as divindades. Tanto que a palavra "música" provém do termo grego mousikē, que 

significa "a arte das musas". As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. 

É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações 

entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. 

 



Sabe-se que na Roma Antiga, muitas manifestações artísticas foram herança da cultura grega, como a 

pintura e a escultura. Supõe-se, dessa forma, que o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, diferente 

dos gregos, os romanos usufruíam dessa arte de maneira mais ampla e cotidiana. 

Durante a Idade Média a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a 

conduta moral, social, política e artística. Naquela época, a música teve uma presença marcante nos 

cultos católicos. O Papa Gregório I - século VI - classificou e compilou as regras para o canto que 

deveria ser entoado nas cerimônias da Igreja e intitulou-o como canto gregoriano. 

Outra expressão musical do período que merece destaque são as chamadas Cantigas de Santa Maria, 

que agregam 427 composições produzidas em galego-português e divididas em quatro manuscritos. 

Uma importante compositora medieval foi Hidelgard Von Bingen, também conhecida como Sibila do 

Reino. 

Já na época renascentista - que compreende o século XIV até o século XVI - a cultura sofreu 

transformações e os interesses estavam voltados para a razão, a ciência e o conhecimento do próprio 

ser humano. 

Tais preocupações se refletiram também na música, que apresentava características mais universais e 

buscava se distanciar dos costumes da Igreja. 

Uma característica significativa da música nesse período foi a polifonia, que compreende a 

combinação simultânea de quatro ou mais sons. 

A partir do século XVII, o movimento barroco promove mudanças marcantes no cenário musical. 

Foi um período bastante fértil e importante para a música ocidental e apresentava novos contornos 

tonais, com a utilização do modo jônico (modo “maior”) e modo eólio (modo “menor”). 

O surgimento das óperas e das orquestras de câmaras também acontece nessa fase, assim como o 

virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram 

Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. 

No Classicismo, que corresponde ao período em torno de 1750 e 1830, a música adquire objectividade, 

equilíbrio e clareza formal, conceitos já utilizados na Grécia Antiga. 

Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano toma o lugar 

do cravo e novas estruturas musicais são criadas, como a sonata, a sinfonia, o concerto e o quarteto de 

cordas. 

Os artistas que se sobressaíram são Haydn, Mozart e Beethoven. 

No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o Romantismo. A música 

predominante tinha como qualidades a liberdade e a fluidez, e primava também pela intensidade e 

vigor emocional. 

Esse período musical é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven - com a Sinfonia nº3 - e passa 

por nomes como Chopin, Schumann e sua esposa Clara Shumann, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, R. 

Strauss, entre outros. 

No século XX, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento 

do rádio, assim uma revolução ocorreu na música com ganho de popularidade do rádio pelo mundo, e 

novas medias e tecnologias foram desenvolvidas para gravar, capturar, reproduzir e distribuir música. 

Como ela já não era mais limitada a concertos e clubes, tornou-se possível aos artistas da música 

ganhar rapidamente fama nacional e até internacional. Da mesma forma, o público poderia agora estar 

exposto a um leque maior de opções que anteriormente, resultando no fenômeno da world music. 



 As apresentações tornaram-se cada vez mais visuais com a transmissão e gravação de vídeos 

musicais e concertos. Música de todo gênero tornou-se cada vez mais portátil. Os fones de 

ouvido permitiram às pessoas a sentarem-se próximas das outras e ouvirem composições 

completamente diferentes ou compartilhar a mesma composição. As leis de direitos autorais foram 

desenvolvidas, mas novas tecnologias tornaram mais fácil a gravação, o compartilhamento e a 

reprodução ilegal de música. 

A música do século XX trouxe nova e maior experimentação com novos gêneros musicais e formas 

que desafiaram os dogmas de períodos anteriores. A invenção e disseminação dos instrumentos 

musicais eletrônicos e do sintetizador em meados do século revolucionaram a música popular e 

aceleraram o desenvolvimento de novas formas de música. Os sons de diferentes continentes 

começaram a se fundir de alguma forma. Modos mais rápidos de transporte permitiram aos músicos e 

fãs a viajar mais longe para apresentar ou ouvir música. 

Novas tecnologias e suportes para a gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essa 

linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles agora não dependem somente dos 

concertos e shows musicais para se tornarem famosos. 

Com uma cartela de opções mais variadas, o público começa a ter contato com outros tipos de música. 

Alguns artistas também passam a incorporar novos elementos em suas produções, como instrumentos 

até então pouco explorados e objetos sonoros. 

Um exemplo é o multi-instrumentista brasileiro Hermeto Pascoal, que tira sons tanto de flautas e 

pianos como de objetos do cotidiano como chaleiras, pentes, copos d'água e brocas de dentistas. 

A compositora Adriana Calcanhoto também possui um projeto de música infantil que faz uso de 

diversos brinquedos para produzir suas composições. 

Podemos citar como grandes nomes da música do século XX o brasileiro Heitor Villa-Lobos, o russo 

Igor Stravinsky, o nigeriano Fela Kuti, a pianista carioca Chiquinha Gonzaga, o norte-americano Louis 

Armstrong, a francesa Lili Boulanger, o argentino Astor Piazzolla, e muitos outros. 

Está cada vez mais comum montar um estúdio de gravação caseiro, com o avanço da tecnologia, hoje 

em dia é possível montar um estúdio funcional em sua própria casa, com um investimento 

relativamente baixo. Antes, pelo alto custo, os estúdios de gravação eram privilégio de grandes 

gravadoras que dominavam o mercado fonográfico. Mas, hoje em dia, qualquer pessoa com um capital 

inicial razoável pode montar o seu e produzir faixas na sua casa. Com isso surgem a cada dia novos 

meios e equipamentos para produção musical, os mais utilizados: 

1. Considerado o principal equipamento o computador se tornou um instrumento incrível para a 

gravação e processamento de áudio. Com a possibilidade de realizar múltiplas tarefas e com resultados 

mais que satisfatórios, o avanço na manipulação do áudio digital, aliado a continua diminuição dos 

custos, foram fundamentais para a popularização do uso do computador para a produção musical; 

2. Microfone, para gravar vozes, amplificadores de guitarras e outros sons, um bom microfone é 

essencial. Em geral, na produção de música eles se dividem em duas esferas: os dinâmicos e os 

condensadores. 

Os microfones dinâmicos captam um de maneira mais direta uma fonte, são menos sensíveis e mais 

“duros”. São utilizados para captar amplificadores de guitarra, instrumentos de percussão, partes da 

bateria, instrumentos de sopro e outras coisas. 

 

 



Já os microfones dinâmicos são mais sensíveis e captam mais dinâmica e ambiência, sendo utilizados 

para voz, violão e para a bateria como um todo, captando o efeito da propagação de seu som no 

ambiente; 

1. Fones de ouvido; 

2. Entre tentos outros equipamentos que surgem a cada dia para melhorar a qualidade do som e 

facilitar a gravação das composições. 

Porém nós sabemos que se a produção musical for para brincar, experimentar, podemos inclusive 

gravar com o celular, o que inclusive vários artistas tem feito e compartilhado essas versões totalmente 

caseiras das músicas com seus fãs através da internet, outra grande ferramenta de reprodução, pode ser 

considerada a principal mídia dos dias atuais. 

Já os Gêneros musicais, são categorias que contêm peças musicais que compartilham elementos em 

comum. Os gêneros definem e classificam músicas em suas qualidades. Entre os diversos elementos 

que concorrem para a definição dos gêneros, podem-se apontar: 

• instrumentação (que instrumentos são mais frequentemente usados); 

• texto ou letra (conteúdo sacro, romântico, idílico etc.); 

• função (prelúdio, encerramento, dança, ritual etc.); 

• estrutura (linear, segmentada, repetitiva etc.); 

• contextualização (local de interpretação, contextualização geográfica, contextualização 

cronológica, contextualização etnográfica etc.). 

No Brasil, a população possui uma relação intensa com a música. O povo brasileiro, de forma geral, é 

bastante musical, apreciando essa forma de arte em seu dia a dia e nos momentos de lazer. 

O país é muito diverso e heterogêneo culturalmente, e apresenta distintos estilos musicais dependendo 

da região. Entretanto, alguns se destacam e fazem sucesso em todo território nacional, assim como 

Axé, Blues, Country, Eletrônica, Forró, Funk, Gospel, Hip Hop, Jazz, MPB, Música clássica, Pagode, 

Pop, Rap, Reggae, Rock, Samba e Sertanejo. Outros como a música gaúcha é regional e pouco 

conhecida em outras regiões do Brasil, mas esse tópico será retomado na próxima aula. 

 

Questões: 

1. Qual era o principal estilo musical da Idade Média? 

2. Qual a principal característica da música no Renascimento? 

3. Com qual equipamento você ouve música? Com qual frequência?  

4. Qual o sei gênero musical preferido? 

5. Qual seu artista preferido? Como você ouviu uma música desse artista pela primeira vez? 



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. 


