ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Professor de Ens. Fund. –
Educação Física (6º ao 9º ano)
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3,
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 27 de novembro de 2017 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
26 de novembro de 2017

40 questões
04 alternativas

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O que vou dizer é um paradoxo: uma boa razão para o Brasil encarar com otimismo o futuro
difícil que se desenha a sua frente para os próximos anos é o fantástico grau de desperdício que
caracterizou o desenvolvimento do país. Se o Brasil aprender a evitar esse desperdício, nenhum grande
milagre surgirá daí, mas estará sendo acionado um potencial de crescimento com baixo investimento.
Não falo só de coisas como jogar fora o liquidificador que poderia ser consertado ou de
aposentar um automóvel que ainda teria vida útil pela frente. Falo de coisas mais graves, de um tipo de
desperdício menos visível, embutido em vários aspectos do cotidiano brasileiro. Vamos a alguns casos
ilustrativos. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem 42% de seus terrenos vazios e metade
deles com área superior a 5.000 metros quadrados. Se uma porção reduzida desses terrenos — digamos,
10% deles — fosse utilizada para a plantação de hortas, teríamos algo em torno de 100.000 hortas
familiares produzindo para a cidade e dando ocupação e comida a muita gente.
Quando se fala do aproveitamento do lixo — outro assunto que merece atenção —, apela-se
com frequência para uma visão sofisticada do que deva ser essa operação. Ora, o lixo é valioso, mas
deve ser encarado com modéstia. Além de servir para nivelar terrenos erodidos, criando solo para a
construção de moradias populares pelas próprias pessoas que vão habitá-las, ele pode ser transformado
em adubo ou ainda gerar gás para movimentar ônibus.
O brasileiro que vive no Sul come papaias da Amazônia e os moradores de Belém consomem
alface do Sul. Gasta-se uma enormidade de energia no transporte desses produtos. Pergunto: por que
não dar um jeito de plantar perto dos centros consumidores e com isso reforçar as economias locais,
aproveitando o potencial latente de terras e mão-de-obra?
E o que dizer do desperdício de combustível pelos veículos que circulam nas estradas do país?
Todo motorista sabe que um carro bem regulado permite uma economia de 5% a 10% de combustível.
Pois bem, um cálculo simples mostra que seria possível economizar 10.000 barris de óleo diesel por
dia, no Brasil, com a simples manutenção correta dos motores dos caminhões e ônibus. Isso equivaleria
a mais de 300.000 salários mínimos economizados mensalmente e a um aumento correspondente de
vagas para trabalhadores em oficinas mecânicas, sem falar na economia de divisas.
Coordeno um programa de estudos para a Universidade das Nações Unidas, com
sede em Tóquio, que procura criar alternativas de desenvolvimento a partir de dois fatores
fundamentais, o alimento e a energia. As crises alimentar e energética não apenas se conjugam como,
infelizmente, se reforçam, já que energia cara significa sempre comida mais cara.
O problema do desperdício, é bom notar, apresenta-se em todo o mundo, mas com
configurações diferentes e possíveis soluções também diferentes. Entre os vários tipos de desperdício,
o mais gritante é certamente o gasto de 970 bilhões de dólares por ano no mundo com armamentos.
Isso significa que se queima quase dez vezes o valor de toda a dívida externa brasileira, a cada ano,
com instrumentos de destruição.
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01) Argumentando-se com o texto, é CORRETO afirmar:

04) Com base no texto, pode-se afirmar:

A) O aproveitamento do lixo é solução sofisticada, e,

A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente,
indispensável ao seu desenvolvimento.
B) As indústrias, quando desperdiçam estimulam o
crescimento do nível de emprego.

portanto, inviável para o desperdício no Brasil.
B) O aproveitamento do lixo urbano é de natureza
versátil e economicamente recomendável.
C) A sofisticação na transformação do lixo urbano torna
essa operação um exemplo de desperdício.
D) A utilização do lixo para fins de urbanização é muito
perigosa.

05) Depreende-se do texto que

02) Identifique com V as afirmativas corretas de acordo
com o texto, e com F, as falsas.
1.
2.
3.
4.
5.

C) A obtenção de progressos, em qualquer área de
atuação do ser humano, implica necessariamente
gastos excessivos.
D) O desenvolvimento brasileiro está extremamente
ligado à imagem do desperdício.

( ) Desperdício de divisas é, para o Brasil, sinônimo
de vencer dificuldades.
( ) O barateamento dos alimentos está diretamente
ligado à economia de energia.
( ) Quanto mais se produzem alimentos, maior
necessidade se tem de gastar.
( ) Só o controle do desperdício livrará o Brasil de
dificuldades.
( ) Paradoxalmente, o desperdício fará do Brasil um
país superior.

A) o abastecimento de uma região por outra, do ponto de
vista econômico, é aceitável para o Brasil.
B) o consumo de produtos de uma região para outra
mais longínqua, dentro do Brasil, é exemplo típico de
desperdício.
C) a economia de divisas, obtida com a circulação de
produtos entre regiões opostas do país, deve ser
motivo de orgulho para o povo brasileiro.
D) a circulação de produtos para localidades opostas, no
Brasil, configura-se como grande controle de
desperdício.
06) Confirma-se, no texto, que

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima
para baixo, é

A) deixar de desperdiçar, para o Brasil, será o mesmo
que parar de crescer.

A) 1.F, 2.V, 3.F, 4.V, 5.F

B) o Brasil vive um impasse: se parar de desperdiçar,

B) 1.F, 2.V, 3.V, 4.F, 5.F

perderá a oportunidade de gerar mais emprego.

C) 1.V, 2.F, 3.V, 4.V, 5.F

C) deixar de desperdiçar mostrará que o Brasil poderá

D) 1.F, 2.F, 3.V, 4.F, 5.V

crescer com baixos custos.
D) a

03) O articulista deixa claro que

cultura

do

desperdício

faz

do

Brasil,

potencialmente, uma das economias emergentes mais

A) não há solução possível para o desperdício porque ele

atraentes.

é diferente em cada parte do mundo.
B) o gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é
bom para qualquer país.
C) o desperdício não é privilégio do Brasil; mudam, sim,
as

características

e

as

possibilidades

de

enfrentamento.
D) o desperdício, com a globalização, é o mesmo em todo

07) A palavra "paradoxo" (L.1) pertence ao mesmo campo
semântico de
A) heterodoxia / absurdo / boa notícia.
B) contradição / ideia contrária / raciocínio oposto.
C) blasfêmia / ortodoxia / ofensa.
D) contradição / má notícia / heterodoxia.

o mundo.
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08) O termo "desperdício" (L.3) acentua-se pela mesma
razão que as palavras
A) "vários" (L.7)

"Se o Brasil aprender a evitar esse desperdício,
nenhum grande milagre surgirá daí, mas estará sendo
acionado um potencial de crescimento com baixo
investimento." (L.3/4)

— "área" (L.9).

B) "automóvel" (L.6) —"frequência" (L.13).
C) "modéstia" (L.14) — "Belém" (L.17).
D) "próprias" (L.15)

O período em evidência apresenta, por ordem
de ocorrência,

— "combustível" (L.21).

09) A vírgula usada em “Se o Brasil aprender a evitar esse
desperdício,...” (L.3) foi usada pela mesma razão que
a usada em
A) “Falo de coisas mais graves,” (L.6).
B)

C) “...fosse utilizada para a plantação de hortas,” (L.10).
D) “...que procura criar alternativas de desenvolvimento
a partir de dois fatores fundamentais,” (L.28/29).

/

pronome

D) Oração coordenada / oração principal / oração
subordinada.
13) Exerce a mesma função sintática de "com otimismo"
(L.1) a expressão transcrita em

10) No primeiro parágrafo do texto (L.1/3), a palavra
“que”, na sequência em que ocorre, classifica-se,
morfologicamente, como
integrante

A) oração principal / oração coordenada / oração
coordenada.
B) oração subordinada / oração principal / oração
coordenada.
C) oração coordenada / oração subordinada / oração
principal.

“Pois bem,” (L.23).

A) conjunção

12) Leia o Trecho abaixo:

relativo /

A) "com frequência" (L.13).
B) "do desperdício de combustível" (L.21).
C) "a um aumento correspondente de vagas" (L.25/26).
D) "de destruição" (L.35).

pronome demonstrativo.
B) pronome demonstrativo / pronome relativo /
pronome demonstrativo.
C) conjunção

explicativa / pronome

relativo /

A) “...a sua frente” (L.2).
B) “...a evitar esse desperdício,” (L.3).

conjunção integrante.
D) pronome relativo / pronome relativo / pronome
relativo.

C) “Vamos a alguns casos ilustrativos.” (L.7/8).
D) “...a mais de 300.000 salários mínimos” (L.25).
15) Leia o Trecho abaixo:

11) Leia o Trecho abaixo:
"O problema do desperdício, é bom notar,
apresenta-se em todo o mundo" (L.31)
A estrutura em negrito sublinhada pode
substituída apropriadamente por

14) Em uma das frases abaixo o acento indicativo de crase
poderia ter sido usado de forma facultativa:

"nenhum grande milagre surgirá daí,
mas
estará
sendo acionado um potencial de
crescimento
com
baixo
investimento."
(L.3/4).

ser
No fragmento em destaque, a estrutura verbal em
negrito tem correspondência modo-temporal em

A) é bom procurar saber.
B) seria razoável observar.
C) fique-se atento.
D) já se falou.

A) poderá ser acionado.
B) acionarão.
C) seria acionado.
D) acionar-se-á.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) De acordo com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, o ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios, EXCETO:
A) Consideração com a diversidade étnico-racial.
B) Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e
as práticas sociais.
C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
D) Valorização da experiência extraescolar.

17) Ainda de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de: Marque a alternativa INCORRETA.
A) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e

QUESTÕES DE 16 A 20
19) “Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem
um referencial de qualidade para a educação no
Ensino Fundamental em todo o País”. Em relação aos
Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale (V) para
as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
( ) Abordam todas as modalidades da Educação Básica no
Brasil, além da Educação Especial, modalidade
educativa que perpassa, de modo transversal, todos
os níveis de ensino, inclusive o nível superior.
( ) É uma coleção de documentos, também conhecidos
como Referenciais Curriculares Nacionais, com
objetivos gerais e específicos.
( ) São documentos orientativos da prática pedagógica,
exigência educacional prevista pela LBD, a Base
Nacional Comum e a utilização dos temas transversais
como instrumento de trabalho.
( ) É a síntese dos princípios, diretrizes e prioridades
estabelecidas pela equipe escolar a partir das
informações obtidas junto a comunidade da própria
escola.

médio para todos os que não os concluíram na idade

A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é:

própria.

A) V – V – V – V

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade.
C) Oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.
D) Vaga na escola pública de educação infantil ou de
ensino fundamental mais próxima de sua residência a
toda criança a partir do dia em que completar 6 (seis)
anos de idade.
18) São diretrizes do Plano Nacional de Educação,
EXCETO:
A) Erradicação do analfabetismo.
B) Melhoria da qualidade da educação.
C) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes
fora da escola.
D) Valorização dos (as) profissionais da educação.

B) F – V – V – V
C) V – F – V – V
D) V – V – V – F
20) Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F)
para as falsas:
( ) A didática é a disciplina que estuda o processo de ensino
tomado em seu conjunto.
( ) A didática investiga as leis e princípios gerais do ensino
e da aprendizagem.
( ) A didática estuda os objetivos educacionais e de ensino,
os conteúdos científicos e os métodos e formas de
organização do ensino.
( ) A didática propicia uma orientação mais segura para o
trabalho docente.
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é:
A) V – F – V – F
B) V – V – V – F
C) V – V – V – V
D) V – V – F – V
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Nas afirmações abaixo referentes ao histórico de
educação física, assinale (V) para verdadeiro e (F)
para falso e em seguida marque a alternativa com a
sequência CORRETA:

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Segundo a LDB, analise se as afirmações abaixo são
verdadeiras e em seguida assinale a alternativa
CORRETA:
I – A educação básica tem por finalidade desenvolver o
educando,

(___) No século passado, a educação física esteve
estreitamente vinculada as instituições militares e à
classe média.
(___) No ano de 1951 foi feita a reforma Couto Ferraz, que
tornou obrigatória a Educação Física nas escolas do
município da corte.
(___) No início deste século, a educação física, ainda sob o
nome de ginástica, foi incluída nos currículos de mais
de cinco estados brasileiros.
(___) A educação física que se ensinava no início do século
era baseada em métodos americanos.
A) ( F ); ( V ); ( V ); ( F )

assegurar-lhe

a

formação

comum

indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.
II – Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por parte diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.

B) ( V ); ( F ); ( V ); ( F )
C) ( F ); ( V ); ( V ); ( V )

A) As duas afirmações são falsas.

D) ( F ); ( F ); ( F ); ( V )

B) As duas afirmações são verdadeiras.
C) A afirmação I é verdadeira e a afirmação II é falsa.

22) A Educação Física faz parte das produções de cultura
corporal. Quais conteúdos foram incorporados pela
educação física?

D) A afirmação II é verdadeira e a afirmação I é falsa.

A) Jogo, Esporte, Dança, Ginástica e Luta

A) Estabelecer as diretrizes e bases da educação
regional.

B) Comunicação, Expressão, Lazer e Cultura
C) Rituais, Festas, Caça, Pesca e Agricultura
D) Ludicidade, Representações Culturais, Diversidade
Corporal e Cultura Corporal
23) Os conteúdos da Educação Física são organizados em
três blocos que deverão ser desenvolvidos ao longo
de todo o ensino fundamental. Fazem parte dos
conteúdos, EXCETO:
A) Esportes, Jogos, Lutas e Ginásticas
B) Atividades rítmicas e expressivas
C) Conhecimentos sobre o corpo
D) Folclore brasileiro

25) Qual a função da Lei 9.394/96?

B) Estabelecer as diretrizes e bases da educação
nacional.
C) Estabelecer as diretrizes e bases da educação
estadual.
D) Estabelecer as diretrizes e bases da educação
mundial.
26) De acordo com artigo 6º da LDB, é dever dos pais ou
responsáveis efetuar a matrícula das crianças na
educação básica a partir dos:
A) 05 anos de idade
B) 06 anos de idade
C) 04 anos de idade
D) 03 anos de idade
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27) Planos de Ensino e Planos de Aula são muito
importantes para o decorrer de um currículo da
maneira mais adequada, porém os dois possuem
conceito diferentes. Nas afirmações abaixo assinale
entre os parênteses PE para Plano de Ensino e PA
para Plano de Aula, e em seguida marque a alternativa
com a sequência CORRETA:
(___) Deve conter os dados de identificação da disciplina e
ementa.
(___) Busca a previsão mais global para as atividades.
(___) Deve conter objetivos, conteúdo programático,
metodologia, avaliação e referência.
(___) Instrumento que sistematiza todos os conhecimentos
que se pretenda dar em uma aula.
A) ( PA ); ( PA ); ( PA ); ( PA )

31) São componentes da aptidão física motora, EXCETO:
A) Coordenação.
B) Motivação
C) Velocidade.
D) Equilíbrio.
32) Todos são indícios característicos do método de jogo,
EXCETO:
A) a falta de regulamentação rigorosa.
B) a emotividade claramente expressa.
C) criatividade na escolha das decisões.
D) a dosagem precisa da carga de trabalho.
33) Todas são funções não específicas das competições
esportivas, EXCETO:

B) ( PE ); ( PE ); ( PA ); ( PA )
C) ( PA ); ( PE ); ( PE ); ( PA )
D) ( PE ); ( PE ); ( PE ); ( PA )

A) Espetáculo.

28) Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito,
a maioria dos portadores de deficiências físicas foram
(e são) excluídos das aulas de educação física. Porém
as participações das aulas podem trazer diversos
benefícios a esses alunos. São considerados esses
benefícios, EXCETO:

C) Comercial.

A)
B)
C)
D)

B) Funcional.

Desenvolvimento das capacidades afetivas
Inserção social
Melhora da deficiência
Integração

29) Sobre Construtivismo é INCORRETO afirmar que:
A) Essa abordagem é baseada no Construtivismo de
Piaget.
B) A corrente construtivista sofreu influências do
tecnicismo.
C) O tema da saúde na abordagem construtivista é
compreendido de uma forma indireta.
D) Freire pode ser considerado como o responsável pela
introdução desta abordagem na educação física
escolar.
30) Quem é o representante
desenvolvimentista no Brasil?
A)
B)
C)
D)

Go Tani
Freire
Kunz
Guedes e Guedes

da

abordagem

D) Política.
34) Assinale a alternativa que contenha corretamente o
período histórico e sua Educação Física característica.
A)
B)
C)
D)

1879 – 1930: Psicomotricidade.
1946 – 1968: Higienista.
1969 – 1979: Cultura Corporal.
1980 – 1986: Crítico-social.

35) O ensino deve contemplar o desenvolvimento das
competências objetiva, comunicativa e social.
Assinale a alternativa que se relacione à competência
social.
A) Treinamento de destrezas e técnicas racionais e
eficientes.
B) Aprendizagem de estratégias para agir com
competência.
C) Qualificação para atuar dentro de suas possibilidades
individuais e coletivas.
D) Contribuição para o agir solidário e cooperativo.
36) Em que tendência histórica se situa a relação
professor-aluno, como técnico-atleta?
A)
B)
C)
D)

Construtivista.
Tecnicista.
Higienista.
Humanista.
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37) O ser humano possui múltiplas habilidades físicas, e a
dança está relacionada, através do movimento
corporal, com o seu crescimento e desenvolvimento.
Assinale a opção INCORRETA:
A) A dança na Educação Física tem que estar voltada
somente para a recreação, e não para o equilíbrio
psíquico, para a expressão criativa e espontânea.
B) Enquanto mexem o tronco, as pernas, e os braços, os
alunos aprendem sobre o desenvolvimento físico.
C) Por meio da dança o aluno experimenta um meio de
expressão diferente da escrita.
D) A dança proporciona ao aluno criatividade que
podem estimular motivar, comunicar e fazer uma
interação entre as crianças, facilitando o
relacionamento interpessoal e a exploração
ambiental.

40) Com relação ás regras do vôlei, marque a alternativa
INCORRETA.
A) Os atletas de defesa não podem atacar na área de
ataque e nem bloquear, exceto com a bola abaixo da
borda superior da rede.
B) Aos jogadores não é permitido atacar a bola que está
no espaço de campo da equipe adversária.
C) No bloqueio, os bloqueadores podem tocar a bola
além da rede, podendo deixar que sua ação interfira
no golpe de ataque da equipe adversária.
D) Cada equipe só pode tocar a bola três vezes seguida,
sendo que a bola tocada no bloqueio não é
considerada como toque.

38) Sobre o atletismo, assinale a opção INCORRETA:
A) Para as provas da Maratona e 50km Marcha Atlética
somente podem participar atletas com vinte (20)
anos de idade ou mais, no ano da competição.
B) É expressamente proibida a realização de
competições oficiais de Atletismo para atletas com 10
anos de idade ou menos; para esta faixa etária
recomenda-se a realização de festivais de Atletismo,
sem caráter competitivo e somente de participação.
C) Os atletas da categoria de juvenis com 18 e 19 anos
podem participar de competições da categoria Sub-23
e de Adultos, com exceção das provas da maratona e
50 km marcha atlética.
D) Em competições da categoria de Adultos, os menores
com 16 e 17 anos não podem participar das seguintes
provas: Masculino: arremesso e lançamentos e
corrida com barreiras; Masculino e Feminino:
10.000m rasos, maratona e 100 metros.
39) Com relação ás regras do handebol, marque a
alternativa INCORRETA.
A) É permitido que o jogador se desloque com a bola por
mais de três passos quando ela é quicada
continuamente no chão, como em um jogo de
basquete.
B) É proibido a um jogador tomar a bola de um jogador
adversário usando apenas uma mão e mantendo-a
aberta.
C) É proibida a permanência de um jogador na área do
goleiro. É permitido, entretanto, que ele dê um salto e
lance a bola enquanto está no ar.
D) O jogo é supervisionado por dois árbitros.
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