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PONTOS Quando uma 
equipa mete a bola no 
cesto do adversário, 
marca. Os números de 

pontos (1, 2 ou 3) dependem da 
zona de onde a bola foi lançada. 
Mas não há pontos negativos!

FALTA! No 
básquete, nem 
pensar em pôr a 
bola debaixo do 

braço, como fez este amigo, 
e correr com ela. Não é 
permitido dar mais do que 
dois passos sem driblar, ou 
seja, sem ir batendo com 
a bola no chão. Também é 
proibido driblar com as duas 
mãos ao mesmo tempo. 

FALTA PESSOAL 
Não podes obstruir, 
agarrar, empurrar, 
carregar, pregar uma 

rasteira ou impedir o avanço 
de um adversário, utilizando 
qualquer parte do teu corpo.

BART SIMPSON  
Não podia estar aqui 
pela simples razão... 
de que não existe na 

vida real: é uma personagem 
de uma série de televisão! Os 
Simpsons começaram a ser 
transmitidos em 1989, há quase 
30 anos, e continuam no ar. 
Bart foi considerado uma das 
personalidades mais influentes do 
século XX, pela revista Time.

UM CESTO MAIS 
BAIXO DO QUE 
OUTRO Claro que é 
um erro, os dois cestos 

têm de estar à mesma altura para 
que a dificuldade seja igual para as 
duas equipas: 3,05 metros do chão.

ÁRBITRO 
Sabemos que se 
trata do árbitro 
pela forma como 

está vestido (camisola, 
calças pretas, meias pretas 
e botas pretas), mas quem 
sofria uma falta, se estivesse 
assim deitado no chão, era 
ele. Em cada jogo, há um 
árbitro principal e um ou dois 
auxiliares. 

NO CAMPO 
ERRADO... O que faz 
um tenista no meio de 
um jogo de básquete? 

Nada! Fica a saber que este 
desporto é jogado desde 1891 
e foi uma ideia de um professor 
de Educação Física, nos EUA, a 
quem foi pedido que inventasse 
uma modalidade desportiva que 
se pudesse praticar em locais 
fechados, já que o inverno é frio 
por aquelas paragens e não 
é possível jogar basebol. Em 
Portugal, pratica-se desde 1913.

OUTRA FALTA!  
O campo de básquete 
mede 28 metros de 
comprimento e, em 

cada extremidade, está o cesto 
onde a bola tem de entrar. Mas, 
sem ajudas proibidas – como  
o jogador pendurar-se no cesto 
para este ficar mais baixo...

ROUPA Um tutu é 
uma espécie de saia 
que as bailarinas 
usam no ballet 

desde 1820! No básquete, o 
equipamento é constituído por 
ténis, calções e camisola  
(e esta tem de estar dentro  
dos calções).

NÚMERO  
DE JOGADORES 
No básquete, cada 
equipa tem cinco 

jogadores. Portanto este está 
a mais e na equipa adversária 
falta um! Quando comete mais 
de 5 faltas num jogo, o jogador 
é expulso.


