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FUNDAMENTO CHUTE 

 
Esse fundamento consiste no ato de golpear a bola, desviando ou dando 

trajetória à mesma, estando ela parada ou em movimento. O chute tem como 
objetivo finalizar uma ação para o gol ou impedir o prosseguimento das ações 
do adversário. 
 
 
QUERIDOS ALUNOS! APRENDEMOS E EXPERIMENTAMOS DE MANEIRA 
BEM SIMPLES UM POUQUINHO SOBRE FUNDAMENTOS DO FUTEBOL 
ENTRE ELES: PASSE, DRIBLE, FINTA, CABECEIO, CONDUÇÃO DE BOLA 
E CHUTE.  AGORA VOCÊS DEVERÃO REALIZAR O EXERCÍCIO ABAIXO 
PARA FIXAÇÃO DO CONTEÚDO.  

 
 

EXERCÍCIO! 
 

Sobre os fundamentos estudados assinale ((v) verdadeiro para as afirmações 
que você considera serem verdadeiras e (f) para as afirmações que julgares 
falsas.  Após, justifique as questões falsas.  (você deverá explicar o porque a 
questão é falsa) 
 
(    ) Entende-se por CABECEIO o ato de impulsionar a bola utilizando qualquer 
parte do corpo. 
(   ) CONDUÇÃO DE BOLA É o movimento que se faz levando a bola sobre o 
seu domínio; 
(    )   O DRIBLE DA VACA/ MEIA-LUA: O jogador passa o pé diversas vezes 
sobre a bola sem tocá-la, até conseguir se desvencilhar do oponente. 
(    )DRIBLE DO CHAPÉU OU LENÇOL, que consiste em passar a bola por 
cima da cabeça do adversário.  
(  )PEDALADA, Ocorre quando um jogador chuta a bola para um lado e 
contorna o adversário pelo lado oposto, livrando-se da marcação.  
(    )CANETA, ROLINHO, SAINHA: é um drible de muito estilo que consiste em 
passar a bola no meio das pernas do adversário e recuperá-la atrás dele. 
(    )  São exemplos de condução de bola: condução de bola com o peito do pé; 
condução com a parte interna do pé e condução de bola com a parte externa 
do pé 
(    ) FUNDAMENTO PASSE tem como objetivo finalizar uma ação para o gol 
ou impedir o prosseguimento das ações do adversário. 
(   ) Finta é quando o atleta consegue se desvencilhar do adversário usando o 
corpo ou com alguma ação que use a bola. 
 
 


