ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
ACÇÃO FORMAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO E AVALIAÇÃO

TESTE ESCRITO – ÁRBITROS
FARO, 08-09-2018
Leia atentamente as instruções seguintes.
Para cada questão, escolha uma (e só uma) resposta. Selecione a resposta que considera correcta, coloque uma cruz.
Perguntas com mais do que uma resposta serão consideradas nulas e receberão 0 pontos.
Cotação das perguntas: Resposta certa; 5 (cinco) pontos; ausência de resposta; 0 (zero) pontos; respostas errada; -2 (menos dois)
pontos.

1-O guarda-redes 1A executa um lançamento de baliza tendo a bola ficado parada na
metade da superfície de jogo contrária onde é pontapeada na direcção da baliza adversária
pelo guarda-redes 12A que entretanto tinha substituído o seu colega. Como deve proceder o
árbitro?
Advertir o guarda-redes 12A e ordenar a repetição do lançamento de baliza.
Advertir o guarda-redes 12A, assinalar pontapé livre indirecto, no local onde o mesmo
pontapeou a bola.
O árbitro deve ordenar a repetição do lançamento de baliza.
O árbitro deve assinalar pontapé livre indirecto, no local onde o mesmo pontapeou a
bola.
2-Um substituto apenas poderá substituir um jogador expulso e entrar na superfície de jogo
dois minutos completos após a expulsão que lhe corresponde, desde que tenha a
autorização de um árbitro assistente, salvo se no decurso dos dois minutos for marcado um
golo e se verifique uma das seguintes condições:
Jogando cinco jogadores contra tres e a equipa que tem superioridade numérica marca
o golo, pode-se completar a equipa que tem tres jogadores.
Jogando ambas as equipas com tres ou quatro jogadores e se for marcado um golo,
ambas as equipas podem completar o número de jogadores.
Sendo a equipa em inferioridade numérica a marcar o golo, o jogo prosseguirá sem
alteração do número de jogadores.
Jogando ambas as equipas com tres jogadores e se for marcado um golo, ambas as
equipas poderão acrescenter um e apenas um jogador.
3-Lançamento de bola ao solo: se um jogador, após a bola tocar a superfície de jogo, a jogar
com um único toque para a baliza adversária e a bola entrar directamente, como deve
proceder o árbitro?
O árbitro deverá voltar a executar o lançamento de bola ao solo.
O árbitro deverá conceder o golo.
O árbitro deverá conceder um lançamento de baliza à equipa adversária.
O árbitro deverá voltar a executar o lançamento de bola ao solo, no mesmo local em
que se realizou da vez anterior.
4-Quando se usem protectores de cabeça, estes devem:
Ser de cor preta ou da cor principal da camisola ( sempre e quando os jogadores da
mesma equipa usem a mesma cor).
Devem estar agregados à camisola.
Devem ser fixos ou móveis e não constituir nenhum perigo, quer para o seu portador
quer para qualquer outro jogador( p.ex., com um sistema de abertura e fixação à volta
do pescoço.
Devem dispor de protuberâncias ou elementos salientes.

5-Infracções cometidas por dois ou mais jogadores ou substitutos da mesma equipa:
Os árbitros punem a primeira falta.
O jogo é recomeçado de acordo com a primeira infracção.
Independentemente dos dois parágrafos anteriores, os árbitros podem advertir,
expulsar ou não tomar qualquer medida disciplinar, de acordo com as infracções
cometidas.
Se as faltas cometidas são puníveis com pontapé livre indirecto, os árbitros mandam
anotar as correspondentes faltas acumuladas.
6-Lançamento de bola ao solo:
Cabe aos árbitros decidir que jogadores podem participar ou não.
Qualquer jogador pode participar (incluindo o guarda-redes).
Está definido um número mínimo de jogadores que podem participar.
Está definida uma distância a respeitar pelos jogadores.
7-Como deve recomeçar o jogo quando um jogador que se encontra fora da área de grande
penalidade, agarra uma garrafa de água, trazida pelo fisioterapeuta em assistência médica e
a lança contra um adversário que se encontra no interior da referida área de grande
penalidade?
Jogador fora da área de grande penalidade que lança contra adversário dentro da área
de grande penalidade, grande penalidade contra a sua equipa.
Jogador fora da área de grande penalidade que lança contra adversário dentro da área
de grande penalidade, pontapé livre directo contra a sua equipa, no início da acção.
Em conformidade com a razão da interrupção anterior, que permitiu a assistência
médica.
Com lançamento de bola ao solo.
8-Na sequência de uma jogada, estando a bola em jogo, a bola embate no 2º árbitro. Qual
deve ser a acção a tomar pelos árbitros?
Devem interromper o jogo e recomeçar com lançamento de bola ao solo.
Devem interromper o jogo e recomeçar com lançamento de bola ao solo, entregandoa à equipa que tinha a posse de bola.
Se a bola continua em jogo, deixam prosseguir, se a bola deixa de estar em jogo, o
recomeço será de acordo com o motivo da interrupção.
O jogo deve recomeçar com pontapé de linha lateral, de acordo com a referida lei.
9-Um guarda-redes executa um pontapé de linha lateral, de tal forma que a bola vai na
direcção de um adversário. O guarda-redes antes que o adversário toque na bola, pontapeiaa de novo para fora da superfície, impedindo que o adversário prossiga com a mesma. Como
deve proceder o árbitro?
Deve mandar repetir o pontapé de linha lateral.
Deve assinalar lançamento de baliza, pontapé de canto ou pontapé de linha lateral.
Deve assinalar pontapé livre directo se houver lugar a expulsão do guarda-redes ou
assinalar pontapé livre indirecto.
Deve assinalar pontapé livre indirecto e pode não exercer nenhuma acção disciplinar
ou advertir o guarda-redes.

10-A bola vai lentamente na direcção da linha de baliza, a cerca de 3 metros do poste e
controlada pelo guarda-redes. Assim que ultrapassa a linha e fica ali bem próxima, o referido
jogador vai na direcção da sua zona de substituições, para ser substituído. Deve o árbitro
iniciar a contagem dos 4 segundos , de imediato?
Sim. Deve considerar que estavam reunidas as condições para o recomeço.
Não. Apenas quando o novo guarda-redes chegar a esse local, pegar na bola e entrar
na referida área de grande penalidade.
Não. Neste caso não é aplicada a regra dos 4 segundos.
Sim. se a sua equipa estiver a vencer; não, se a sua equipa estiver a perder.
11-Um AA-cronometrista tem o poder de corrigir uma decisão dos árbitros?
Sim, se a decisão for do segundo árbitro.
Não, apenas pode prestar informações que levem os árbitros a alterar.
Sim, desde que o jogo não tenha recomeçado.
Não tem poderes ou deveres em relação a ocorrências dentro da superfície de jogo.
12-“Sempre que um jogador tenha uma anomalia no seu equipamento e necessite de trocálo, terá de sair da superfície de jogo, afim de regularizá-lo”. Esta afirmação está correcta?
Sim. Só poderá trocar de equipamento fora da superfície de jogo, desde que o mesmo
tenha sido vistoriado por um dos árbitros e esteja em conformidade.
Sim. Terá de sair sempre da superfície de jogo, para regularizar o equipamento.
Não. Pode trocar de equipamento dentro da superfície de jogo, desde que o mesmo
tenha sido vistoriado por um dos árbitros e esteja em conformidade.
Não. Pode trocar de equipamento dentro da superfície de jogo, desde que tenha
previamente informado o árbitro que o ia fazer.
13-Um jogador executa mal um pontapé de linha lateral de tal forma que a bola vai na
direcção de um adversário. Rápido persegue a bola e chuta-a para longe desse local. Em que
tipo de punições pode incorrer?
Técnica – pontapé livre directo: disciplinar – advertência ou expulsão.
Técnica _ pontapé livre indirecto: disciplinar – advertência ou nenhuma.
Técnica – pontapé livre directo: disciplinar – advertência, expulsão ou nenhuma.
Técnica – pontapé livre directo ou indirecto: disciplinar – advertência, expulsão ou
nenhuma.
14-Nos procedimentos dos pontapés da marca de grande penalidade:
O árbitro escolhe a baliza para a qual serão executados os pontapés.
O árbitro sorteia a baliza para a qual serão executados os pontapés.
O capitão escolhe a baliza para a qual serão executados os pontapés.
O treinador escolhe a baliza para a qual serão executados os pontapés.
15-Um jogador corre isolado para a baliza e faz passar a bola sobre a cabeça do guarda-redes
adversário. Enquanto a bola está no ar e antes de entrar na baliza, soa o sinal sonoro
assinalando o final do tempo de jogo. Qual deve ser a decisão do árbitro?
Não validava o golo, porque o sinal sonoro tocou antes de a bola entrar na baliza.
Não validava o golo, recomeçava o jogo com bola ao solo.
Não validava o golo, dando de seguida o jogo por terminado.
Validava o golo, dando de seguida o jogo por terminado.

16-Existindo a necessidade de encontrar o vencedor de uma eliminatória, o regulamento de
provas deve considerar qual ou quais as seguintes situações?
Os golos obtidos nos jogos como visitante.
O resultado após prolongamento.
Os pontapés da marca de grande penalidade.
Todas as situações mencionadas acima.
17-Um substituto em aquecimento entra na superfície de jogo. E ainda com uma garrafa de
água na mão, atira-a com o intuito de atingir a bola na posse do adversário. Seleccione a
resposta certa, entre as opções seguintes.
Se a garrafa bate na bola, o árbitro interrompe o jogo. Se a garrafa não bate na bola,
interrompe se não for aplicável a lei da vantagem. O infractor será expulso e o jogo
recomeça com pontapé livre directo, no local onde a bola se encontrava.
Quer a garrafa bata ou não na bola, o árbitro interrompe o jogo. O infractor será
expulso e o jogo recomeça com pontapé livre indirecto, no local onde a bola se
encontrava.
Se a garrafa bate na bola, o árbitro interrompe o jogo. Se a garrafa não bate na bola,
interrompe se não for aplicável a lei da vantagem. O infractor será expulso e o jogo
recomeça com pontapé livre indirecto, no local onde a bola se encontrava.
Se a garrafa bate na bola, o árbitro interrompe o jogo. Se a garrafa não bate na bola,
interrompe se não for aplicável a lei da vantagem. O infractor será advertido e o jogo
recomeça com pontapé livre indirecto, no local onde a bola se encontrava.
18-Em que circunstâncias pode o árbitro assinalar grande penalidade na área oposta àquela
onde se disputa uma jogada?
Sempre que aconteça uma falta punível com pontapé livre directo ou indirecto, no
interior dessa área, cometida por um jogador defensor da mesma.
Sempre que aconteça uma falta punível com pontapé livre directo, no interior dessa
área.
Sempre que aconteça uma falta punível com pontapé livre directo, no interior dessa
área, cometida por um jogador defensor da mesma.
Em nenhuma circunstância.
19-O árbitro pode efectuar lançamento de bola ao solo em local diferente daquele onde a
bola se encontrava no momento da interrupção. Identifique a circunstância em que pode
ocorrer tal situação:
Situação ocorrida junto a uma baliza.
Situação ocorrida na sequência de lançamento de baliza mal executado.
Situação ocorrida na sequência de infracção, por parte de um executante de uma
grande penalidade.
Situação provocada por um substituto que entra na superfície de jogo, fazendo com
que a sua equipa tenha um elemento a mais.

20-Um jogador executa uma grande penalidade. A bola, após ter sido desviada pelo guardaredes vai embater na barra e ressalta para uma zona da área de grande penalidade, onde o
executante inicial recarga e introduz a bola na baliza. O árbitro não valida o golo e pune essa
equipa com pontapé livre indirecto, a ser executado em qualquer ponto da área de grande
penalidade. Acha correcto?
Não, em nenhuma circunstância.
Sim, o executante não pode recargar se a bola vem da barra.
Sim, se o árbitro considera que o jogador incorre na prática de jogo perigoso.
Não. Em qualquer caso, a infracção terá que ser executada sobre a linha da área de
grande penalidade.
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