ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
TESTE ESCRITO – OBSERVADORES
Faro, 22 de Setembro de 2018
Leia atentamente as instruções seguintes.
Para cada questão, escolha uma (e só uma) resposta, fazendo uma cruz no quadrado pretendido. Se a cruz ocupar
mais do que um quadrado, a resposta será anulada e receberá 0 pontos. Perguntas com mais do que uma resposta
serão consideradas nulas e receberão 0 pontos. Se se enganar na colocação de uma cruz, risque-a (ficando o
quadrado todo preenchido) e assinale outra cruz na resposta considerada certa.
Cotações das perguntas: Resposta certa: 5 (cinco) pontos; ausência de resposta: 0 (zero) pontos; resposta errada:
-2 (menos dois) pontos.
Qualquer tentativa, concretizada ou não, de utilização de meios ilícitos acarretará a anulação da prova, considerandose para todos os efeitos que a mesma não foi atingida e considerar-se-á como tendo obtida a classificação de zero
(0) na mesma.
Não coloque o seu nome em nenhum local deste teste.

1 - Pergunta: - Qual deve ser o método de movimentação que os Árbitros devem utilizar no terreno de jogo?

Devem ter sempre em atenção o local onde decorre o jogo.
Devem movimentar-se de forma a não esbarrarem com os jogadores.
 Devem movimentar-se alargando e alongando a sua diagonal mantendo sempre o campo de visão
relativamente à jogada e aos Árbitros-Assistentes.
Devem movimentar-se de forma oblíqua em relação ao local onde o jogo se desenrola.
2 - Pergunta – O Árbitro ao constatar que o guarda-redes de uma das equipas trocou de lugar com um seu colega
sem sua autorização, interrompeu o jogo, advertiu ambos os jogadores e recomeçou o jogo com um lançamento
de bola ao solo no local em que a bola se encontrava no momento da interrupção. Entende que o Árbitro
procedeu correctamente ou acha que deveria ter agido de outra forma?
O Árbitro procedeu bem disciplinarmente e técnicamente.
O Árbitro procedeu bem disciplinarmente, mas técnicamente deveria ter recomeçado o jogo com um pontapélivre indirecto no local onde a bola se encontrava no momento da interrupção.
O Árbitro deveria ter aguardado que o novo guarda-redes jogasse a bola com as mãos dentro da sua área de
penálti para então assinalar o respectivo pontapé de penálti (falte grave).
O Árbitro deveria ter deixado prosseguir o jogo e, na primeira interrupção, advertir ambos os jogadores.
3 - Pergunta – O Árbitro assinalou uma falta cometida por um jogador defensor junto à linha limite da área de
penálti e olha para o seu Árbitro-Assistente para saber se foi dentro ou fora da referida área. Que sinalética deve
utilizar o Árbitro-Assistente para informar o Árbitro que a falta foi cometida dentro daquela área?
 O Árbitro-Assistente deve deslocar-se ao longo da linha lateral em direcção à bandeira de canto.
O Árbitro-Assistente deve ficar estático de frente para o terreno de jogo.
O Árbitro-Assistente deve voltar-se na direcção da linha de meio-campo.
O Árbitro-Assistente sem levantar a sua bandeirola deve colocar a mesma na sua mão direita.
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4 - Pergunta: - Num pontapé de penálti a bola é chutada e, na sua trajectória para a baliza bate num objecto
estranho que atiraram do público, ficando imobilizada. Que decisão deve tomar o Árbitro?

O Árbitro, após retirar o objecto estranho, deve recomeçar o jogo com uma bola ao solo.
 O Árbitro deve mandar repetir o pontapé de penálti.
O Árbitro deve deixar prosseguir o jogo.
O Árbitro deve dar o jogo por terminado.
5 - Pergunta: - Num lançamento lateral executado correctamente, a bola bate no chão fora do campo e rola para
dentro do terreno de jogo. Deve o Árbitro deixar prosseguir o jogo?
Sim uma vez que a bola entrou regularmente dentro do terreno de jogo.
Sim porque o lançamento lateral foi executado correctamente.
Não. O Árbitro deve mandar repetir o lançamento lateral pela equipa adversária.
 Não. O Árbitro deve mandar repetir o lançamento lateral pela mesma equipa.
6 - Pergunta: - Um jogador conduz a bola em grande velocidade. Já dentro da área de penálti adversária somente
com o guarda-redes na sua frente e enquadrado com a baliza, é rasteirado por este com as mãos quando o mesmo
tentava jogar a bola. O Árbitro prontamente assinala pontapé de penálti e adverte o guarda-redes. Concorda com
a decisão do Árbitro?
Não. O Árbitro deveria expulsar o guarda-redes por se tratar de uma clara oportunidade de golo.
Não. O Árbitro deveria somente ter assinalado o pontapé de penálti.
 Sim. Apesar de se tratar de uma clara oportunidade de golo, o guarda-redes somente deve ser advertido.
Não. Para além do pontapé de penálti o guarda-redes deveria ser expulso por dupla advertência.
7 – Pergunta: - Pontapé-livre directo fora da área de penálti. Desastradamente o executante introduz a bola na
sua própria baliza. Qual a decisão do Árbitro?
O Árbitro deve validar o golo pois trata-se de um pontapé-livre directo.
 O Árbitro deve assinalar um pontapé de canto para a equipa adversária.
O Árbitro deve assinalar um pontapé de baliza para essa equipa.
O Árbitro deverá mandar repetir a marcação do pontapé-livre directo.
8 - Pergunta: - Um adversário que distraia ou impeça de forma incorrecta o executante dum lançamento lateral
(inclusive aproximando-se a menos de 2 metros do local onde vai ser executado o lançamento) é advertido por:

 Comportamento antidesportivo.
Retardar o recomeço de jogo.
Não respeitar a distância exigida.
Não tem punição disciplinar.
9 – Pergunta – Um jogador empurrou um adversário pelas costas, mas fê-lo sem qualquer intenção. Poderá,
mesmo nessas circunstâncias, ser punido pelo Árbitro?
Sim, deve ser punido pela sua atitude negligente com um pontapé-livre directo sem advertência.
Sim, deve ser punido pela sua atitude imprudente com um pontapé-livre directo com advertência.
Já que o jogador não teve qualquer intenção em empurrar o adversário pelas costas deve deixar prosseguir o jogo.
 Todas as respostas anteriores estão erradas.
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10 - Pergunta: - A bola ia a entrar na baliza. O guarda-redes com um objecto na mão consegue, com o objecto,
evitar que a bola entre na sua baliza. Que deve fazer o Árbitro?
 Expulsar o guarda-redes e punir a sua equipa com um pontapé de penálti.
Advertir o guarda-redes e punir a sua equipa com um pontapé de penálti.
Expulsar o guarda-redes e punir a sua equipa com um pontapé-livre indirecto.
Advertir o guarda-redes e punir a sua equipa com um pontapé-livre indirecto.
11 – Pergunta – Segundo a Lei 15, num lançamento lateral o executante deve:
Lançar a bola com as duas mãos por detrás e por cima da cabeça.
Lançar a bola no local onde ela saiu do terreno de jogo.
Ficar de frente para o terreno de jogo.
 Todas as respostas anteriores estão correctas.
12 – Pergunta – A brutalidade existe quando um jogador utiliza uma força excessiva:
Somente existe contra um adversário efectivo na disputa da bola. Punição: Pontapé-livre direto e advertência.
 A falta seja praticada sobre um adversário quando disputa a bola e esta esteja em jogo. Punição: O infrator será
expulso e a sua equipa punida com um pontapé-livre direto.
A brutalidade somente existe contra um adversário sem ser na disputa da bola mas com a bola em jogo, dando-lhe
um pontapé. Punição: Expulsão e pontapé-livre direto.
Todas as respostas anteriores estão correctas.
13 – Pergunta – Um jogador executa um pontapé de penálti antes do árbitro autorizar. Como deve proceder o
árbitro?
Se for golo, repete o pontapé de penálti.
Se a bola sair ao lado da baliza, assinala um pontapé de baliza.
 Deverá mandar repetir o pontapé de penálti, qualquer que seja o resultado do pontapé de penálti.
Deverá mandar repetir o pontapé de penálti e advertir o executante.
14 – Pergunta - Por prática de jogo perigoso, pode um jogador ser expulso do terreno de jogo?
Não, por prática de jogo perigoso um jogador nunca pode ser expulso.
Sim, se com essa ação atingir um adversário.
 Sim, se com essa ação anular uma clara oportunidade de golo fora da sua área de penálti.
Não, por prática de jogo perigoso um jogador só pode ser advertido.

15 – Pergunta - Um jogador foi expulso. Deixa o campo e o jogo continua. Alguns minutos depois, o Árbitro
assinala um pontapé de penálti. Surpreso o Árbitro verifica que o jogador infrator é o que deixara o campo
expulso. Como proceder?
 O Árbitro deverá ordenar a marcação do pontapé de penálti.
O Árbitro assinala um pontapé-livre indirecto no local em que a bola se encontrava no momento da interrupção.
O Árbitro deve advertir esse jogador por ter reentrado em campo sem sua autorização e ordenar a execução do
pontapé de penálti.
O Árbitro deve recomeçar o jogo com um lançamento de bola ao sol no local onde a bola se encontrava.
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16 – Pergunta - Dois jogadores da mesma equipa e com a bola em jogo agridem-se dentro do terreno de jogo.
Como deve agir o Árbitro?
O Árbitro deve interromper o jogo, expulsar os dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé-livre direto
no local em que se agrediram.
O Árbitro deve interromper o jogo, expulsar os dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé-livre
indireto no local em que se agrediram.
O Árbitro deve interromper o jogo, expulsar os dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé-livre
indireto no local em que a bola se encontrava quando se agrediram.
 O Árbitro deve interromper o jogo, expulsar os dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé-livre direto
ou pontapé de penálti conforme o local em que se agrediram.
17 – Pergunta – Nas situações em que seja marcado golo mas não seja claro se a bola atravessou a linha, que deve
fazer o Árbitro-Assistente?
Sem utilizar a bandeira, deverá ficar estático e de frente para o terreno de jogo, até que o Árbitro tome uma
decisão.
Sem utilizar a bandeira, deverá ficar estático e virado de frente para a linha de meio campo, até que o Árbitro
tome uma decisão.
Sem utilizar a bandeira, deverá ficar estático e virado de frente para a bandeirola de canto, até que o Árbitro tome
uma decisão.
 Deve primeiramente levantar a bandeira para atrair a atenção do Árbitro e depois confirmar o golo.
18 – Pergunta - Se um adversário se coloca junto de um jogador que vai efectuar um lançamento lateral para lhe
dificultar o lançamento, que deve fazer o Árbitro?
O Árbitro deverá advertir esse jogador e ordenar-lhe que se coloque à distância regulamentar.
 O Árbitro deverá chamar a atenção do jogador que se encontra a menos de dois metros antes do lançamento ser
efectuado e adverti-lo se ele não se afastar para a distância regulamentar.
O Árbitro deverá ordenar a execução do lançamento lateral, pois o jogador não está a infringir as leis do jogo.
Todas as respostas anteriores estão erradas.
19 – Pergunta - Um jogador pede ao Árbitro para sair do terreno de jogo a fim de trocar de calçado. Pode o Árbitro
permitir depois a sua reentrada com o jogo a decorrer?
Não. O jogador só pode reentrar em campo com o jogo interrompido, após um elemento da equipa de arbitragem
ter vistoriado o calçado e com autorização do Árbitro.
 Sim. O jogador pode reentrar em campo com o jogo a decorrer, desde que autorizado pelo Árbitro e após um
elemento da equipa de arbitragem ter vistoriado o calçado.
O Árbitro ou o Árbitro-Assistente ou o Quarto Árbitro podem permitir essa reentrada em campo após o calçado
ter sido vistoriado por um deles, mesmo com o jogo a decorrer.
Depois de trocar de calçado o jogador pode reentrar em campo.
20 – Pergunta - Na marcação de um pontapé de canto, o jogador pontapeia a bola para um colega que joga-a
ainda antes de esta sair da área de canto. Que deve fazer o Árbitro?
O Árbitro deve mandar repetir a execução do pontapé de canto, pois a bola ao não sair da área de canto não
chegou a entrar regularmente em jogo.
No pontapé de canto a bola somente pode ser jogada por um segundo jogador quando esta sair da área de canto.
 O Árbitro deve deixar prosseguir o jogo, pois a bola ao ser pontapeada e mover-se entrou regularmente em jogo.
O Árbitro deve advertir o colega do executante e ordenar a repetição do pontapé de canto.
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