ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
Faro, 29 de Setembro de 2018
ÉPOCA 2018/2019
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,
considerando-se 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- Num lançamento de bola ao solo corretamente executado, o jogador da equipa A, conquista a posse de
bola e após fintar três adversários marca um golo de belo efeito. O que deve fazer o árbitro:
 Valido o golo.
 Valida o golo uma vez que o golo não foi obtido diretamente da bola ao solo.
 Recomeça o jogo com um pontapé de baliza.
 Recomeça o jogo com um pontapé de saída.
2- Como sabe, a liderança da equipa de arbitragem está a cargo do árbitro. Onde encontramos fundamento
para esta afirmação?
 Não está no livro das leis, mas sim nas normas.
 Lei 5
 Lei 6
 Interpretação das leis de jogo e linhas orientadoras para árbitros.
3- O defensor joga deliberadamente a bola com a mão dentro da sua área de penálti anulando uma clara
oportunidade de golo. À luz das alterações da lei o árbitro advertiu o jogador uma vez que a sua equipa foi
punida com pontapé de penalti. Concorda com a decisão do árbitro?
 Sim, técnica e disciplinarmente.
 Sim tecnicamente, não disciplinarmente.
 Não tecnicamente, sim disciplinarmente.
 Todas as respostas estão erradas.

4- Um suplente entra em terreno de jogo e quando a bola ia a entrar na sua baliza, pontapeia-a para canto.
Que decidir?
 Livre direto e cartão amarelo.
 Pontapé de penálti e cartão vermelho.
 Pontapé de penálti e cartão amarelo.
 Livre indireto e cartão amarelo.
5- Um jogador que deixe o terreno de jogo para corrigir ou mudar de equipamento, pode reentrar no
terreno de jogo com o jogo a decorrer?
 Sim. Pode entrar assim que entender.
 Não. O jogador só pode entrar em terreno de jogo numa interrupção depois de vistoriado pela equipa de
Arbitragem.
 Sim. O jogador pode entrar em terreno de jogo depois de vistoriado pela equipa de arbitragem.
 Sim. O jogador pode reentrar no terreno de jogo com o jogo a decorrer depois de ver um elemento da equipa de
arbitragem assegurar-se de que o equipamento está em ordem e o árbitro autorizar.

6- Um jogador impede deliberadamente com a mão um passe entre adversários. Como deve proceder o
árbitro?





Punir com pontapé livre e advertir o jogador.
Punir com pontapé livre direto ou pontapé de penálti e advertir se anulou um ataque prometedor.
Punir tecnicamente com livre direto ou pontapé de penálti e advertir.
Atuar tecnicamente tendo em conta que é uma falta para livre direto e advertir.

7- Um jogador remata à baliza. Já com o guarda-redes batido, no preciso momento em que a bola ia a entrar
na baliza passa um cão. Apesar de a bola ter batido no cão, esta entra claramente na baliza, o que fazer?






Valido o golo.
Interrompe e efetua lançamento de bola ao solo.
Interrompe e recomeça com pontapé-livre indireto.
Interrompe e recomeça com pontapé-livre direto a favor da equipa defensora.

8- Na marcação de uma grande penalidade, o guarda-redes adiantou-se antes de a bola partir, acabando por
defendê-la. Como deve proceder o árbitro?
 Adverte o guarda-redes e repete a grande penalidade, por qualquer jogador da mesma equipa.

 Adverte o guarda-redes e repete a grande penalidade, pelo mesmo jogador.
 Deve mandar repetir a grande penalidade, pelo mesmo jogador que falhou da 1a vez.
 Deve mandar repetir a grande penalidade, por qualquer jogador da mesma equipa.
9- Qual a sinalética para a lei da vantagem?
 Dois braços esticados.
 Um braço esticado.
 Um ou dois braços esticados.

 Nenhuma das respostas anteriores.

10- Um jogador comete uma falta por imprudência sobre um adversário. Que decisão deve o árbitro tomar?
 Adverte o jogador.
 Expulsa o jogador.
 Não toma qualquer decisão disciplinar.



Adverte ou expulso o jogador.

11- No decurso do jogo, um jogador perdeu uma bota e com ela na mão rasteirou um adversário de forma
negligente. Que decisão deve o árbitro tomar?
 Interrompe o jogo, expulsa o jogador e recomeça o jogo com um lançamento de bola ao solo, no local
onde a bola se encontrava no momento da interrupção.
 Interrompe o jogo, adverte esse jogador e pune a sua equipa com um pontapé-livre indireto, no local
onde se encontrava a bola no momento da interrupção (ver Lei 13 – Local dos pontapés-livres).
 Interrompe o jogo, pune a equipa desse jogador com u pontapé livre direto.


Interrompe o jogo, adverte o jogador e pune a sua equipa com um pontapé livre direto ou pontapé de
penálti.
12- Um golo é obtido diretamente na baliza da equipa que executa um pontapé de saída. Que decisão
deverá tomar o árbitro?
 Não validar o golo e ordenar a repetição do pontapé de saída.
 Validar o golo
 Não validar o golo e recomeçar com um pontapé de baliza.
 Não validar o golo e conceder um pontapé de canto a favor da equipa contrária.

13- Como deve proceder o árbitro se, num pontapé de saída, a bola não for tocada para a frente?
 Deve assinalar pontapé-livre indireto, contra a equipa do executante.
 Deve mandar repetir o pontapé de saída.
 Deve deixar prosseguir o jogo.

 Deve mandar repetir o pontapé de saída e exibir o cartão amarelo ao executante.
14-Não há infração de fora de jogo quando um jogador recebe a bola diretamente:
 De um pontapé de baliza, lançamento lateral ou pontapé de canto.
 De um pontapé de baliza ou pontapé de penálti.
 De um pontapé de baliza, pontapé de penálti ou pontapé de canto.
 De um pontapé de baliza, lançamento de bola ao solo ou pontapé livre indireto.


15-Com o jogo a decorrer, um jogador momentaneamente fora do terreno de jogo atira uma bota atingindo
um colega de equipa que se encontra dentro de terreno de jogo. Como deve proceder o árbitro?
 Interromper o jogo, expulsar o agressor e assinalar um pontapé livre indireto no local onde a bola se
encontrava no momento da interrupção.
 Interromper o jogo, expulsar o agressor e assinalar um pontapé livre indireto no local do contacto.
 Interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e assinalar um pontapé livre direto ou pontapé de
penálti.
 Interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e assinalar um pontapé livre direto em cima da linha
lateral.

16- Um suplente entra no terreno de jogo, agredindo um jogador adversário fora da área de penálti o que
decidir tecnicamente e disciplinarmente?
 Pontapé Livre Indireto e Adverte.
 Pontapé Livre Indireto e Expulsão.
 Pontapé Livre direto e Expulsão.
 Pontapé Livre Direto e Adverte.
17- Numa disputa de bola entre dois adversários o jogador nº 4 da equipa A carrega pelas costas o nº 7 da
equipa B de forma Negligente. Que decisão deve tomar o Árbitro?
 Pontapé-Livre Direto e Advertência.


Pontapé Livre Indireto.



Pontapé-Livre Indireto e Advertência.



Pontapé Livre Direto.

18- Qual o nome da lei 6?
 Árbitros assistentes e outros elementos.
 Os outros elementos da equipa de arbitragem.
 Árbitros assistentes.
 Árbitros, árbitros assistentes e outros elementos.
19-A equipa A apresenta-se com calções pretos com uma faixa branca na sua extremidade. Na identificação
dos jogadores, apresentaram-se 3 jogadores calções interiores pretos e 5 calções interiores brancos. Nesta
situação o árbitro deverá:
 Permitir a sua utilização pois é permitido usar calções interiores da cor predominante dos calções ou da
cor da parte de baixo dos calões.
 Permitir apenas a utilização de calções interiores pretos, uma vez que essa é a cor predominante dos
calções.
 Permitir apenas a utilização de calções interiores brancos, uma vez que essa é a cor da parte de baixo
dos calões.
 Indicar aos jogadores que só será permitida a utilização de uma cor para os calções interiores quer seja

esta branco ou preto, uma vez que é permitida a utilização de calções interiores da mesma cor da cor
predominante dos calções ou da parte de baixo dos calções, desde que todos os jogadores da mesma equipa
usem a mesma cor.
20- É permitido o uso de logótipos e emblemas representativos das confederações, organizadores das
competições nacionais de Futebol e emblemas de clubes nas bandeirolas de canto?
 Sim, em qualquer jogo, mas apenas nos panos das bandeirolas de canto.





Não, em caso algum.
Apenas nos jogos de seleções.
Apenas em jogos de escalões de formação.

