ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
TESTE ESCRITO
Faro, 6 de abril de 2019

OBSERVADORES
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:. Tem sido recomendado aos árbitros que devem intervir rapidamente e com firmeza contra os jogadores
que agarram o seu adversário, principalmente no interior da área de penálti por ocasião dos pontapés de
canto e dos pontapés-livres. Como deve agir o árbitro nessas situações?
o a) Deverá advertir qualquer jogador que agarra um adversário antes de a bola estar em jogo.!
!

¨ b) Chamar a atenção de qualquer jogador que agarra um adversário antes de a bola estar em jogo.
o c) Advertir o jogador se ele continuar a agarrar o adversário antes de a bola estar em jogo.
x As respostas b e c estão corretas.
2: Na execução de um lançamento lateral, um jogador tenta dificultar a ação de um adversário, colocandose em frente dele. Como deve proceder o árbitro?
o O árbitro deve de imediato advertir o jogador infrator e mandá-lo colocar-se pelo menos a 2 mts do
local onde será executado o lançamento lateral.
!

¨ O árbitro deve advertir o jogador infrator por comportamento antidesportivo e mandá-lo colocar-se pelo
menos a 2 mts do local onde deve ser executado o lançamento lateral.
!

o O árbitro deve ter em conta que os adversários devem estar a 2 mts do local em que vai ser efetuado o
lançamento lateral. Nessas circunstâncias, deve chamar a atenção do jogador para que ele se afaste para a
distância regulamentar!
!

x O árbitro deve ter em conta que os adversários devem estar pelo menos a 2 mts do local em que vai ser
efetuado o lançamento lateral. Nessas circunstâncias, deve chamar a atenção do jogador para que ele se
afaste para a distância regulamentar.
!
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3: Com o jogo a decorrer, um jogador que se encontrava fora do terreno de jogo a receber tratamento,
descalça uma bota e atira-a à bola que passava próximo da linha lateral, não lhe acertando. O árbitro
interrompeu o jogo. Qual a decisão que deve tomar?

x Deve advertir o jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé-livre direto no local do possível
contacto entre a bota e a bola.
o Deve advertir o jogador e ordenar o recomeço do jogo com um lançamento de bola ao solo no local em
que a bola se encontrava no momento da interrupção, uma vez que o jogador se encontrava fora do terreno
de jogo.
¨ Deve advertir o jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé-livre indireto no local em que a
bola se encontrava no momento da interrupção.
o Deve advertir o jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé-livre indireto no local do possível
contacto entre a bota e a bola, uma vez que o jogador estava fora do terreno de jogo.

4: Pontapé-livre. O executante joga a bola e atinge de forma agressiva o árbitro. Como se deve proceder?
o O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e punir a sua equipa com um pontapélivre indireto no local em que a bola o atingiu.
¨ O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e punir a sua equipa com um pontapélivre direto no local onde teve início a ação (se fora da sua área de penálti) ou pontapé de penálti (se dentro
da sua área de penálti).
x O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e punir a sua equipa com um pontapélivre direto no local em que a bola o atingiu (se fora da sua área de penálti) ou pontapé de penálti (se dentro
da sua área de penálti).
o O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor e punir a sua equipa com um pontapélivre direto no local em que a bola o atingiu.

5: Está como observador de um jogo, e em determinado momento repara que o AA1 assinala fora de jogo
num pontapé de baliza e o árbitro manda baixar, deve ser considerado erro técnico?
¨ Sim há erro técnico, apesar de não se concretizar. Valorizar o A e penalizar como desatenção o AA1.
o Não há erro técnico, pois não se concretizou. Apenas deverá ser penalizado o AA1, o árbitro fez a sua
obrigação e não deve ser valorizado por isso.
x Não há erro técnico, pois não se concretizou. Valorizar o A e penalizar como desatenção o AA1.
o Não há erro técnico, pois não se concretizou. Valorizar o trabalho de equipa.

6: Um jogador atacante, na disputa da bola com o guarda-redes, cai para dentro da baliza. A bola
continuou em jogo na posse de um defensor que passa a bola ao seu guarda-redes. Nesse momento, o
jogador atacante que tinha caído para dentro da baliza reentra em campo, intercepta a bola e faz golo.
Como deve proceder o árbitro?
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x Validar o golo por considerar que a saída do terreno de jogo do jogador atacante se deveu a um “acidente”
normal de jogo.
o Não validar o golo e advertir o jogador atacante por comportamento antidesportivo.
o Não validar o golo e assinalar a posição irregular de fora-de-jogo.
¨ Não validar o golo por considerar que a saída do terreno de jogo do jogador atacante se deveu a um “acidente”
normal de jogo, só poderia reentrar com autorização do árbitro.

7: Existem 3 (três) situações que segundo a Lei 13 (PONTAPÉS-LIVRES) devem ser observadas, quando da
execução de pontapés-livres fora da área de penálti. Quais são?
o Todos os jogadores da equipa adversária devem encontrar-se a pelo menos 9,15 mts da bola, até que esta
entre em jogo; a bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se mova claramente; o pontapé-livre deve
ser executado no local onde a falta/infração foi cometida de acordo com o seu tipo.
o Todos os jogadores devem encontrar-se a pelo menos 9,15 mts da bola, até que esta entre em jogo; a
bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se mova claramente; o pontapé-livre deve ser executado no
local onde a falta/infração foi cometida de acordo com o seu tipo.
x Todos os jogadores da equipa adversária devem encontrar-se a pelo menos 9,15 mts da bola, até que
esta entre em jogo; a bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se mova claramente; o pontapé-livre
deve ser executado no local onde a falta/infração foi cometida ou no local onde a bola se encontrava quando
a falta/infração foi cometida, segundo o seu tipo.
o Todos os jogadores da equipa adversária devem encontrar-se a 9,15 mts da bola, até que esta entre em
jogo; a bola entra em jogo logo que seja pontapeada e se mova claramente; o pontapé-livre deve ser
executado no local onde a falta/infração foi cometida ou no local onde a bola se encontrava quando a
falta/infração foi cometida, segundo o seu tipo.

8: É permitido saltar com o guarda-redes, entrando em contacto físico com o mesmo, quando este se
encontra dentro da sua área de baliza?
o Não. Dentro da área de baliza não é possível entrar em contacto com o guarda-redes.
o Sim. Um jogador só deve ser punido se, ao saltar, o carregar de forma imprudente ou com força excessiva.
o Sim. Um jogador só deve ser punido se, ao saltar, o carregar de forma negligente ou com força excessiva.
x Sim. Um jogador só deve ser punido se, ao saltar, o carregar de forma imprudente, negligente ou com força
excessiva.

9: Com o jogo a decorrer, um jogador retira os números da sua camisola. O árbitro interrompeu o jogo,
pois não havia lugar à aplicação da “Lei da Vantagem”, advertiu o jogador e solicitou que ele regularizasse
a situação. Como deve ser recomeçado o jogo?
o Deve recomeçar com um lançamento de bola ao solo no local onde se encontrava a bola quando o árbitro
interrompeu o jogo.
o Trata-se de uma infração à Lei 4 (O EQUIPAMENTO DOS JOGADORES), devendo o jogo recomeçar com um
pontapé-livre indireto no local onde a bola se encontrava no momento da interrupção (Lei 13/PONTAPÉSLIVRES – Capítulo “Procedimento”).
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o Como o jogador incorreu em comportamento antidesportivo, o jogo deve ser recomeçado com um
pontapé-livre direto no local onde o jogador se encontrava quando o árbitro interrompeu o jogo (Lei
13/PONTAPÉS-LIVRES – Capítulo “Procedimento”).
x Como o jogador incorreu em comportamento antidesportivo, o jogo deve ser recomeçado com um
pontapé-livre indireto no local onde o jogador se encontrava quando o árbitro interrompeu o jogo (Lei
13/PONTAPÉS-LIVRES – Capítulo “Procedimento”).

10: Quais as circunstâncias e condições a considerar para se expulsar um jogador por impedir um golo ou
anular/destruir uma clara oportunidade de golo?
x A distância entre o local da falta/infração e a baliza; a possibilidade de manter ou controlar a bola; a
direção da jogada; a posição e o número de defensores.
o A possibilidade de controlar a bola; a posição e número de defensores; a distância entre o local da
falta/infração e a baliza; a falta/infração que impede o adversário de progredir a jogada numa clara
oportunidade de golo; a direção da jogada.
o A direção da jogada; o número e posição de defensores; a possibilidade de jogar a bola; a falta/infração
que impede o adversário duma clara oportunidade de golo; a posição dos colegas de equipa; a distância
entre o local da falta/infração e a baliza.
o A distância entre o local da falta/infração e a baliza; a possibilidade de manter ou controlar a bola; a
direção da baliza; a posição e o número de defensores.

11: Deve o árbitro conceder um pontapé de penálti quando um defensor, estando dentro da sua área de
penálti, agredir com os pés ou com as mãos um adversário?
o Sim, se a bola estiver em jogo dentro dessa área de penálti.
o Sim, mesmo que a bola no momento em que foi praticada a falta/infração estivesse fora-de-jogo, face à
sua gravidade.
x Sim, desde que a bola esteja em jogo no momento em que foi praticada a falta/infração.
o Todas as respostas anteriores estão erradas.

12: O árbitro apita para o fim da 1ª parte do desafio. Já nos balneários, em conjunto com os outros
elementos da equipa de arbitragem, constata que deu menos 3 (três) minutos na 1ª parte. Verificando
que se enganou, como deverá agir?
o Uma vez que já deu a 1ª parte por terminada e se encontram nos balneários, deve relatar os factos no
Relatório do Jogo.
o Uma vez que já deu a 1ª parte por terminada e se encontram nos balneários, compensará esses 3 (três)
minutos na 2ª parte.
¨ Uma vez que já deu a 1ª parte por terminada e se encontram nos balneários, deve relatar os factos no
Relatório do Jogo, compensando esses 3 (três) minutos na 2ª parte.
x Deve chamar os jogadores, regressar ao terreno de jogo e fazer jogar os 3 (três) minutos que faltavam.
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13: Um jogador, após ser assistido, está fora do terreno junto à linha lateral a aguardar autorização do
árbitro para reentrar. Entretanto, um adversário ao passar perto dele cospe-lhe para cima. Como deve
atuar o árbitro?
o O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador que cuspiu e punir a sua equipa com um pontapélivre indireto no local de onde o jogador cuspiu.
o O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador que cuspiu e punir a sua equipa com um pontapélivre indireto contra a equipa desse jogador em cima da linha delimitadora do terreno de jogo (linha lateral)
mais próxima do local onde a falta/infração foi cometida.
o O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador que cuspiu e punir a sua equipa com um pontapélivre direto contra a equipa desse jogador no local onde a bola se encontrava no momento da interrupção.
x O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador que cuspiu e punir a sua equipa com um pontapélivre direto contra a equipa desse jogador em cima da linha delimitadora do terreno de jogo (linha lateral)
mais próxima do local onde a falta/infração foi cometida.

14: A Lei 12 (FALTAS E INCORREÇÕES) tipifica de uma forma clara quando é que um jogador que tenha sido
substituído ou um jogador suplente deve ser advertido. Isso ocorre/acontece se:
x Retardar o recomeço do jogo, manifestar desacordo por palavras ou atos, entrar ou reentrar no terreno
de jogo sem autorização do árbitro e tornar-se culpado de comportamento antidesportivo.
o Retardar o recomeço do jogo, manifestar desacordo por palavras ou atos, reentrar no terreno de jogo
sem autorização do árbitro e tornar-se culpado de comportamento antidesportivo.
o Retardar o recomeço do jogo, manifestar desacordo por palavras ou atos, entrar no terreno de jogo sem
autorização do árbitro e tornar-se culpado de comportamento antidesportivo.
o Retardar o recomeço do jogo, manifestar desacordo por palavras ou atos, entrar ou reentrar no terreno
de jogo com autorização do árbitro e tornar-se culpado de comportamento antidesportivo.

15: O guarda-redes acaba de fazer uma defesa agarrando a bola com as mãos dentro da sua área de baliza.
Com a bola nas mãos, atira-a de forma agressiva a um adversário que acidentalmente havia caído dentro
da baliza. Que deve fazer o árbitro?
o Interromper o jogo, expulsar o guarda-redes, providenciar um novo guarda-redes para essa equipa, e
recomeçar o jogo com um pontapé-livre indireto em cima da linha da área de baliza paralela à linha de baliza
no local mais próximo de onde o guarda-redes atirou a bola.
o Interromper o jogo, expulsar o guarda-redes, providenciar um novo guarda-redes para essa equipa, e
porque a agressão consumou-se já fora do terreno de jogo, recomeçar o jogo com um lançamento de bola
ao solo em cima da linha da área de baliza paralela à linha de baliza no local mais próximo de onde o guardaredes atirou a bola.
¨ Interromper o jogo, expulsar o guarda-redes, providenciar um novo guarda-redes para essa equipa,
recomeçar o jogo com um pontapé de penálti contra a equipa do guarda-redes.
x Interromper o jogo, expulsar o guarda-redes, providenciar um novo guarda-redes para essa equipa, e
conceder golo à equipa adversária.
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16: Um pontapé de penálti é assinalado:
o Se um jogador cometer uma infração punida com pontapé-livre direto dentro da sua própria área de
penálti ou fora do terreno de jogo numa jogada normal do jogo como é indicado na Lei 12.
o Se um jogador cometer uma infração punida com pontapé-livre direto dentro da sua própria área de
penálti ou fora do terreno de jogo numa jogada normal do jogo como é indicado nas Leis 12 e 14.
o Se um jogador cometer uma infração punida com pontapé-livre direto dentro da sua própria área de
penálti ou fora do terreno de jogo numa jogada normal do jogo como é indicado na Lei 14.
x Se um jogador cometer uma infração punida com pontapé-livre direto dentro da sua própria área de
penálti ou fora do terreno de jogo numa jogada normal do jogo como é indicado nas Leis 12 e 13.

17: Se na marcação de um pontapé de penálti um jogador de ambas as equipas infringe as Leis do Jogo, o
pontapé é repetido, a menos que um jogador cometa uma infração mais grave (ex: simulação ilegal). Se o
guarda-redes e o executante cometerem uma infração ao mesmo tempo:
¨ Se o pontapé for falhado ou defendido, o pontapé é repetido e ambos os jogadores são advertidos.
o Se for marcado golo, este é invalidado, o executante é advertido e o jogo recomeça com um pontapé livre
indireto a favor da equipa que defende.
x As duas respostas anteriores estão corretas.
o Se for marcado golo, este é invalidado, o executante é advertido e o pontapé é repetido.

18: No momento do lançamento lateral, o executante deve:
¨ Ficar de pé e de frente para o terreno de jogo, ter, pelo menos parcialmente, os dois pés sobre a linha
lateral ou sobre o terreno exterior a esta linha, lançar a bola com as duas mãos por cima da cabeça, no local
onde ela saiu do terreno de jogo.
o Ter, pelo menos parcialmente, os dois pés sobre a linha lateral ou sobre o terreno exterior a esta linha.
x Ficar de pé e de frente para o terreno de jogo, ter, pelo menos parcialmente, os dois pés sobre a linha
lateral ou sobre o terreno exterior a esta linha, lançar a bola com as duas mãos por detrás e por cima da
cabeça, no local onde ela saiu do terreno de jogo.
o Ficar de pé e de frente para o terreno de jogo, ter, pelo menos parcialmente, os dois pés sobre a linha
lateral ou sobre o terreno exterior a esta linha, lançar a bola com as duas mãos por detrás da cabeça, no
local onde ela saiu do terreno de jogo.

19: A bola moveu-se claramente após o pontapé de saída executado no início da 2ªparte, pelo jogador nº
10 da equipa visitada. Contudo o mesmo jogador, por não ter a certeza da autorização do árbitro para o
pontapé de saída, tocou de forma deliberada com a mão na bola. Neste caso o que decidir?
o Interrompe e recomeça com novo pontapé de saída.
¨ Por jogar duas vezes seguidas, o árbitro assinala pontapé livre indireto.
o Efetua bola ao solo.
x Assinala livre direto, contra a equipa desse jogador.
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20: Relativamente à Lei 11, qual a resposta que deve ser considerada como verdadeira:
x Qualquer jogador defensor que saia do terreno de jogo sem autorização do árbitro deve ser considerado
como se estivesse sobre a linha de baliza ou linha lateral, para efeitos de fora de jogo, até à próxima
interrupção do jogo ou até que a equipa defensora tenha jogado a bola na direção da linha de meio-campo
e até a bola estar fora da área de penálti. Se o jogador abandona deliberadamente o terreno de jogo deve
ser advertido quando a bola deixe de estar em jogo.
o Qualquer jogador defensor que saia do terreno de jogo sem autorização do árbitro deve ser considerado
como se estivesse sobre a linha de baliza ou linha lateral, para efeitos de fora de jogo. Se o jogador abandona
deliberadamente o terreno de jogo deve ser advertido quando a bola deixe de estar em jogo.
o Qualquer jogador defensor que saia do terreno de jogo sem autorização do árbitro deve ser considerado
como se estivesse sobre a linha de baliza ou linha lateral, para efeitos de fora de jogo, até à próxima
interrupção do jogo ou até que a equipa defensora tenha jogado a bola na direção da linha de meio-campo
e até a bola estar fora da área de penálti. Se o jogador abandona deliberadamente o terreno de jogo não
deve ser advertido.
o Qualquer jogador defensor que saia do terreno de jogo sem autorização do árbitro deve ser considerado
como se estivesse sobre a linha de baliza ou linha lateral, para efeitos de fora de jogo, até à próxima
interrupção do jogo ou até que a equipa defensora tenha jogado a bola na direção da linha de meio-campo
e até a bola estar fora da área de baliza. Se o jogador abandona deliberadamente o terreno de jogo deve ser
advertido quando a bola deixe de estar em jogo.
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