ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
TESTE ESCRITO
3 março 2021
Leia atentamente as instruções seguintes.
Para cada questão, escolha uma (e só uma) resposta.
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 erradas; -2 (menos dois)
pontos.

1.

Um adversário do executante de um lançamento lateral, está a dois metros do local do lançamentoe a
saltitar. Assim, nestes casos:

a)

É advertido por comportamento antidesportivo e, se o lançamento lateral tiver sido executado
incorretamente, é assinalado um pontapé-livre indireto.
b) É avisado para se colocar mais distante.
c) É advertido por comportamento antidesportivo e, se o lançamento lateral não tiver sido executado, é
assinalado um pontapé-livre direto.
d) Todas as respostas não estão totalmente corretas.
2.

Depois de um remate à baliza, a bola bateu na trave e foi ao poste. O árbitro fica na dúvida se foi golo ou não.
Perante a situação porque o árbitro assistente está mais bem colocado, este teve oportunidade de verificar
que a bola não ultrapassou a linha de baliza. Está determinado para este tipo de ocorrências que:

a)

O árbitro deve estabelecer contacto visual com o árbitro assistente e, se necessário, este deverá fazerum
sinal discreto com a mão.

b) Interromper o jogo efetuar uma bola ao solo.
c) O árbitro deve esperar que o assistente possa agitar a bandeira.
d) Assinala pontapé de baliza.
3.

Um defensor jogou deliberadamente a bola com a mão dentro da sua área de penalti, mas esta sobrou para um
atacante que estava em posição de fora de jogo. Considerando que esta ação deliberada invalida que o
jogador seja considerado em fora de jogo, pode o árbitro deixar jogar?

a) Não. O árbitro deve punir a mão com penálti. Em casos excecionais (COG) poderá aplicar a vantagem.
b) Deve deixar sempre jogar.
c) O árbitro deve interromper e efetuar uma bola ao solo.
d) Todas as respostas anteriores estão erradas.
4.

Num lançamento de bola ao solo feito para o GR, todos os jogadores cumpriram a distância regulamentar. O
árbitro larga a bola e o GR distraiu-se permitindo que um atacante chegasse primeiro. Que decisão tomar?

a) Deixar o jogo prosseguir.
b) Efetua a repetição da bola ao solo.
c) Em todas as circunstâncias assinala pontapé-livre indireto.
d) Adverte que jogou a bola.
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5.

Dentro da sua área de penalti um jogador (que não o guarda-redes) arremessa uma caneleira, noentanto
esta não chega a atingir a bola. A bola acaba por entrar na baliza. Qual a decisão?

a) Assinala pontapé de penálti.
b) Valida o golo e exibe CA por comportamento antidesportivo.
c) Valida o golo e exibe CV ao defensor.
d) Efetua uma bola ao solo.
6.

Um suplente que se encontrava a realizar aquecimento, torna-se culpado de linguagem injuriosacontra o
árbitro. Como é a punição a aplicar?

a) Pontapé-Livre direto e CV.
b) Pontapé-livre indireto e CV.
c) PLD ou PP e CV.
d) CA e recomeça com bola ao solo.
7.

Quando são usadas proteções da cabeça (excluindo bonés de guarda-redes), as mesmas devem:

a) Devem estar separadas da camisola.
b) Devem ter partes que se destaquem da superfície.
c) Não devem estar em conformidade com o aspeto profissional do equipamento do jogador.
d) Todas as respostas anteriores estão corretas.
8.

Um jogador que entre no terreno de jogo sem autorização deverá ser advertido. E se o jogo tiver queser
interrompido para efetuar a advertência, qual o procedimento correto em termos de decisão?

a)

O jogo recomeça com um pontapé livre direto no local onde a bola se encontrava aquando da
interrupção, a menos que exista interferência no jogo.
b) O jogo recomeça com um pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava aquando da
interrupção, a menos que exista interferência no jogo. Neste caso será assinalado um pontapé livre direto
(ou pontapé de penálti) no local da interferência.
c)

O jogo recomeça com um pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava aquando da
interrupção, a menos que exista interferência no jogo. Neste caso será efetuada uma bola ao solo sobre a
linha lateral.

d) O jogo recomeça com um pontapé livre indireto no local onde o jogador entrou em campo.
9.

Se o árbitro ficar incapacitado, o jogo pode continuar sob a direção dos outros elementos da equipa de
arbitragem até que a bola deixe de estar em jogo. Em que lei está determinada esta norma?

a)
b)
c)
d)

Lei 8.
Lei 7.
Lei 6.
Lei 5.

10. Um espectador afeto à equipa visitada se fizer soar um apito que interfira no jogo – o árbitro deve
interromper o mesmo e recomeçá-lo de que forma?
a)
b)
c)
d)

Com um lançamento de bola ao solo.
Com um PP ou PLD

Com um PLI
Com PLI ou PLD ou PP.
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11. Um suplente fora do terreno de jogo insulta o árbitro assistente. Considerando que o árbitro interrompeu o
jogo para expulsar o jogador, como deve recomeçar o jogo?
a) Considerando que ambos estavam fora do terreno de jogo, o mesmo recomeça com bola ao solo.
b) O jogo recomeça com um PLI em cima da linha lateral, no local mais próximo da infração.
c) Considerando que ambos estavam fora do terreno de jogo, o árbitro não deveria ter interrompido o jogo,
agindo na 1ª. interrupção.
d) O jogo recomeça com um PLI, no local onde a bola se encontrava no momento da interrupção.
12. Na execução de um pontapé de saída, haverá que considerar alguns aspetos. Assim, das opções que se
seguem escolha a que considera mais adequada:
a)

Os jogadores da equipa que não executa o pontapé de saída devem encontrar-se todos a uma distânciade 9,15
m da bola, até que ela entre em jogo.

b) Os jogadores da equipa que não executa o pontapé de saída devem encontrar-se todos a uma distânciade 9,15
m da bola, depois da bola entrar em jogo.
c)

Os jogadores da equipa que não executa o pontapé de saída devem encontrar-se todos a uma distânciade 9,15
m da bola.
d) Todas as opções não estão totalmente corretas.
13. Quando o árbitro assinala um golo antes de a bola ter transposto completamente a linha de baliza e logo
verifica o seu erro, como recomeçar o jogo?
a) Pontapé de baliza.
b) Pontapé de canto.
c) Bola ao solo.
d) Pontapé livre.

14. Durante os pontapés da marca de penálti, haverá que considerar alguns procedimentos. Das hipóteses
seguintes escolha a correta.
a) Só os jogadores e demais elementos e equipa de arbitragem podem permanecer no terreno de jogo.
b) Todos os jogadores habilitados, exceto o que executa o pontapé e os dois guarda-redes, devem permanecer no
terreno de jogo.
c)

O guarda-redes colega do executante deve permanecer no terreno de jogo, fora da área de penálti onde
decorre a execução, sobre a linha de baliza, junto da interceção desta com a linha da área de penálti

d) Todas as respostas estão corretas.
15. Ao desenvolver um ataque organizado, um jogador atacante pontapeia a bola levando a que esta ressalte no
árbitro (fora da área de penalti) e saia do terreno de jogo pela linha de baliza. O que decidir em termos de
recomeço de jogo?
a) Bola ao solo.
b) Pontapé de baliza.
c) Pontapé de canto.
d) Pontapé-livre indireto.
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16. O guarda-redes efetua lançamento lateral em direção da sua área de penalti. Ao ver que um adversário se
apresta para ficar com a bola já dentro da área de penalti, corre e consegue pontapeá-la para longe evitando
uma clara oportunidade de golo, já que conseguiu que ela não entrasse na suabaliza. Como deve proceder o
árbitro em termos disciplinares?
a) Exibir CV ao GR.
b) Exibir CA ao GR.
c) Avisar o GR.
d) Não deve agir.

17. Se for cometida uma infração fora do terreno de jogo por um jogador contra um jogador, substituído,suplente
ou elemento oficial da própria equipa, o jogo recomeça:
a)

Com pontapé livre indireto em cima da linha limite do terreno jogo no ponto mais próximo do localonde
a infração aconteceu.

b) Com uma bola ao solo.
c) Com um lançamento de linha lateral.
d) Com um pontapé livre direto.
18. Relativamente à execução de um pontapé livre, qual a resposta errada?
a) Um pontapé-livre pode ser executado levantando a bola com um pé ou com os dois pés simultaneamente.
b) Fazer fintas na execução de um pontapé-livre para confundir os adversários é permitido e faz parte do futebol.
c)

Se, na execução correta de um pontapé-livre, o jogador pontapeia a bola deliberadamente contra um adversário
para poder em seguida continuar a jogá-la – sem que o faça por imprudência, negligência oucom força excessiva
– o árbitro deve permitir que o jogo prossiga.

d) Em todos os pontapés os adversários (seja ele qual for) terão de estar a 9,15m da bola.
19. Num pontapé de penálti, quando a bola é pontapeada, qual o posicionamento correto que guarda-redes
deve ter?
a) Deve ter pelo menos parte de um dos pés a tocar ou alinhado com a linha de baliza.
b) Deve ter os pés a tocar totalmente ou alinhado com a linha de baliza.
c) Deve ter pelo menos parte de um dos pés a tocar ou alinhado com a linha da área envolvente ou lateral.
d) Deve ter pelo menos parte dos pés a tocar ou alinhado com a linha de baliza.

20. Na execução de um lançamento de linha lateral, quando é que a bola entra em jogo?
a)

A bola entra em jogo no momento em que penetra no terreno de jogo. Se a bola tocar no solo antes deentrar no
terreno de jogo, o lançamento não deve ser repetido.

b) A bola entra em jogo no momento em que penetra no terreno de jogo. Se a bola tocar no solo antes deentrar no
terreno de jogo, o lançamento deve ser repetido pela equipa contrária e no mesmo local.
c) A bola entra em jogo no momento em que penetra no terreno de jogo. Se a bola tocar no solo antes deentrar
no terreno de jogo, o lançamento deve ser repetido pela mesma equipa e no mesmo local. Se o lançamento
não tiver sido efetuado corretamente, é executado por um jogador da equipa contrária.
d) A bola entra em jogo no momento em que penetra no terreno de jogo em qualquer das circunstânciasem que
tal vier a ocorrer.
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