ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
TESTE ESCRITO - ÁRBITROS
Setembro/ 2018
Leia atentamente as instruções seguintes.
Para cada questão, escolha uma (e só uma) resposta. Selecione a resposta que considera correta, mude a cor da letra para azul, coloque a letra a negrito
e sublinhe toda a 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 errada; -2 (menos dois) pontos.

1 - De acordo com a Lei 14, como deve ser executado um pontapé de penalti?
Pontapeando a bola para o lado ou para a frente.
Pontapear a bola para a frente, direta ou indiretamente para a baliza adversária.
Pontapeando a bola para um qualquer colega, que se encontre corretamente posicionado no terreno
de jogo.
Pontapeando a bola para a frente com qualquer parte do pé.
2 – Com o jogo a decorrer um suplente desentende-se com o seu treinador, acabando por se agredirem
mutuamente. Como deve recomeçar o jogo?
O jogo deve recomeçar com um lançamento de bola ao solo.
O jogo deve recomeçar com um pontapé livre direto
O jogo deve recomeçar com um pontapé livre indireto
O jogo deve recomeçar com um pontapé livre direto ou penalty.
3 - Qual deve ser a prioridade absoluta do árbitro-assistente em pontapés-livres próximo da área de penalti
contra a equipa defensora?
Colocar-se em linha com o penúltimo defensor.
A grande prioridade é verificar se a bola entra na baliza.
Deve colocar-se em linha com o penúltimo defensor a fim de controlar o fora de jogo.
Controlar o fora de jogo e se a bola entra na baliza.
4 - O árbitro puniu uma falta de forma correta, com um pontapé-livre direto. Daqui podemos concluir que a
infração:
Teve que ser cometida sobre um jogador adversário efetivo.
Foi necessariamente consumada dentro do terreno de jogo.
Foi necessariamente praticada com o jogo a decorrer.
Teve que ser cometida por um jogador.
5 - Quais os recomeços que precisam de autorização do árbitro?
O árbitro deve apitar para todos os recomeços de jogo.
Desde que os recomeços sejam rápidos não é necessário autorização do árbitro.
Todos os recomeços necessitam da autorização do árbitro.
Nem todos os recomeços necessitam da autorização do árbitro.
6 - O que é um tacle?
É uma disputa de bola entre dois jogadores em que um faz falta.
É uma disputa de bola quando esta está junto ao solo.
É uma disputa de bola com o pé (no solo ou no ar)
É uma disputa de bola com pé (no solo ou no ar atingindo um adversário)
7 - Num lançamento de bola ao solo corretamente executado, o jogador da equipa A, conquista a posse de
bola e após fintar três adversários que foram disputaram a bola consigo, 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.

8 - Com o jogo a decorrer um espectador entrou em terreno de jogo sendo agredido por um jogador que
depois o transporta para fora do campo. Como deve proceder o árbitro?
O árbitro interromper o jogo, expulsa o jogador por conduta violenta e pune a sua equipa com um
pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava quando o jogo foi interrompido.
O árbitro interrompe o jogo, expulsa o jogador por conduta violenta e pune a sua equipa com um
pontapé livre direto no local da agressão.
O árbitro interromper o jogo, expulsa o jogador por conduta violenta e recomeça o jogo com um
lançamento de bola ao solo no local onde ela se encontrava quando o jogo foi interrompido.
O árbitro interromper o jogo, expulsa o jogador por conduta violenta e pune a sua equipa com um
pontapé livre indireto no local onde ele agrediu o espectador.
9 - Pontapé de penálti. Os jogadores estão nos lugares corretos e a equipa de arbitragem está colocada de
acordo com as instruções. A bola é chutada com força, vai ao poste, rebenta e entra assim na baliza. O
árbitro assistente que controla a entrada da bola na baliza deve ou não levantar a sua bandeira?
O árbitro assistente deve levantar a bandeira para informar o árbitro da irregularidade da bola e
informar que o golo não é válido.
O árbitro assistente deve levantar a bandeira para informar o árbitro da irregularidade da bola.
O árbitro assistente não deve levantar a bandeira pois esta situação é da competência do árbitro.
O árbitro assistente não deve levantar a bandeira, pois o golo foi legal.
11 - Uma equipa obteve um golo e antes do recomeço do jogo o árbitro apercebeu-se que um elemento
oficial dessa equipa se encontrava no terreno de jogo no momento em que o golo foi obtido, e o mesmo
tinha tido interferência com o jogo. Qual deverá ser a decisão do árbitro?
O árbitro deve invalidar o golo, mesmo considerando que o elemento oficial interferiu ou não no
jogo e recomeçar o jogo com um pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava no
momento da interrupção.
O árbitro deve invalidar o golo, e recomeçar o jogo com um pontapé livre direto no local onde o
elemento oficial se encontrava.
O árbitro deve invalidar o golo, mesmo considerando que o elemento oficial interferiu ou não no
jogo e recomeçar o jogo com um pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava no
momento da interrupção.
O árbitro deve invalidar o golo, mesmo considerando que o elemento oficial não interferiu de forma
alguma no jogo e recomeçar o jogo com bola ao solo dentro da área de baliza.
12 – Num pontapé de canto, um adversário pode colocar-se à frente do guarda-redes, sem se movimentar?
Pode, pois tal não constitui infração
Pode, pois constitui tática de jogo permitida.
Não, pois tal constitui obstrução.
Pode, pois o jogador não é obrigado a movimentar-se.
13 – Durante o intervalo, o guarda-redes suplente substitui o colega, sem que essa substituição seja
comunicada ao árbitro. O árbitro só se apercebe do facto quando o guarda-redes efetua uma defesa. Como
proceder.
O árbitro interrompe o jogo, como o guarda-redes está indevidamente em campo, adverte,
regulariza a substituição e recomeça com pontapé de penalty contra a sua equipa.
O árbitro deve deixar prosseguir o jogo.
O árbitro interrompe o jogo, como o guarda-redes está indevidamente em campo, regulariza a
substituição e deixa prosseguir o jogo.
Se tal ocorrer o árbitro não deve intervir, o suplente pode continuar a jogar e a questão é
reportada à autoridade competente.
14 - Que condições legais se devem verificar para levar o árbitro a conceder um pontapé livre direto à
equipa adversária do jogador que passa ou tenta passar uma rasteira a um adversário?
A falta ser praticada contra um adversário dentro do terreno de jogo, por negligência, imprudência
ou força excessiva, com o jogo a decorrer.
A falta seja praticada dentro do terreno de jogo.
Que o referido jogador cometa essa falta em relação a um adversário, por negligência, imprudência
ou força excessiva, com o jogo a decorrer, dentro do terreno de jogo.
Que o referido jogador cometa essa falta em relação a um adversário, por negligência,
imprudência ou força excessiva, com o jogo a decorrer, dentro do terreno de jogo e fora da sua
área de penalti.

15- Quando o árbitro tiver autorizado a equipa médica e/ou maqueiros a penetrar no terreno de jogo, o
jogador tem de sair, seja em maca ou pelo seu pé. Se o jogador não respeitar as instruções do árbitro deve
ser advertido por comportamento antidesportivo. Em que Lei do jogo esta situação está descrita?
Lei 12
Lei 8
Lei 5
Lei 3
16-Um jogo interrompido definitivamente antes do seu termo deve ser repetido, salvo disposição contrária
estipulada no regulamento da competição ou se os organizadores da competição determinarem o contrário,
tal como previsto na Lei 8. Está correta esta afirmação?
Esta correta a afirmação.
Não está correta, pois a Lei em causa é a 7.
O jogo é sempre repetido mas na parte que faltava.
O jogo nestas circunstâncias não pode ser repetido.
17- Com o jogo a decorrer dois jogadores da mesma equipa têm um comportamento antidesportivo um
para com o outro em terreno de jogo. Como deve proceder o árbitro?
Deve exibir o cartão amarelo aos dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé livre indireto,
direto ou penalti no local da bola.
Deve exibir o cartão amarelo aos dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé livre direto no
local da infração.
Deve exibir o cartão amarelo aos dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé livre direto
ou pontapé de penalti, conforme o local da infração.
Deve exibir o cartão vermelho aos dois jogadores e punir a sua equipa com um pontapé livre direto
ou pontapé de penalti, conforme o local da infração.
18- Relativamente ao cumprimento de distâncias regulamentares e de acordo com as leis do jogo, haverá a
considerar a resposta que está mais correta:
No lançamento lateral, os jogadores adversários do lançador, devem estar todos a 2 metros do local
da sua execução
No pontapé de saída, todos os jogadores adversários do executante, devem estar a 9,15 mts da bola.
Nos pontapés livres na área de penálti a favor da equipa defensora, a distância a que devem estar
os adversários do executante é variável
Todas as respostas estão corretas
19 - O que entende por defesa:
Defesa é um jogador que atua na retaguarda da sua equipa.
Defesa é um jogador que atua na zona defensiva da sua equipa.
Defesa é uma ação praticada por um jogador para parar ou tentar parar a bola quando esta se dirige
ou está muito próximo da baliza usando qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou braços (salvo
o guarda-redes dentro da sua própria área de penalti).
Defesa é uma ação praticada por um defensor para parar ou tentar parar a bola quando esta se dirige
ou está muito próximo da baliza usando qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou braços (salvo o
guarda-redes dentro da sua própria área de penalti).
20 - Qual a posição do árbitro assistente durante a execução de um pontapé de canto?
Durante a execução de um pontapé de canto, o árbitro assistente deve colocar-se atrás da bandeira
de canto, no enfiamento da linha de baliza.
Durante a execução de um pontapé de canto, o árbitro assistente deve colocar-se de forma a não
interferir com o jogo.
Durante a execução de um pontapé de canto, o árbitro assistente deve colocar-se atrás da bandeira
de canto, no enfiamento da linha de baliza. Deve ter cuidado de não interferir com o jogador que
vai marcar o pontapé de canto.
Durante a execução de um pontapé de canto, o árbitro assistente deve colocar-se atrás da bandeira
de canto, no enfiamento da linha de baliza, e de frente para o terreno de jogo.

