ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ALGARVE
CONSELHO DE ARBITRAGEM
TESTE ESCRITO
Faro, 23 de março de 2019

C3 Elite, C3 Promoção, C4 e AAC3
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: Se a bola ficar defeituosa. Que fazer?
o O jogo é interrompido e recomeça com um lançamento de bola ao solo no local em que se encontrava a
primeira bola no momento em que se deteriorou, de acordo com a lei 8.!
!

¨ Se a bola se deforma durante a execução de um pontapé de saída, pontapé de baliza, pontapé de canto,
pontapé-livre, penálti ou lançamento da linha lateral o jogo recomeça com um lançamento de bola ao solo
no local em que se encontrava a primeira bola no momento em que se deteriorou.
o Se a bola se deforma durante a execução de um penálti, ou durante os pontapés da marca de penálti,
quando é pontapeada para a frente e antes de tocar em qualquer jogador ou na barra ou postes da baliza, o
penálti é repetido, de acordo com a lei 14.
x Se a bola se deforma durante a execução de um penálti, ou durante os pontapés da marca de penálti,
quando é pontapeada para a frente e antes de tocar em qualquer jogador ou na barra ou postes da baliza, o
penálti é repetido, de acordo com a lei 2.

2: O apito não é necessário para assinalar?
o Um pontapé-livre ou um pontapé de penálti.!
!

¨ Terminar um dos períodos de jogo por ter acabado o tempo.
!

o o recomeço de jogo nos pontapés-livres, logo que a barreira esteja colocada à distância regulamentar.!
!

x O recomeço do jogo depois de a maior parte dos pontapés-livres, pontapé de baliza, pontapé de canto,
lançamento lateral ou lançamento da bola ao solo.!
!
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3: Com o jogo a decorrer um jogador abandona o terreno de jogo e vai agredir um apanha bolas que se
encontra fora do terreno do jogo. O que deve fazer o árbitro?
x O Árbitro deve interromper o jogo e punir disciplinarmente o jogador com a exibição do cartão vermelho.
Tecnicamente pune a equipa desse jogador com um pontapé-livre indireto no local onde a bola se
encontrava no momento da interrupção.
o O Árbitro deve interromper o jogo e punir disciplinarmente o jogador com a exibição do cartão vermelho.
Tecnicamente pune a equipa desse jogador com um pontapé-livre indireto em cima da linha lateral no local
mais próximo da agressão.
¨ O Árbitro deve interromper o jogo e punir disciplinarmente o jogador com a exibição do cartão vermelho.
Tecnicamente pune a equipa desse jogador com um pontapé-livre direto no local onde a bola se encontrava
no momento da interrupção.
o O Árbitro deve interromper o jogo e punir disciplinarmente o jogador com a exibição do cartão vermelho.
Tecnicamente pune a equipa desse jogador com um pontapé-livre direto em cima da linha lateral no local
mais próximo da agressão.

4: Um jogador tem um comportamento antidesportivo ainda no túnel de acesso ao relvado, quando se
preparavam para entrar no relvado, atitude que o árbitro registou. No decurso do jogo o mesmo jogador
tem uma entrada negligente sobre um adversário a meio campo. O árbitro exibiu o CA ao jogador e puniu
a sua equipa com um PLD. Agiu bem o árbitro tecnicamente e disciplinarmente?
o Não. Tecnicamente deveria ter punido a equipa do jogador com um pontapé-livre indireto.
¨ Não. A equipa desse jogador devia ser punida com um pontapé-livre indireto, e o jogador expulso por
acumulação de cartões amarelos.
x Sim. A equipa desse jogador deve ser punida com um pontapé-livre direto e jogador advertido pela
entrada negligente.
o Não. Tecnicamente o árbitro agiu em conformidade, disciplinarmente o jogador deveria ter sido expulso
por acumulação de cartões amarelos, um pela entrada negligente e outro pelo comportamento
antidesportivo tido antes do inicio do jogo.

5: Um jogador insatisfeito com o árbitro sai do terreno de jogo e já lá fora ofende o árbitro. Que decisão
deve tomar o Árbitro?
¨ Interromper o jogo, expulsar o jogador e recomeçar o jogo com um pontapé-livre direto contra a equipa
desse jogador em cima da linha lateral.
o Interromper o jogo, expulsar o jogador e recomeçar o jogo com uma bola ao solo.
x Interromper o jogo, expulsar o jogador e recomeçar o jogo com um pontapé-livre indireto contra a equipa
desse jogador em cima da linha lateral.
o Interromper o jogo, expulsar o jogador e recomeçar o jogo com uma bola ao solo no local onde a bola se
encontrava no momento da interrupção.
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6: Um jogador pontapeia a bola com o propósito de agredir um espectador. O Árbitro interrompeu o jogo
por esse motivo. Quais as decisões a tomar?
x O Árbitro deve expulsar o jogador e recomeçar o jogo com uma bola ao solo no local onde esta se
encontrava no momento da interrupção.
o O Árbitro deve expulsar o jogador e recomeçar o jogo com um pontapé-livre indireto em cima da linha
lateral.
o O Árbitro deve expulsar o jogador e recomeçar o jogo com um pontapé-livre indireto no local onde o
jogador pontapeou a bola.
¨ O Árbitro deve expulsar o jogador e recomeçar o jogo com um pontapé-livre direto em cima da linha
lateral.

7: Um jogador defensor ao ver a bola encaminhar-se para dentro da sua baliza, pendurou-se na barra e
pontapeou a bola, evitando assim um golo para a equipa adversária. Como proceder?
o O Árbitro deve expulsar esse jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé-livre direto contra
a equipa desse jogador em cima da linha área baliza paralela à linha baliza, no ponto mais próximo da
infração.
o O Árbitro deve expulsar esse jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé de penálti contra a
equipa desse jogador.
x O Árbitro deve expulsar esse jogador e ordenar o recomeço do jogo com um pontapé-livre indireto contra
a equipa desse jogador em cima da linha área baliza paralela à linha baliza, no ponto mais próximo da
infração.
o O Árbitro deve expulsar esse jogador e ordenar o recomeço do jogo com uma bola ao solo em cima da
linha área baliza paralela à linha baliza, no ponto mais próximo da infração.

8: A substituição de um jogador por um suplente não é necessário obedecer a que condições:
o O árbitro deve ser informado previamente de cada substituição.
o Um jogador que é substituído recebe autorização do árbitro para abandonar o terreno de jogo, exceto se já se
encontrar fora do terreno.
o Um jogador que é substituído não é obrigado a deixar o terreno de jogo pela linha de meio-campo, e já não
pode participar no jogo, exceto nos casos em que as substituições ilimitadas sejam permitidas.
x Se um jogador que vai ser substituído se recusar a deixar o terreno de jogo, o árbitro alerta o capitão para
esse facto.

9: O árbitro deve parar o jogo temporariamente, suspendê-lo ou interrompê-lo definitivamente por
quaisquer infrações à Leis ou por razões de interferência externa, por exemplo se:
o Um espetador fizer soar um apito que não interfira no jogo - o árbitro deve interromper o jogo e
recomeçá-lo com um lançamento de bola ao solo.
o Se um elemento da equipa de arbitragem, um jogador ou um elemento oficial das equipas for atingido
por um objeto lançado por um espetador, o árbitro pode deixar prosseguir o jogo, suspendê-lo ou
interrompê-lo definitivamente, consoante a gravidade do incidente.
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o Se um elemento da equipa de arbitragem, um elemento oficial das equipas for atingido por um objeto
lançado por um espetador, o árbitro pode deixar prosseguir o jogo, pará-lo temporariamente, suspendê-lo
ou interrompê-lo definitivamente, consoante a gravidade do incidente.
x Se um objeto lançado por um espetador atinja um elemento da equipa de arbitragem, um jogador ou um
elemento oficial das equipas, o árbitro pode deixar prosseguir o jogo, pará-lo temporariamente, suspendêlo ou interrompê-lo definitivamente, consoante a gravidade do incidente.

10: De acordo com a lei 10:
x Os pontapés da marca de penálti têm lugar após o jogo terminar e, salvo estipulação em contrário,
aplicam-se as Leis do Jogo em questão.
o Os pontapés da marca de penálti têm lugar após o jogo terminar e, salvo estipulação em contrário,
aplicam-se as Leis do Jogo em questão Lei 14.
o Os pontapés da marca de penálti têm lugar após o jogo terminar e, salvo estipulação em contrário,
aplicam-se as Leis do Jogo em questão Lei 14 e Lei 10.
o O árbitro tem poderes para alterar as determinações inseridas na Lei.

11: Relativamente à interrupção definitiva de um jogo, haverá que considerar:
o Um jogo interrompido definitivamente antes do seu termo deve ser repetido na parte que não foi
concluída, salvo disposição contrária estipulada no regulamento da competição.
o Um jogo interrompido definitivamente antes do seu termo não deve ser repetido na parte que não foi
concluída, salvo disposição contrária estipulada no regulamento da competição.
¨ 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 assim o determinarem.
x 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.

12: Não há infração de fora de jogo quando um jogador recebe a bola diretamente de:
o Um colega e se estiver em linha com o penúltimo adversário ou os dois últimos adversários.
o Um colega e se estiver em linha com os dois últimos adversários.
¨ Um colega e se estiver em linha o penúltimo adversário ou os dois últimos adversários e atrás da linha da
bola.
x De um pontapé de baliza, de um lançamento lateral ou de pontapé de canto.

13: Dois jogadores chegam em simultâneo ao local onde estava a bola, para tentarem ficar em posse
daquela. No entanto, a bola acaba por sair pela linha lateral. A quem não pertence o lançamento para
recomeçar o jogo?
o À equipa do último jogador a tocar a bola depois desta sair.
o À equipa adversária do último jogador a tocar a bola depois desta sair.
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o A qualquer das equipas.
x À equipa do último jogador a tocar a bola antes desta sair.

14: Depois do árbitro interromper o jogo, o guarda-redes da equipa visitada, saiu do terreno de jogo e foi
agredir um espectador. O árbitro e bem recomeçou o jogo com um lançamento de bola ao solo. Para que
a decisão do árbitro tivesse correta, haverá que considerar uma das situações:
x Porque o árbitro quando interrompeu o jogo, foi para efetuar uma bola ao solo.
o Porque se tratou de um confronto com um espectador.
o Porque o guarda-redes saiu do terreno de jogo sem autorização.
o Porque se tratou de um confronto com um espectador, e já foi praticada fora do terreno jogo.

15: Um suplente com o jogo a decorrer em cima da linha lateral ofende o Árbitro. Que deve este fazer?
o O Árbitro interrompe o jogo, expulsa o jogador e pune a sua equipa com um pontapé-livre indireto onde
se encontrava a bola.
o O Árbitro interrompe o jogo, expulsa o jogador e pune a sua equipa com um pontapé-livre direto onde se
encontrava a bola.
¨ O Árbitro interrompe o jogo, expulsa o jogador e pune a sua equipa com um pontapé-livre indireto onde
se encontrava o jogador (linha lateral).
x O Árbitro interrompe o jogo, expulsa o jogador e pune a sua equipa com um pontapé-livre direto onde
se encontrava o jogador (Linha Lateral).

16: Relativamente ao cumprimento de distâncias regulamentares e de acordo com as leis do jogo, haverá
a considerar a resposta que está mais correta:
o No lançamento lateral os jogadores adversários do lançador, devem estar todos a 2 metros do local da
sua execução.
o No pontapé de saída, todos os jogadores adversários do executante, devem estar a 9,15 mts da bola.
o No pontapé de saída, todos os jogadores colegas do executante, devem estar a 9,15 mts da bola.
x Nos pontapés livres na área de penálti a favor da equipa defensora, a distância a que devem estar os
adversários do executante é variável.

17: O árbitro pode aplicar a vantagem sempre que se cometa uma infração ou uma falta, mas deve ter em
consideração as seguintes circunstancias para decidir se deve aplicar a lei da vantagem ou parar o jogo:
¨ A gravidade da infração: se a infração implica uma expulsão, o árbitro não deve interromper o jogo e
expulsar o jogador, a menos que exista uma subsequente clara oportunidade de marcar um golo, o local em
que a infração foi cometida: quanto mais próximo da baliza adversária, mais a vantagem poderá ser
proveitosa, a oportunidade imediata de um ataque perigoso contra a baliza adversária, o ambiente em que
o jogo decorre.
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o A gravidade da infração: se a infração implica uma advertência, o árbitro deve interromper o jogo e
expulsar o jogador, a menos que exista uma subsequente clara oportunidade de marcar um golo, o local em
que a infração foi cometida: quanto mais próximo da baliza adversária, mais a vantagem poderá ser
proveitosa, a oportunidade imediata de um ataque perigoso contra a baliza adversária, o ambiente em que
o jogo decorre.
x A gravidade da infração: se a infração implica uma expulsão, o árbitro deve interromper o jogo e expulsar
o jogador, a menos que exista uma subsequente clara oportunidade de marcar um golo, o local em que a
infração foi cometida: quanto mais próximo da baliza adversária, mais a vantagem poderá ser proveitosa, a
oportunidade imediata de um ataque perigoso contra a baliza adversária, o ambiente em que o jogo decorre.
o A gravidade da infração: se a infração implica uma expulsão, o árbitro deve interromper o jogo e expulsar
o jogador, a menos que exista uma subsequente clara oportunidade de marcar um golo, o local em que a
infração foi cometida: quanto mais afastado da baliza adversária, mais a vantagem poderá ser proveitosa, a
oportunidade imediata de um ataque perigoso contra a baliza adversária, o ambiente em que o jogo decorre.

18: Das afirmações seguintes qual a que não está correta:
¨ “Imprudência” significa que o jogador mostra falta de atenção ou consideração ao entrar sobre um
adversário, ou que atua sem precaução. Não é necessária qualquer sanção disciplinar.
o “Negligência” significa que o jogador atua sem ter em conta o perigo ou as consequências do seu ato para
o seu adversário e deve ser advertido.
x Um tackle ou uma entrada que ponha em perigo a integridade física de um adversário ou envolva o uso
de força excessiva ou brutalidade deve ser sancionado como conduta violenta.
o “Força excessiva” significa que o jogador faz um uso excessivo da força colocando em perigo a segurança
de um adversário e deve ser expulso.

19: De modo a garantir que o jogador lesionado não usa ou prolonga o atraso de modo incorreto, os
árbitros devem:
o Estar atentos à situação do jogo e a qualquer potencial razão tática para retardar o recomeço. Informar o
jogador lesionado que, se for necessária atenção médica. Fazer sinal ao(s) médico(s) (não aos maqueiros)
para que estes possam avaliar a lesão.
¨ Estar atentos à situação do jogo e a qualquer potencial razão tática para retardar o recomeço. Informar o
jogador lesionado que não deve retardar o recomeço do jogo. Fazer sinal ao(s) médico(s) (não aos
maqueiros) e, se possível, recordar-lhes que devem ser rápidos.
o Estar atentos à situação do jogo e a qualquer potencial razão tática para retardar o recomeço. Só permite
a equipa médica se verificar que é mesmo necessária para avaliar uma possível lesão.
x Estar atentos à situação do jogo e a qualquer potencial razão tática para retardar o recomeço. Informar
o jogador lesionado que, se for necessária atenção médica, o processo deve ser rápido. Fazer sinal ao(s)
médico(s) (não aos maqueiros) e, se possível, recordar-lhes que devem ser rápidos.
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20: 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?
x Sim tecnicamente, não disciplinarmente.
o Sim, técnica e disciplinarmente.
o Não tecnicamente, sim disciplinarmente.
o Todas as respostas estão erradas.
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