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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. Qual das seguintes afirmações está correta em relação a um jogador lesionado não poder ser tratado no
terreno de jogo (…). As exceções à obrigação de deixar o terreno de jogo.
a) Um guarda-redes suplente e um jogador de campo choquem e necessitem de cuidados.
b) Uma lesão ligeira ocorra.
c) É concedido um pontapé de penalti e o jogador lesionado é o jogador que irá executar o mesmo.
d) Um jogador que se lesiona em resultado de um contacto pela qual o adversário é advertido ou expulso (por
exemplo: imprudência ou falta grosseira), se avaliação ou assistência tiver lugar rapidamente.
2. Um jogador da equipa A troca de lugar com o guarda-redes, sem dar conhecimento ao árbitro. O que
deve este fazer ao aperceber-se da situação quando esta equipa inicia uma jogada de ataque?
a) O árbitro deve interromper de imediato o jogo, advertir ambos os jogadores e o jogo recomeça com uma
bola-ao-solo.
b) O árbitro deve interromper de imediato o jogo, advertir ambos os jogadores e o jogo recomeça com um
pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava aquando da interrupção.
c) O árbitro deve interromper de imediato o jogo, advertir ambos os jogadores e o jogo recomeça com um
pontapé livre indireto no local em que os jogadores se encontravam.
d) O árbitro deve advertir ambos os jogadores logo que a bola deixe de estar em jogo. Tal não deve acontecer
se a alteração tiver ocorrido durante o intervalo.

3- O guarda-redes (n.º 12), encontrando-se ligeiramente magoado num braço, trocou de lugar com o seu
colega n.º 10, sem disso informar o árbitro. A sua equipa já tinha esgotado as substituições. Como deve
proceder o árbitro que só se apercebeu da troca quando o ex-guarda-redes obteve um golo para a sua equipa?
a) O árbitro deve validar o golo, advertir colega n.º 10 que trocou de lugar com o guarda-redes e recomeçar o
jogo com um pontapé de saída a favor da equipa adversária.
b) O árbitro não valida o golo, adverte os dois jogadores por comportamento antidesportivo e pune a sua
equipa com um pontapé-livre indireto dentro da área de baliza da equipa adversária.
c) O árbitro deve validar o golo, advertir por comportamento antidesportivo os dois jogadores que trocaram
de lugar sem o seu consentimento e recomeçar o jogo com um pontapé de saída a favor da equipa adversária.
d) O árbitro não valida o golo, adverte os dois jogadores por comportamento antidesportivo e recomeça o
jogo com uma bola ao solo.
4 - Uma entrada em tackle negligente de um jogador atacante sobre um adversário, foi sancionada pelo
árbitro com PLD e CA. Ao estabelecer contacto visual com o AA, o árbitro apercebe-se que a bandeira estava
levantada para assinalar que a bola tinha saído do terreno de jogo. Como decidir?
a) Pontapé de baliza, pontapé de canto.
b) Pontapé de baliza, pontapé de canto e CA.
c) Pontapé de baliza, pontapé de canto, lançamento lateral e CA.
d) Pontapé de baliza, pontapé de canto, lançamento lateral.
5-Um jogador reentrou em terreno de jogo sem autorização do árbitro, no entanto este interrompeu de
imediato o jogo. O que decidir posteriormente?
a) - Advertir o jogador por ter entrado no terreno de jogo sem a sua autorização.
b) - Recomeçar o jogo com um pontapé-livre direto no local da interferência.
c) - Assinala um pontapé-livre indireto no local em que a bola se encontrava no momento da interrupção, se
não tiver havido interferência.
d) - Todas as situações podem-se considerar corretas.
6-Vai ser executado um pontapé-livre. Um jogador da equipa adversária está mais próximo da bola que a
distância regulamentar. Assim, o pontapé-livre deve ser repetido, a menos que:
a) - Possa ser aplicada a vantagem; no entanto, se um jogador executar um pontapé-livre rapidamente e um
adversário, que se encontre a menos de 9,15 m da bola, a intercetar, o árbitro deve deixar o jogo prosseguir.
b) - Possa ser aplicada a vantagem; no entanto, se um jogador executar um pontapé-livre rapidamente e um
adversário, que se encontre a menos de 9,15 m da bola, a intercetar, o árbitro não deve deixar o jogo prosseguir.
c) - Seja jogador defensor; no entanto, se um jogador executar um pontapé-livre rapidamente e um adversário,
que se encontre a menos de 9,15 m da bola, a intercetar, o árbitro deve deixar o jogo prosseguir.
d) - Que a bola esteja sobre a linha delimitadora da área de penalti; no entanto, se um jogador executar um
pontapé-livre rapidamente e um adversário, que se encontre a menos de 9,15 m da bola, a intercetar, o árbitro
deve deixar o jogo prosseguir

7-Na marcação de um pontapé de baliza, podemos considerar:
a)- Se um jogador entrar na área de penálti antes de a bola estar em jogo e cometer uma falta ou sofrer uma
falta, o pontapé de baliza não é repetido e o jogador infrator pode ser advertido ou expulso, dependendo da
infração.
b) - Se um jogador entrar na área de penálti antes de a bola estar em jogo e cometer uma falta ou sofrer uma
falta, o pontapé de baliza é repetido e o jogador infrator pode ser advertido ou expulso, dependendo da
infração.
c) - Se um jogador entrar na área de penálti antes de a bola estar em jogo e cometer uma falta ou sofrer uma
falta, o pontapé de baliza é repetido e o jogador infrator não sofre qualquer punição.
d) - Se um jogador entrar na área de penálti antes de a bola estar em jogo e cometer uma falta ou sofrer uma
falta, o pontapé de baliza não é repetido e o jogador infrator não pode ser advertido ou expulso.
8-Sobre o guarda-redes, escolha a opção correta:
a) - O guarda-redes tocar a bola com a mão dentro da sua própria área de penálti quando não está autorizado
a fazê-lo, é concedido um pontapé-livre indireto à equipa adversária, não havendo lugar a qualquer sanção
disciplinar.
b) - O guarda-redes tocar a bola com a mão dentro da sua própria área de penálti quando não está autorizado
a fazê-lo, é concedido um pontapé-livre indireto à equipa adversária, haverá lugar a uma advertência.
c) - O guarda-redes não pode deixar o seu posto, quando a sua equipa não tenha mais substituições por fazer.
d) - O guarda-redes não pode integrar a equipa numa fase de ataque, quando a bola está na sua área de penalti.

9-O árbitro apercebeu-se que um jogador estava a fazer marcas não autorizadas no terreno de jogo, quando
uma das equipas estava a desenvolver um lance de ataque. Como agir?
a) - O jogador é advertido quando a bola deixe de estar em jogo.
b) – Interrompe o jogo de imediato, exibe o CA ao jogador e recomeça o jogo com um PLI no local da infração.
c) - Interrompe o jogo de imediato, exibe o CA ao jogador e recomeça o jogo com uma BS.
d) - Interrompe o jogo de imediato, exibe o CA ao jogador e recomeça o jogo com um PLI no local da infração,
depois de apagar as marcas não autorizadas.

10- Vai ser executado um pontapé de canto, quando há jogadores que se estão a agarrar. O árbitro verifica e
chamou a atenção do jogador que estava nesse preciso momento a agarrar o adversário. Neste caso o árbitro
poderá tomar algumas medidas. Assim, das respostas que se seguem, escolha a mais correta para atuação
perante este tipo de situações:
a) - Advertir o jogador se ele continua a agarrar o adversário antes de a bola estar em jogo. Conceder um
pontapé-livre indireto e advertir o jogador se ele agarra o adversário depois da bola estar em jogo.
b) - Voltar a falar com jogador se ele continua a agarrar o adversário antes de a bola estar em jogo e deixa
prosseguir a partida. Conceder um pontapé-livre direto ou um pontapé de penálti e advertir o jogador se ele
agarra o adversário depois da bola estar em jogo.

c) - Advertir o jogador se ele continua a agarrar o adversário antes de a bola estar em jogo. Conceder um
pontapé-livre direto ou um pontapé de penálti e advertir o jogador se ele agarra o adversário depois da bola
estar em jogo.
d) - Advertir o jogador se ele continua a agarrar o adversário antes de a bola estar em jogo. Conceder um
pontapé-livre direto ou um pontapé de penálti e advertir o jogador se ele mesmo assim continuar a agarrar o
adversário.

11-O apito não é necessário para assinalar uma evidente interrupção de jogo para:
a) - Pontapé de baliza e pontapé de canto.
b) - Lançamento lateral.
c) - Golo.
d) - Todas as hipóteses estão corretas.
12. Um jogador que tenha um contacto na bola com a mão/braço e imediatamente a seguir obtenha um golo
este deve ser anulado. O que significa imediatamente a seguir?
a) Num espaço de poucos segundos.
b) Num espaço que permita ao árbitro verificar se esse toque acidental, da bola na mão/braço, trouxe um
benefício direto ou indireto imediato para essa equipa.
c) Depois de a bola ter tocado no braço/mão do jogador de forma acidental, ele domina a bola, finta 2
adversários, passa a bola a um colega que percorre 2/3 metros remata e obtém golo.
d) Após a bola ter tocado de forma acidental no braço/mão do jogador, na zona central do terreno de jogo, este
desmarca um colega, que receciona a bola e com um forte remate obtém golo.
13. Após a execução de um pontapé de baliza, a bola sem que tenha sido jogada por qualquer jogador, é
tocada por um elemento estranho sobre a linha de baliza. O que deve fazer o árbitro?
a) Interromper o jogo, mandar retirar o elemento estranho do terreno de jogo e recomeçá-lo com um
lançamento de bola ao solo no local do contacto.
b) Interromper o jogo, mandar retirar o elemento estranho do terreno de jogo e recomeçá-lo com a repetição
do pontapé de baliza.
c) Interromper o jogo, mandar retirar o elemento estranho e recomeçar o jogo com um pontapé de canto,
visto o contato já ter acontecido fora do terreno de jogo.
d) Interromper o jogo, mandar retirar o elemento estranho do terreno de jogo e recomeçá-lo com um
lançamento de bola ao solo no local do contato. Se este tiver acontecido no interior da área de penalti, o
lançamento de bola ao solo deve ser efetuado de acordo com o estipulado na lei 8.
14. Qual a dimensão da área técnica?
a) Depende da largura dos bancos dos técnicos e da distância dos bancos à linha lateral, pois pode estender-se
para a frente até, 1m dessa linha.
b) Depende do comprimento dos bancos dos técnicos e da distância dos bancos à linha lateral, pois pode
estender-se para a frente, até 1m dessa linha.
c) Depende do comprimento e da largura dos bancos dos técnicos e da distância dos bancos à linha lateral,
pois pode estender-se para a frente até, 1m dessa linha.
d) É o regulamento de cada competição que define a dimensão desta área.

15 - Um avançado em posição de fora de jogo, recebe a bola diretamente de um jogador que a jogou
deliberadamente com a mão e marcou um golo. Indique as possíveis formas de recomeço de jogo.
a) Livre direto, livre indireto, pontapé de saída e pontapé de penalti.
b) Livre direto, livre indireto ou pontapé de saída.
c) Livre direto ou pontapé de saída.
d) Livre indireto, pontapé de saída ou pontapé de penalti.
16 - Um jogador da equipa visitante, precipitou-se e agarrou a bola que estava sobre a linha limite da área de
penálti. Como deve ser efetuado o reinício do jogo?
a) Com um pontapé de penálti.
b) Com um pontapé-livre direto.
c) Em conformidade com o que levou à sua interrupção.
d) Todas as respostas não estão totalmente corretas.
17 – Um lançamento lateral é corretamente executado para o interior da área de penalti, a bola toca no
árbitro e entra diretamente na baliza. Qual a decisão que se espera seja tomada pelo árbitro?
a) Que o jogo recomece com a repetição do lançamento lateral.
b) Com a validação do golo.
c) Com uma bola ao solo para o guarda redes que defendia essa baliza.
d) Com um pontapé de baliza ou pontapé de canto.
18 - Ao desenvolver um ataque organizado, um jogador atacante pontapeia a bola levando a que esta ressalte
no árbitro (fora da área de penalti) e fique à disposição de um atacante que, dentro da área, se prepara para
rematar à baliza. Qual a decisão do árbitro?
a) Bola ao solo no local onde bateu no árbitro.
b) Se golo valida.
c) Bola ao solo onde estava o guarda-redes.
d) Bola ao solo onde se deu a preparação do remate.
19 - 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. Como recomeçar o jogo?
a) Pontapé de baliza.
b) Bola ao solo para o guarda-redes.
c) Bola ao solo para o atacante.
d) Pontapé de canto.
20 - Um adversário do executante de um lançamento lateral, está a dois metros do local do lançamento e a
saltitar. Assim, nestes casos:
a) É advertido por comportamento antidesportivo e, se o lançamento lateral tiver sido executado, 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.

