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1.Quais as dimensões da baliza?
a) 7.32m por 2.44m
b) 7,44m por 2.32m
c) 7.22m por 2.44m
d) 7.32m por 2.34m
2.As redes da baliza são:
a) Facultativas de ser aplicadas
b) Obrigatórias de ser aplicadas
c) Poderão ser aplicadas redes às balizas
d) Poderão não existir
3.Se a bola rebentar durante o jogo, este deve ser reiniciado com:
a)
b)
c)
d)

Pontapé livre direto
Pontapé livre indireto
Bola ao solo
Novo pontapé de saída

4.Após 15 minuto de jogo verifica-se que o peso da bola é inferior a 430 gramas. Deve o árbitro
trocar a bola.
a)
b)
c)
d)

Sim, porque está mais pesada
Depende do árbitro
Não, o peso é verificado no início do jogo
Não, porque é um peso normal

5.Antes do jogo se iniciar, o árbitro e os dois capitães procedem a um sorteio. Que opção
poderá tomar o capitão da equipa que ganhou o sorteio?
a) Escolhe a baliza em direção à qual a sua equipa ataca durante a primeira parte.
b) Escolhe a baliza em direção à qual a sua equipa ataca durante a primeira parte ou a posse
da bola para o pontapé de saída.
c) Escolhe a baliza que defende na 2ª parte.
d) Escolha sair com a bola ou o meio campo onde vai jogar
6.A bola deve:
a) Ser esférica, de couro ou material equivalente, com uma circunferência 68cm x 70 cm, peso
de 410 e 450g e com uma pressão de 0.6 e 1.1 atmosferas ao nível do mar
b) Ser redonda, de couro, napa ou material equivalente, com uma circunferência 68cm x 70 cm,
peso de 410 e 450g e com uma pressão de 0.6 e 1.1 atmosferas ao nível do mar
c) Ser esférica, de couro ou material equivalente, com uma circunferência 68cm x 70 cm, peso
de 400 e 450g e com uma pressão de 0.6 e 1.1 atmosferas ao nível do mar
d) Ser esférica, de couro ou material equivalente, com uma circunferência 68cm x 70 cm, peso
de 410 e 450g e com uma pressão de 0.5 e 1.1 atmosferas ao nível do mar

7. O I. Board determina que um jogo não deve começar se uma equipa tiver menos de:
a) 6 jogadores
b) 5 jogadores
c) 7 jogadores
d) 8 jogadores
8. Qualquer jogador de campo pode trocar com o guarda-redes desde que:
a) O árbitro tenha sido previamente informado
b) A troca tenha sido feita numa interrupção de jogo
c) Ambos os jogadores devem ser advertidos
d) As duas primeiras respostas estão corretas
9.Pode um jogador usar equipamento de uma só peça, em vez de camisola e calção?
a) Sim se o árbitro permitir
b) Não, a lei não o permite
c) Sim
d) Depende das regras da competição
10. As camisolas devem ter mangas. Esta afirmação é verdadeira?
a) Compete ao árbitro decidir
b) Apenas em jogos oficiais
c) Sim, a afirmação é verdadeira
d) Não, podem não ser usadas mangas
11.Antes do jogo o árbitro deverá inspecionar o terreno de jogo e seus acessos,
nomeadamente:
a) As marcações, as bandeirolas e as balizas e respetivas redes
b) O estado do terreno, as marcações, as bandeirolas, as balizas e respetivas redes e a distância
das vedações
c) O estado do terreno, as marcações, as bandeirolas, as balizas e respetivas redes, a placa
de substituições e a existência de maca
d) O estado do terreno, as marcações, as bandeirolas, a placa de substituições, a existência de
maca, a bola e os equipamentos de jogadores
12.Um jogador foi mandado sair para corrigir o seu equipamento. Quando é que pode
reentrar?
a) Quando o árbitro entender
b) Quando a bola não está em jogo, mas pela linha de meio campo
c) Sempre pela linha de meio campo
d) Quando a bola não está em jogo
13. O guarda-redes deve usar cores que o distingam:
a) Dos outros jogadores
b) Da equipa adversária, do árbitro e dos assistentes
c) Dos outros jogadores, do árbitro e dos assistentes
d) Dos seus colegas de equipa
14.Em que recomeços de jogo é que um jogador colocado em posição de fora de jogo não
comete infração:
a) Pontapé de baliza e lançamento lateral
b) Pontapé de baliza e pontapé de canto
c) Pontapé de baliza, lançamento lateral e pontapé de saída
d) Pontapé de baliza, pontapé de canto e lançamento lateral.

15. Um jogador na posição de fora de jogo só deve ser penalizado se tomar parte ativa no jogo.
O que significa tomar parte ativa no jogo?
a) Significa que o jogador tocou na bola ou tentou tocar na bola
b) Significa que o jogador interferiu no jogo ou influenciou um adversário ou tirou vantagem
dessa posição
c) Significa que o jogador interferiu no jogo
d) Significa que o jogador interferiu no jogo ou tirou vantagem dessa posição.
16.A Lei 12 prevê 7 faltas que podem ser cometidas por negligência, imprudência ou força
excessiva e outras 5 que só podem ser cometidas de forma intencional. Qual a falta que não se
enquadra neste último grupo?
a) Passar ou tentar passar uma rasteira a um adversário
b) Cuspir sobre um adversário
c) Agarrar um adversário
d) Tocar deliberadamente a bola com as mãos (exceto o guarda-redes dentro da sua área de
grande penalidade).
17.Existem 8 motivos pelos quais um jogador pode ser advertido, mas apenas 6 pelos quais um
suplente ou jogador substituído possa ser advertido. Dessas 6 invoque 3.
a) Tornar-se culpado de comportamento antidesportivo, retardar o recomeço de jogo e
entrar ou reentrar no terreno de jogo sem autorização do árbitro
b) Manifestar desacordo por palavras ou atos, retardar o recomeço de jogo e entrar sem
autorização do árbitro.
c) Manifestar desacordo por palavras ou atos, retardar o recomeço de jogo e infringir com
persistência as leis de jogo
d) Tornar-se culpado de comportamento antidesportivo, retardar o recomeço de jogo e
abandonar o banco.
18. Qual das afirmações é verdadeira?
a) Todas as afirmações são verdadeiras
b) Negligência significa que um jogador atua sem precaução e o jogador deve ser advertido.
c) Negligência significa que um jogador atua sem ter em conta o perigo ou consequências do
seu ato para o seu adversário e o jogador deve ser advertido.
d) Negligência significa que um jogador mostra falta de atenção e consideração ao entrar sobre
um adversário ou que atua sem precaução.
19. Qual o fator que distingue a falta grosseira da conduta violenta?
a) A disputa da bola
b) A distância à baliza
c) Se o jogo está a decorrer ou interrompido
d) Se é cometido com os pés ou com outra parte do corpo.
20.Um jogador efetivo a receber assistência fora do terreno de jogo ao ver a bola encaminharse para a sua baliza deserta, atira uma bota contra a bola desviando-a da baliza para fora do
terreno. Como deve o árbitro proceder?
a) Expulsar o jogador por impedir a equipa adversária de marcar um golo tocando a bola
deliberadamente com as mãos e recomeçar o jogo com pontapé livre indireto no local onde
a bola se encontrava.
b) Expulsar o jogador por impedir a equipa adversária de marcar um golo tocando a bola
deliberadamente com as mãos e recomeçar o jogo com pontapé de penalti.
c) Advertir o jogador duas vezes, por reentrar sem autorização e por comportamento
antidesportivo e expulsar o jogador, recomeçando o jogo com pontapé de grande
penalidade
d) Advertir o jogador por reentrar sem autorização e recomeçar o jogo com pontapé de canto.

