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1 - Um dirigente agrediu um árbitro-assistente, que por esse motivo não ficou em condições de prosseguir o jogo. O 

que faria se estivesse a arbitrar este jogo? 

a) Recrutava um árbitro oficial da sua confiança que se encontrava na assistência e prosseguia o jogo 

b) Dava como terminado o jogo e relatava os factos no relatório de jogo 

c) Prosseguia o jogo com o 4º árbitro a desempenhar as funções de árbitro assistente, recrutando um novo 4º 

árbitro na assistência 

d) Prosseguia o jogo com um novo árbitro assistente não oficial que se encontrasse na bancada 

 
2 - Um defensor entrou em tecle sobre um adversário, dentro da sua área de penalti, com imprudência tendo o 
árbitro prontamente assinalado um pontapé de penalti a favor do atacante. O jogador que sofreu a falta teve de ser 
avaliado e tratado pela equipa médica dentro de campo, durante alguns minutos. Poderá esse jogador executar o 
pontapé de penalti? 
 

a) Sim, desde que a recuperação do jogador não seja demorada 
b) Sim, sempre 
c) Não, nunca 
d) Sim, mas apenas se tiver havido lugar a ação disciplinar 

 

3 - Um atacante que sofreu infração para pp, mas é um colega que vai marcar o pp e está lesionado anteriormente. 

Pode ser assistido dentro do terreno por ser marcador do pp ou não, pois não foi quem sofreu a infração? 

a) Sim, desde que a recuperação do jogador não seja demorada 

b) Sim, sempre 

c) Não, nunca 

d) Sim, desde que a recuperação do jogador não seja demorada e a lesão tenha resultado na infração que 

originou o penalti ou caso tenha sido uma infração anterior sobre a qual o árbitro aplicou a lei da vantagem 
 

4- O árbitro deve no que respeita a medidas disciplinares a aplicar a oficiais das equipas: 

a) Tomar medidas contra elementos das equipas que tenham um comportamento responsável, podendo avisá-los 

ou mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, retirando os do terreno de jogo e das suas imediações. 

b) Tomar medidas contra elementos das equipas que não tenham um comportamento responsável, podendo 

avisá-los ou mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, retirando os do terreno de jogo e das suas 

imediações. 

c) Tomar medidas contra elementos das equipas que não tenham um comportamento responsável, podendo 

avisá-los ou mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, mas podendo permanecer na área técnica. 

d) Tomar medida contra elementos das equipas que não tenham um comportamento responsável, podendo 

avisá-los ou mostrar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, retirando os das instalações do jogo e das 

suas imediações. Caso não seja possível identificar o infrator, o treinador principal presente na área técnica irá 

receber essa sanção. 

 

5 - O árbitro perante o jogo para o qual está nomeado, irá adquirir um conjunto de poderes, por vezes totais e outros 

parciais. Assim, das opções que se seguem, escolha a mais correta, no que respeita aos poderes do árbitro. 

a) O árbitro tem poderes totais para o jogo para o qual foi designado. 

b) Tem alguns poderes logo que chega às instalações, mas os poderes totais iniciam-se no momento que apita 

para o pontapé de saída inicial e este efetuado de forma regular. 

c) Não tem poderes quando chega às instalações, somente os adquire no momento que apita para o pontapé de 

saída inicial e este efetuado de forma regular. 

d) Todas as opções estão erradas 

 

 



 

 

6 - A bola depois de bater no árbitro saiu pela linha lateral. Como proceder? 

a) Deverá efetuar um lançamento de bola ao solo junto à linha lateral 

b) Deverá recomeçar com um lançamento de linha lateral para a mesma equipa que tocou a bola pela última vez, 

mantendo assim a posse de bola 

c) Deverá recomeçar com um lançamento de linha lateral para a equipa que não tocou a bola pela última vez 

d) Deverá efetuar um lançamento de bola ao solo junto à linha lateral pois houve troca de posse de bola 

 

7 - Um jogador fora da AP chuta a bola que vai embater no árbitro, mesmo assim vai em direção da baliza contrária e 

o GR consegue efetuar defesa em que a bola sai pela linha de baliza. Qual o recomeço de jogo? 

a) Pontapé de canto 

b) Pontapé de baliza 

c) Bola ao solo 

d) Pontapé de saída 

 

8 - Completa: A bola está em jogo em todas as outras situações, após ter embatido num elemento da equipa de 

arbitragem ou: 

a) ressaltar num poste, na barra transversal ou na bandeira de canto e não permanece no interior do terreno de 

jogo. 

b) ressaltar num poste, na barra transversal ou na bandeira de canto e permanece no interior do terreno de 

jogo. 

c) ressaltar num poste, na barra transversal e permanece no interior do terreno de jogo.  

d) ressaltar num poste ou na bandeira de canto e permanece no interior do terreno de jogo. 

 

9 - Em que lei se fala na bola fora de jogo? 

a) Lei 11 

b) Lei 5 

c) Lei 9 

d) Lei10 

 

10-Quando é que a bola está considerada em jogo? 

a) A bola está em jogo em todas as outras situações, após ter embatido num elemento da equipa de arbitragem 

ou ressaltar num poste, na barra transversal ou na bandeira de canto e não permanece no interior do terreno 

de jogo. 

b) A bola está em jogo em todas as outras situações. 

c) A bola está em jogo após ter embatido num elemento da equipa de arbitragem ou ressaltar num poste, na 

barra transversal ou na bandeira de canto e permanece no interior do terreno de jogo. 

d) A bola está em jogo em todas as outras situações, após ter embatido num elemento da equipa de arbitragem 

ou ressaltar num poste, na barra transversal ou na bandeira de canto e permanece no interior do terreno de 

jogo. 

 

11- 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 sua baliza. Como deve proceder o árbitro? 

a) Deverá punir a equipa com um pontapé de penalti e advertir o GR por anular uma COG na disputa da bola 

dentro da área de PP 

b) Deverá punir a equipa com um pontapé livre indireto e expulsar o GR por anular uma COG. 

c)  Deverá punir a equipa com um pontapé livre indireto sem qualquer ação disciplinar 

d) Deverá mandar repetir o lançamento de linha lateral 

 

12 - Quando decorria o jogo, isto é, a bola estava a ser disputada no círculo central, foi cometida uma infração fora do 

terreno de jogo de um jogador contra um suplente da própria equipa. Como deve recomeçar o jogo? 

a) Com pontapé livre direto em cima da linha limite do terreno de jogo no ponto mais próximo do local onde a 

infração aconteceu. 

b) Com bola ao solo no local onde a bola se encontrava. 

c) Com pontapé livre indireto em cima da linha limite do terreno de jogo no ponto mais próximo do local onde 

a infração aconteceu. 

d) Com pontapé livre direto em cima da linha limite do terreno de jogo no ponto mais próximo do local onde a 

infração aconteceu ou pontapé de penálti. 



 

 

 

13 - Com o jogo a decorrer um defensor chutou a bola propositadamente contra um apanha bolas, o qual se 

encontrava fora do terreno de jogo. Como recomeçar o jogo? 

a) Bola ao solo para a equipa do defensor no local onde ele tocou a bola na última vez 

b) Bola ao solo para o guarda-redes caso o remate do defesa tenha sido dentro da área de penalti  

c) Pontapé de baliza, pontapé de canto ou lançamento lateral. 

d) Com pontapé livre direto em cima da linha limite do terreno de jogo no ponto mais próximo do local onde a 

infração aconteceu ou pontapé de penálti. 

 

14 - Um pontapé livre direto é concedido à equipa adversária do jogador que cometa algumas infrações sobre um 

adversário, que sejam consideradas pelo árbitro como imprudente, negligente ou com uso de força excessiva. 

Identifique aquelas que a simples tentativa de punição é considerada. 

a) Carregar, saltar sobre ou dar um pontapé 

b) Empurrar, agredir ou entrar em tecle 

c) Carregar e empurrar. 

d) Agredir, pontapear ou passar uma rasteira 

 

15 - Numa jogada de contra-ataque, o avançado que seguia isolado é rasteirado e derrubado já dentro da área de 

penálti, tendo à sua frente apenas o guarda-redes contrário. Como deve proceder o árbitro? 

a) O árbitro deverá interromper o jogo e assinalar pontapé de penálti 

b) O árbitro deverá interromper o jogo e assinalar pontapé de penálti e advertir o infrator por anular uma clara 

oportunidade de golo na disputa da bola. 

c)  O árbitro deverá interromper o jogo, assinala pontapé de penálti contra a equipa do jogador infrator, e 

expulsa por anular clara ocasião de golo 

d) O árbitro deverá interromper o jogo, assinala pontapé de penálti contra a equipa do jogador infrator, 

adverte ou expulsa o infrator. 

 

16 - Existem alguns procedimentos a considerar na execução de um pontapé de penalti, nomeadamente: A bola deve 

estar imóvel na marca de penalti. O executante do pontapé de penalti deve ser claramente identificado. O guarda 

redes deve permanecer na linha de baliza, de frente para o executante, entre os postes da baliza, até a bola ter sido 

pontapeada. Assim, todos os jogadores, para além do executante e do guarda-redes, devem encontrar-se onde? 

a) A 9,15 mts da marca de penalti; atrás da marca de penalti; dentro do terreno de jogo e fora da área de penalti 

b) Pelo menos a 9,15 mts da marca de penalti; atrás da marca de penalti; dentro do terreno de jogo 

c) Atrás da marca de penalti; dentro do terreno de jogo e fora da área de penalti e a 9,15mts do executante do 

pontapé de penalti 

d) Pelo menos a 9,15 m da marca de penalti; atrás da marca de penalti; dentro do terreno de jogo e fora da 

área de penalti 

 

17 - O executante de um pontapé de penalti dá um toque para trás e um colega de equipa, que veio de trás, em 

posição legal, dá um segundo toque, introduzindo a bola na baliza adversária. O que deve fazer o árbitro? 

 

a) O árbitro deve mandar repetir a execução do pontapé de penalti 

b) O árbitro deve considerar golo, porque não foi cometida qualquer irregularidade 

c) O árbitro considera que a execução foi cometida de forma irregular e manda executar um pontapé livre direto 

contra a equipa do executante na marca de penalti 

d) O árbitro invalida o golo por infração à Lei 14 e manda executar um pontapé livre indireto contra a equipa do 

executante, no local da infração 

 

18 - Pontapé de penálti. O executante após terminar a corrida de balanço simula pontapear a bola, remata de seguida 

e obtém golo. Que deve decidir o árbitro? 

a) O árbitro não deve validar o golo, adverte o executante e ordena a repetição do penálti. 

b) O árbitro deve validar o golo. É permitido fazer fintas durante a execução do penálti. 

c) O árbitro não deve validar o golo. O jogo recomeça com um pontapé livre indireto junto da marca de penálti a 

favor da equipa do guarda-redes. 

d) O golo não é válido, o executante é advertido e o jogo recomeça com um pontapé livre indireto a favor da 

equipa do guarda-redes junto da marca de penálti. 

 

 



 

 

 

19 - Procedimento na marcação de um pontapé de penalti. Qual das afirmações está errada? 

a) A bola deve estar imóvel na marca de penálti e os postes, barra transversal e a rede das balizas devem estar 

imóveis. 

b)  O executante do pontapé de penálti deve ser claramente identificado. 

c) O guarda-redes deve permanecer na linha de baliza, de frente para o executante, entre os postes da baliza, 

sem tocar nos postes da baliza, barra transversal ou rede das balizas, até a bola ter sido pontapeada. 

d) Todos os jogadores devem encontrar-se a pelo menos a 9,15 m da marca de penálti, atrás da marca de 

penálti, dentro do terreno de jogo e fora da área de penalti. 

 

20 - Prolonga-se a primeira parte do jogo para a execução de um pontapé de penálti. Depois de o árbitro apitar e 

antes da sua execução, um colega do executante entra na referida área. Como deve recomeçar o jogo. 

a) Com um pontapé de baliza ou pontapé de penálti. 

b) Com pontapé de penálti ou pontapé de saída. 

c) Com pontapé de penálti ou pontapé livre indireto. 

d) Com pontapé livre indireto.


