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                                  11 setembro 2021 
 

1 - Onde é permitido a colocação de emblemas representativos da FIFA, confederações, federações nacionais de 

futebol, organizadores de competições, clubes ou outros órgãos? 

a) Redes das balizas 

b) Bancos dos suplentes 

c) Bandeiras de canto 

d) No terreno de jogo 

2 - Quando se faz referência à área técnica nas leis de jogo e se indica que "só uma pessoa de cada vez está autorizada 

a dar instruções táticas desde essa área", estamos a identificar tal disposição em que lei? 

a) Lei 1 
b) Lei 5 
c) Lei 3 

d) Lei 12 

 

3 - Completa: Apenas as linhas indicadas na Lei 1 devem ser marcadas no terreno de jogo. 

a) Quando sejam utilizadas superfícies artificiais, são permitidas outras linhas desde que sejam claramente distintas 

das linhas do futebol. 

b) Quando sejam utilizadas superfícies artificiais, são permitidas outras linhas desde que sejam de cor diferente e 

claramente distintas das linhas do futebol. 

c) Quando sejam utilizadas superfícies artificiais, não são permitidas outras linhas. 

d) Quando sejam utilizadas superfícies peladas, são permitidas outras linhas desde que sejam de calo viva. 

 

4 - As Leis do Jogo permitem outras linhas na superfície de jogo para além das previstas para o futebol? 

a) Não, estão impedidas quaisquer linhas para além das previstas nas Leis do Jogo. 

b) Sim, desde que sejam de cor diferente, claramente distintas das linhas de futebol. 

c) Sim, em superfícies artificiais, desde que sejam de cor diferente, claramente distintas das linhas de futebol. 

d) Não, exceto nos casos em que se trate de superfícies artificiais. 

 

5 - Com o acordo das Federação Nacionais e o respeito pelos princípios fundamentais das “Leis do Jogo”, poderão 

introduzir-se modificações na sua aplicação relativamente ao futebol jovem, de veteranos, de jogadores deficientes e 

de base. Quais as modificações autorizadas? 

a) Piso do terreno de jogo; dimensão do terreno de jogo; circunferência, peso e matéria da bola; dimensões das 

balizas; duração dos períodos do jogo, dividida em duas partes iguais; recurso a substituições ilimitadas e recurso 

a expulsões temporárias. 

b) Dimensão do terreno de jogo; tamanho, peso e material da bola; distância entre os postes e distância da barra 

transversal ao solo; duração das duas partes (iguais) do jogo (e duas partes iguais do prolongamento); recurso 

a substituições ilimitadas e recurso a expulsões temporárias. 

c) Desde que as duas equipas cheguem a acordo, qualquer modificação à Leis do Jogo é permitida. 

d)  Nenhuma das respostas anteriores está correta 

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 - Um jogador sai do terreno de jogo para regularizar uma peça do seu equipamento. Quando pode regressar ao 

mesmo? 

a) Quando devidamente autorizado pelo árbitro assistente. 

b) Com o jogo a decorrer, depois de autorizado pelo árbitro, por qualquer das linhas 

c) Depois de vistoriado pelo árbitro, mas apenas com o jogo interrompido e devidamente autorizado por este. 

d) Todas as respostas anteriores estão erradas. 

 

17 - O árbitro interrompeu o jogo para advertir um jogador que infringiu a Lei 4 “Equipamento dos jogadores”. Como e 

em que local é que o jogo deve recomeçar? 

a) O jogo recomeça com pontapé livre indireto executado por um jogador da equipa adversária no local em que 

se encontrava a bola no momento da interrupção do jogo. 

b) O jogo recomeça com pontapé livre indireto executado por um jogador da equipa adversária no local em que 

não se encontrava a bola no momento da interrupção do jogo. (ver Lei 13 – local dos pontapés livres). 

c) O jogo recomeça com pontapé livre indireto executado por um jogador da equipa infratora no local em que se 

encontrava a bola no momento da interrupção do jogo. (ver Lei 13 – local dos pontapés livres). 

d) O jogo recomeça com pontapé livre direto executado por um jogador da equipa adversária no local em que se 

encontrava a bola no momento da interrupção do jogo. (ver Lei 13 – local dos pontapés livres). 

 

18 - Completa: Quando são usadas proteções da cabeça (excluindo bonés de guarda-redes), as mesmas devem: 

a) ser pretas ou da cor principal da camisola (desde que os jogadores da mesma equipa usem a mesma cor), estar 

em conformidade com o aspeto profissional do equipamento do jogador e estar agarradas à camisola. 

b) ser de uma cor refletora para que os restantes jogadores o vejam bem e estar em conformidade com o aspeto 

profissional do equipamento do jogador. 

c) ser pretas ou da cor principal da camisola (desde que os jogadores da mesma equipa usem a mesma cor), estar 

em conformidade com o aspeto profissional do equipamento do jogador e estar separadas da camisola. 

d) ser pretas ou da cor principal da camisola (desde que os jogadores da mesma equipa usem a mesma cor), estar 

em conformidade com o aspeto do equipamento do jogador e estar separadas da camisola. 

 

 



 

 

 

19 -Numa disputa de bola, um jogador perde acidentalmente uma das suas botas, tendo continuado a jogar a bola 

durante 30 segundos, até rematar a mesma à baliza e marcar golo. Como proceder segundo as leis do jogo? 

a) O árbitro deveria ter interrompido o jogo de imediato e assinalado pontapé livre indireto contra a equipa do 

jogador que perdeu a bota. 

b) O árbitro deverá validar o golo e o jogador deverá regularizar o seu equipamento. 

c) O árbitro deverá advertir o jogador que perdeu a bota e validar o golo. 

d) O árbitro deveria ter interrompido o jogo de imediato, advertido o jogador e recomeçado o jogo com pontapé 

livre indireto. 

 

20 - O jogador sai do terreno de jogo para corrigir o seu equipamento. Quando é que o árbitro pode autorizar a sua 

entrada? 

a) O árbitro pode autorizar a sua entrada, mas só numa interrupção de jogo e por qualquer das linhas 

delimitadoras, e vistoriado por um dos elementos da equipa de arbitragem 

b) O árbitro pode autorizar a sua entrada pela linha lateral mas só numa interrupção de jogo 

c) Autoriza a entrada do jogador mas só depois de vistoriado por um dos elementos da equipa de arbitragem e com 

o jogo a decorrer 

d) Autoriza a entrada do jogador pela linha lateral, mas só depois de vistoriado por um dos elementos de equipa 

de arbitragem e com o jogo a decorre.


