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                                  Conselho de Arbit ragem 

TESTE INTERCALAR  
Árbitros e Observadores Futsal  

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2014/2015  DATA 

31-10-2014  Futsal  
Local  

Escola Secundária  
José Falcão   

 TESTE 
N.º 04 

 

Leia atentamente as instruções seguintes: 
Para cada questão, escolha uma (e só uma) resposta , fazendo � na resposta que considere correta. 
Perguntas com mais do que uma resposta serão consideradas nulas e receberão 0 pontos. Se se enganar, 
coloque um circulo  á volta do X na resposta que quer anular e assinale a resposta considerada certa com �. 
Cotações das perguntas:  Resposta certa: 5 (cinco) pontos; ausência de resposta: 0 (zero) pontos; resposta 
errada: -2 (menos dois) pontos. É proibido falar com os colegas durante a realização do teste. Duração:  45 
minutos 
 
 
 

 

Perguntas / Respostas 
 
 
 

01 - Segundo as leis de jogo, quais as dimensões máximas da superfície de jogo em jogos não internacionais? 

    □ Comprimento - 40m / Largura - 20m. 

        � Comprimento - 42m / Largura - 25m. 

        □ Comprimento - 45m / Largura - 25m. 
 

02 - Se um substituto penetra na superfície de jogo antes de o jogador substituído saia, ou se, durante uma  

          substituição, um substituto penetra na superfície de jogo sem ser pela zona de substituições da sua  

          equipa, como devem agir os Árbitros? 

    � Nenhuma das seguintes respostas está correta. 

    □ Os árbitros interrompem o jogo (embora não imediatamente, se houver necessidade de agir disciplinarmente). 

    □ Os árbitros advertem-no por comportamento antidesportivo e mandam-no sair da superfície de jogo. 

 

03 - Um jogador mandado sair da superfície de jogo devido a uma infração à lei 4 e que não tenha sido  

         substituído, volta a penetrar na superfície de jogo sem a autorização dos árbitros ou terceiro árbitro 

         que não seja reincidente deverá:  

    □ Ser expulso com exibição do cartão vermelho. 

    � Ser advertido com exibição do cartão amarelo. 

    □ Ser advertido apenas verbalmente. 

 

04 - Um jogador efetua corretamente um pontapé linha lateral e joga a bola de forma negligente contra um  
         adversário com a finalidade de a jogar de novo. Qual a sanção disciplinar a aplicar ao executante? 
    � Não há lugar a sanção. 

    □ Advertência. 

    □ Qualquer uma das alíneas anteriores. 
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05 - Que procedimento deve o árbitro tomar, quando por motivos de indisciplina do público ou outro, se vê  
         obrigado a não dar continuidade ao jogo? 
    � Deverá dar conhecimento dessa decisão aos capitães de equipa e delegados dos dois clubes. 

    □ Somente é obrigatório informar os delegados dos clubes. 

    □ Basta informar o responsável pela segurança e os dois delegados. 

 

06 - Num jogo para o qual não foram nomeados árbitros assistentes o árbitro, constata que o seu relógio está  
         parado. Estava quase no findar da primeira parte. Como procederia?  
    � Se não funcionasse pediria um ao segundo árbitro.  

    □ Tal situação não poderá ocorrer, uma vez que o uso de relógio por parte dos árbitros está proíbido pelo exposto na  

               Lei 4. 

    □ Se não funcionasse dava o jogo por terminado e mencionava os fatos no relatório. 

 
    

07 -  Segundo as leis de jogo, quando um jogo é dado por terminado… 
        � É repetido, salvo disposição contrária das regras da competição. 

        □ O árbitro informara os delegados e capitães de equipa e mencionara os fatos no relatório. 

        □ O árbitro mencionara os fatos no seu relatório de jogo. 

 

08 - Como é sabido as leis de jogo determinam a duração dos dois períodos de jogo. E essa duração deve 

         ser de… 

        □ 20 Minutos cada período. 

        □ Outra duração desde que acordada pela equipas antes do pontapé de saída. 

        � 20 Minutos, podendo no entanto haver acordo entre os árbitros e as equipas para uma duração diferente. 

 

09 - Diga o que está regulamentado sobre o uso da camisola. 

        □ Se o jogador usa camisola interior, a cor das mangas tem que ser da mesma cor predominante das mangas da  
               camisola ou camisa. 

         � Se o jogador usa camisola interior, a cor das mangas deve ser da mesma cor predominante das mangas da  
                camisola ou camisa. 

         □ Se o jogador usa camisola interior, a cor das mangas tem que ser da mesma cor das mangas da camisola ou  

                camisa. 

 

10 - Em determinado momento do jogo ocorreram incidentes graves em diversos locais, envolvendo  

         diversos jogadores. A equipa de arbitragem identificou parte deles que foram por isso expulsos, após 

         o que foi reiniciada a partida. Foi correta a decisão do árbitro? 

        □ Como só conseguiram identificar aqueles intervenientes, concordo com a decisão do árbitro. Seria 

               incorreto  expulsar jogadores por intuição, deve relatar todos os incidentes no relatório do jogo. 

    □ A decisão foi incorreta. Deveria procurar pedir a identificação dos outros intervenientes para que pudesse expulsar  

               todos os prevaricadores. 

    � A decisão foi incorreta porque não devia dar continuidade ao jogo sem expulsar todos os jogadores prevaricadores. 

              Ao não lhe ser possível identificar todos, deveria dar o jogo por terminado, relatando os fatos no relatório do jogo.   
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 11 - Com o jogo a decorrer um adepto entra na superfície de jogo e é agredido por um jogador.  
         Como deverá agir o árbitro? 
    � Expulsar o agressor e reiniciar o jogo com a execução de uma bola ao solo, no local onde esta se encontrava  
               quando o jogo foi interrompido. 

    □ Expulsar o agressor e reiniciar com pontapé livre direto ou grande penalidade se a infração foi dentro da área  

               da sua equipa. 

    □ Expulsar o agressor e reiniciar o jogo com pontapé livre direto, indireto ou grande penalidade contra a sua  

               equipa. 
 

12 - As leis de jogo mencionam quatro situações pelas quais o substituto deve ser advertido. Das seguintes  
         frases diga qual não está correta: 

    □ Tornar-se culpado de comportamento antidesportivo. 

    □ Manifestar desacordo por palavras ou por atos. 
    � Entrar na superfície de jogo fazendo que a sua equipa jogue com um jogador a mais. 
 

13 - Durante o período da pausa técnica, que jogadores se podem sentar no banco de substitutos?  

□ Os jogadores. 

□ Os substitutos. 

� Qualquer jogador. 

 

14 - Diga o que está regulamentado sobre o uso das caneleiras. 

    � Devem ser inteiramente cobertas pelas meias, feitas de borracha, plástico, ou materiais similares aprovados e  

               devem oferecer um grau de proteção apropriado. 

    □ Devem ser inteiramente cobertas, feitas de borracha, plástico, ou materiais similares aprovados e devem oferecer  

               um grau de proteção apropriado. 

    □ Devem ser inteiramente cobertas pelas meias, feitas de borracha, ou materiais similares aprovados e devem  

               oferecer um grau de proteção apropriado. 

 

15 - Como sabe, no enunciado da Lei 12 são sete as faltas passíveis de advertência. No entanto, uma 

         delas só pode ser cometida com o jogo a decorrer. Diga qual? 

    � Infringir com persistência as leis do jogo. 

    □ Retardar o recomeço de jogo. 

    □ Impedir o guarda-redes de soltar a bola das mãos. 

 

16 - Das faltas punidas com pontapé livre direto, qual delas não faz parte das cometidas por negligência 

         ou imprudência. 

    □ Carregar um adversário. 

    � Agarrar um adversário. 

    □ Empurrar um adversário. 
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17 - Após a execução de um lançamento de baliza, mas antes que a bola tenha saído da área de grande 
         penalidade, um jogador adversário entra na área de grande penalidade e sofre uma falta cometida  
         por um jogador defensor. Como deve proceder o árbitro? 

    □ Uma vez que a bola não entrou em jogo, o lançamento de baliza deve ser repetido. Deverá advertir os dois  

               jogadores. 

    □ Deverá mandar marcar livre-indireto contra a equipa do infrator, deverá ainda advertir o jogador defensor. 

    � Uma vez que a bola não entrou em jogo, o lançamento de baliza será repetido. Devem ser tomadas medidas 

               disciplinares consoante a natureza da infração cometida. 

 

18 - Onde deve ser colocada a bola para que seja marcado um pontapé de canto? 

    � A bola deverá ser colocada dentro do arco de círculo de canto. 

    □ A bola deve ser colocada em cima da linha do arco de círculo de canto. 

    □ A bola pode ser colocada em qualquer lado desde que o jogador adversário esteja a 5 metros de distância.  

 

19 - Complete a seguinte frase com a frase correta. Por qualquer infração à lei 4 … 

    □ Qualquer jogador mandado sair da superfície de jogo para corrigir o seu equipamento poderá voltar à superfície  

               de jogo sem a autorização dos Árbitros ou do terceiro Árbitro. 

    � O jogador em falta será mandado sair da superfície de jogo pelos Árbitros para corrigir o seu equipamento quando 

               a bola deixar de estar em jogo, a menos que já tenha corrigido o seu equipamento. 

    □ O jogo é obrigatoriamente interrompido. 

 

20 - O equipamento base obrigatório do jogador compreende os seguintes elementos separados: 

    □ Camisola ou Camisa / Calções ou Calças / Meias / Caneleiras / Calçado. 

    □ Camisola ou Camisa / Calções / Meias / Caneleiras / Sapatilhas. 

    � Camisola ou Camisa / Calções / Meias / Caneleiras / Calçado. 

 

 

 


