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                                  Conselho de Arbit ragem 

TESTE INTERCALAR  
Árbitros de Categoria C3 e Observadores Futsal  

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

07-02-2014  Futsal  

Local  
Escola Secundária 

José Falcão  
Coimbra  

 TESTE 
N.º 10 

 

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:  60 minutos 

 
 

Perguntas / Respostas 
 

  1 - Se existir publicidade no equipamento dos árbitros, qual é o tamanho máximo da mesma   
        e em que local pode ser colocada?   
 ���� 200cm2 nas mangas e 20cm2 em cada peça (fabricante). 

 ���� 220cm2 nas mangas e 20cm2 em cada peça (fabricante). 

 ���� 200cm2 nas mangas e 25cm2 em cada peça (fabricante). 
 

 2 - Podem os árbitros utilizar meios de comunicação, regulamentados como forma de  
       estabelecer contato entre si, no decorrer de um jogo de Futsal. 
 ���� Sim, podem utilizar os meios de comunicação fornecidos pela FPF ou outros semelhantes,   

            para assim poderem comunicar entre si de forma que não existam falhas no decorrer do    

            jogo. 

 ���� Sim, podem utilizar mas, só em jogos da FPF. 

 ���� Não, nos jogos sobe a direção da AFC estes meios de comunicação não estão autorizados. 

 

3 - Se, quando a bola está em jogo, toca num dos árbitros assistentes que se encontra  
      temporariamente na superfície de jogo, qual o procedimento a adoptar? 
 ���� O jogo continuará, uma vez que os árbitros fazem parte do jogo. 

 ���� O jogo é interrompido pelo árbitro. Recomeça com bola ao solo. 

 ���� O jogo deverá ser interrompido. Recomeça com pontapé linha lateral. 

4 - Um jogador da equipa A tem uma fita / tape na parte exterior das meias, poderá jogar  
      nessas condições? 
 ���� Sim, a única exigência é que estas cubram a totalidade das caneleiras. 
 ���� Não, porque não é permitido a utilização de qualquer fita ou tape por cima das meias. 

 ���� Sim, desde que esta fita tenha a mesma cor que a meia ou o setor onde está aplicado. 
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5 - Cite quatro exigências de colocação que devem ser respeitadas pelos jogadores por ocasião  
      da execução de uma grande penalidade, à excepção do guarda--redes que a vai tentar  
      defender e do executante que vai tentar transformá--la em golo. 
    ����    Dentro dos limites da superfície de jogo, fora da área de grande penalidade, atrás da  

              marca de grande penalidade, pelo menos a 5 metros da marca de grande penalidade. 
    ����    Dentro dos limites da superfície de jogo, fora da área de grande penalidade, atrás da  

              marca de grande penalidade. 

    ����    Dentro dos limites da superfície de jogo, fora da área de grande penalidade, em linha com  

              a marca de grande penalidade, pelo menos a 8 metros da marca de grande penalidade. 

 

6 - Com o jogo a decorrer, se um jogador se encontra fora da superfície de jogo e lança um   
      objeto, ou uma bola, contra um adversário dentro da superfície de jogo, como devem os  
      árbitros recomeçar o jogo?  
    ����    Com um pontapé livre indireto no local do contato ou do possível contato, salvo se o  

               adversário se encontrava dentro da área de grande penalidade, onde a respetiva  

               infração será marcada sobre a linha dos 6 metros no local mais próximo. 

    ����    Com um pontapé livre direto no local onde o objeto atingiu ou atingiria o  

               adversário, ou com uma grande penalidade se a infração ocorreu na área de grande  

               penalidade da própria equipa. 

    ����    Com um pontapé livre direto a favor da equipa adversária no local onde o objeto atingiu  

               ou atingiria o adversário, ou com um pontapé de grande penalidade se a infração  

               ocorreu na área de grande penalidade da própria equipa. 

 

7 - Pode o árbitro durante o jogo utilizar acessórios para conforto do próprio árbitro?  

    ����    Não, o equipamento do árbitro, é constituído por camisola, calção, meias e calçado  

              adequado, permitindo-se, adicionalmente, a utilização de fato de treino pelos A.As. 

    ����    O equipamento do árbitro será sempre uniforme. 

    ����    Sim, permite-se a utilização de acessórios que se descortinem necessários para conforto  

               do árbitro e que não colidam com as leis do jogo ou outras regulamentações (por  

               exemplo: braçadeiras anti suor, fitas para segurar o cabelo, luvas, etc.). 

 

8 - Pela execução de um pontapé de canto, a bola perdeu de forma notória, a sua esfericidade.  
     Interrompido o jogo, a bola é devolvida ao executante para repetir o pontapé de canto.  
     Refira o que está errado, na frase. 
    ����    A bola tem que ser substituída; o jogo recomeça com lançamento de baliza. 
    ����    O jogo não deve ser interrompido; a bola não é devolvida ao executante. 

    ����    A bola tem que ser substituída; o jogo recomeça com lançamento de bola ao solo. 
 

9 - A bola está fora de jogo quando: 
    ����    Atravessar completamente a linha de baliza ou a linha lateral, quer junto ao solo quer pelo  

              ar ou o jogo seja interrompido pelos árbitros. 

    ����    Não toque no teto. 

    ����    Todas as respostas anteriores. 
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10 – Numa grande penalidade em tempo normal de jogo, a bola vai ao poste e rebenta. Como   
        procede o árbitro? 
    ����    Caso a bola tenha entrado na baliza o golo é valido. Se a bola ressaltar para a superfície de  

              jogo, este será interrompido. Será ainda solicitada uma nova bola e o jogo recomeça com  

              uma bola ao solo, em cima da linha da área de grande penalidade no local mais próximo  

              onde esta se encontrava. 

    ����    O árbitro pede uma bola nova, recomeça o jogo com uma bola ao solo, em cima da linha  

              da área de grande penalidade no local mais próximo. 

    ����    O árbitro pede uma bola nova, recomeça o jogo com uma bola ao solo no local onde  

              considerou que a bola rebentou. 

 

11 - Dois jogadores adversários cometem faltas simultaneamente entre si puníveis com  
       pontapé livre direto, dentro da área de grande penalidade da equipa A. O jogador A  
       agride a soco e o jogador B, cospe-lhe. Como deve agir o árbitro técnica disciplinarmente?  
    ����    O árbitro interrompe o jogo, expulsa os dois jogadores e recomeça o jogo com a marcação  

               de uma grande penalidade a favor da equipa B, e a ambas as equipas será acumulada uma  

               falta  

    ����    O árbitro interrompe o jogo, expulsa os dois jogadores e recomeça o jogo com lançamento  

               de bola ao solo no local onde esta se encontrava no momento da interrupção (de acordo  

               com a Lei VIII), e a ambas as equipas será acumulada uma falta  

    ����    O árbitro interrompe o jogo, expulsa os dois jogadores e recomeça o jogo com lançamento  

               de bola ao solo no local onde esta se encontrava no momento da interrupção (de acordo  

               com a Lei VIII)  

 

12 - Podem os árbitros utilizar os equipamentos fornecidos pela F.P.F. em jogos particulares?  
    ����    Sim, se o árbitro for dos quadros da F.P.F. pode e deve utilizar o seu equipamento  

              fornecido pela Federação. 

    ����    Não, os árbitros nunca podem utilizar os equipamentos fornecidos pela F.P.F. em jogos  

              particulares. 

    ����    O uso de equipamentos fornecidos pela F.P.F. em jogos particulares só é permitido quando  

              os árbitros tiverem sido nomeados pela FPF/AFC onde se encontrem filiados. 

 

13 - A publicidade vertical em redor da superfície de jogo, se existir, deve situar-se no mínimo: 
    ����    A um metro das linhas laterais, exceto nas áreas técnicas e zonas de substituições, onde  

               está proibida toda a publicidade e a um metro das redes da baliza; 

    ����    A meio metro das linhas laterais, exceto nas áreas técnicas e zonas de substituições, onde   

               está proibida toda a publicidade e a um metro das redes da baliza; 

    ����    A um metro das linhas de baliza, exceto nas áreas técnicas e zonas de substituições, onde  

               está proibida toda a publicidade. 

 

14 - Se, quando a bola está em jogo, toca num dos árbitros que se encontra temporariamente  
       na superfície de jogo, qual o procedimento a adoptar? 
    ����    O jogo continuará, uma vez que os árbitros fazem parte do jogo. 

    ����    O jogo é interrompido pelo árbitro. Recomeça com pontapé linha lateral. 

    ����    O jogo deverá ser interrompido. 
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15 - Na execução de um pontapé de grande penalidade em tempo normal de jogo a bola bate  
        no poste e rebentou. No ressalto bateu nas costas do guarda--redes e entrou na baliza.  
        Que decisão se deve tomar? 
    ����    Validar o golo. 

    ����    Efetuar um lançamento de bola ao solo em cima da linha da área de grande penalidade  

              paralela à linha de baliza no local mais perto onde a bola rebentou. 

    ����    Mandar repetir o pontapé de grande penalidade. 
 

16 - Após uma defesa, o guarda-redes da equipa B remata a bola com violência fazendo-a  
       embater no poste da baliza adversária e regressar para a sua área e não evita que esta  
       entre na sua baliza. Que decisão deve tomar o árbitro?  
    ����    Validar o golo. 

    ����    Marcar um pontapé de canto a favor da equipa adversária.  

    ����    Mandar repetir o pontapé ao guarda-redes.  
 

17 - Qual a publicidade nas bolas, para um jogo de Futsal. 
    ����    Proíbe-se qualquer espécie de publicidade nas bolas, apenas podendo nelas figurar os  

              seguintes logotipos: Do organizador da competição, da competição, e da marca do  

              fabricante. 

    ����    Proíbe-se qualquer espécie de publicidade nas bolas, apenas podendo nelas figurar os  

              seguintes logotipos: Do organizador da competição, e da marca do fabricante. 

    ����    Proíbe-se qualquer espécie de publicidade nas bolas, apenas podendo nelas figurar o  

              seguinte logotipo, do organizador da competição.  
 

18 - Um jogo não deve continuar se uma das equipas tiver menos de 3 jogadores. Vê alguma  
        razão para o árbitro não interromper de imediato o jogo quando uma equipa tem menos  
        de 3 jogadores, por abandono deliberado de um deles? 
    ����    Sim. O árbitro entendeu dar a Lei da Vantagem, mas nessas circunstâncias não deve  

               recomeçar o jogo depois de a bola ter deixado de estar em jogo. 

    ����    Não. O jogo deve ser interrompido imediatamente. 

    ����    Sim. O árbitro entendeu dar a Lei da Vantagem. 
 

19 - A altura mínima do teto deve ser 4 m e é estipulada nas regras da competição. Se a bola  
        bater no teto, o jogo é reiniciado com: 
    ����    Um pontapé de linha lateral, a favor da equipa adversária à que tocou a bola em último  

               lugar. 

    ����    Bola ao solo no local mais próximo de onde a bola tocou. 

    ����    Um pontapé de linha lateral, contra a equipa adversária à que tocou a bola em último  

               lugar. 
 

20 - Após o apito do árbitro, o executante de uma grande penalidade simula o remate,  
        obrigando, antes da execução do pontapé, o guarda-redes a deslocar-se numa direção.  
        Qual será a decisão do árbitro se a bola sair ao lado da baliza?  
    ����    Deve repetir-se a grande penalidade.  

    ����    O executante receberá uma advertência por comportamento antidesportivo e a sua  

              equipa punida com um pontapé-livre indireto no local da infração.  

    ����    O árbitro deve chamar a atenção do guarda-redes para o seu comportamento e deixar  

              prosseguir o jogo. 


