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                                  Conselho de Arbit ragem 

3º Curso de Aperfeiçoamento  
Árbitros de Categoria C3 e Observadores Futsal  

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

30-03-2014  Futsal  
Local  

Complexo Desportivo 
do Luso 

 TESTE 
N.º 11 

 

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 - Segundo as Leis de Jogo, nos pontapés da marca de grande penalidade para achar o vencedor, a quem  
         compete anotar os pontapés executados?  
 � AA-Cronometrista, AA-3.º Árbitro e 2.º Árbitro.  

 � 1.º Árbitro, AA-Cronometrista e AA-3.º Árbitro. 

 � AA-3.º Árbitro, 2.º Árbitro, AA-Cronometrista e 1.º Árbitro.  
 

  2 - Como recomeçar o jogo e em que local, quando o mesmo foi interrompido pelo árbitro para expulsar um  
          jogador por linguagem injuriosa?  
 � Com pontapé livre direto no local da infração.  

 � Com pontapé livre indireto no local da infração.  

 � Com pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava.  
 

  3 - Numa superfície de jogo, não existia local para os substitutos realizarem o aquecimento, neste caso o árbitro  

           autorizou o aquecimento para lá das linhas de baliza, foi correta a decisão do árbitro. 

 � Sim pois os jogadores substitutos têm que fazer o seu aquecimento, para poderem entrar na superfície de  

                 jogo. 

 � Em caso algum será permitida a permanência ou utilização de zonas diferentes, tais como a zona livre do  

         AA-cronometrista ou para lá das linhas de baliza. 

 � Não neste caso deveria ter autorizado o aquecimento dos substitutos, na zona livre do AA-cronometrista,  

                 mas nunca para lá das linhas de baliza. 
 

  4 - Em que local devem estar marcadas as áreas técnicas. 

 � As áreas técnicas estão marcadas no solo e no espaço compreendido entre a zona livre do AA-cronometrista,  

                 a 5 metros da linha de meio campo e estendendo-se no sentido da linha de baliza desse lado, situando-se na  

                 parte exterior da linha lateral a uma distância superior a 50cm, terminando 1m após os bancos de técnicos. 

 � As áreas técnicas estão marcadas no solo e no espaço compreendido entre a zona livre do AA-cronometrista,  

                 e estendendo-se no sentido da linha de baliza desse lado, situando-se na parte exterior da linha lateral a  

                 uma distância superior a 50cm, terminando 1m após os bancos de técnicos.  

 � As áreas técnicas estão marcadas no espaço compreendido entre a zona livre do AA-cronometrista, e  

                 estendendo-se no sentido da linha de baliza desse lado, situando-se na parte exterior da linha lateral a uma  

                 distância superior a 50cm, terminando 1m após os bancos de técnicos.  
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5 - Quando a bola se encaminhava para a baliza com possibilidade de entrar e ser golo, uma garrafa de plástico  

        cheia de água arremessada por um espetador, acerta-lhe, mas mesmo assim a bola entra na baliza. Como agir? 

 � Deverá considerar o golo. Fazer retirar a garrafa e recomeçar o jogo com pontapé de saída a favor da equipa  

                 que sofreu o golo. 

 � Não considerar o golo. Fazer retirar a garrafa e recomeçar o jogo com bola ao solo no local do contato da  

                 garrafa com a bola. 

 � Não considerar o golo. Fazer retirar a garrafa e recomeçar o jogo com bola ao solo no local mais perto onde a  

                 garrafa entrou na superfície de jogo. 
 

6 - Sempre que o árbitro verifique a presença de uma 2ª bola, no interior da superfície de jogo, na proximidade de  

        uma baliza, deve interromper o jogo. Concorda? 

 �      Não. Apenas deverá interromper o jogo, nos casos em que a referida bola adicional interfere no jogo. 

 � O jogo deve ser interrompido logo que a 2ª bola é tocada por um jogador dentro da sua área, qualquer que     

                 seja a posição. 

 � Sim, desde que algum jogador solicite tal interrupção. 
 

7 - Como deve agir o árbitro se um executante num pontapé de canto infringir a regra dos 4 segundos? 

 � O árbitro deve mandar executar um pontapé-livre indireto favorável para a equipa contrária.  

 �      O árbitro deve mandar executar um lançamento de baliza para a equipa adversária. 

 �      O árbitro não deve fazer nada, pois nos pontapés de canto, não existe a regra dos 4  

                 segundos.  
 

8 - Um atacante encontra-se na superfície de jogo mas fora da área de grande penalidade defensora e a dois  

        metros do guarda-redes que pretende efetuar o lançamento de baliza. Nesse momento procura intercetar a  

        bola. Como agir?  

 � O árbitro deve advertir o atacante e ordenar a repetição do lançamento e baliza. 

 � O árbitro deve advertir o atacante e recomeçar o jogo com um pontapé-livre indireto no local  

                 da infração.  

 � O árbitro nada deve fazer.  
 

9 - Aquando de um lançamento de baliza, bem executado pelo guarda-redes, a bola percorre 15 metros pelo ar e  

       dentro da superfície de jogo é tocada por um colega de equipa do guarda-redes. O árbitro ordena a  

       repetição do lançamento de baliza. Com que justificação:  

 � A bola não pode andar tantos metros pelo ar.  

 � A bola não saiu da área de grande penalidade. 

 � Um jogador adversário, situado fora da área de grande penalidade, estava demasiado perto do guarda-redes. 

10 - Ambas equipas jogam com 4 jogadores. O jogador n.º 3 da equipa A prepara-se para marcar um golo quando é  

          agredido, com um pontapé na perna direita, pelo jogador n.º 7 da equipa B, conseguindo no entanto rematar  

          com o pé esquerdo e marcado golo. O árbitro, aplicando a lei da vantagem, validou o golo e quando se  

          prepara para recomeçar o jogo é inquirido pelo treinador do clube B, sobre quantos jogadores pode a sua  

          equipa colocar em jogo:  

 � 3.  

 � 4. 

 � 5.  
 

11 - Qual o tempo que o árbitro deverá verificar da disponibilidade da superfície de jogo, se encontra disponível   

           para aquecimento das equipas antes do início do jogo. 

 � Com pelo menos 30 minutos antes da hora prevista para o início do jogo. 

 � Até 30 minutos antes da hora prevista para o início do jogo, verificará a disponibilidade da superfície de jogo. 

 � Até pelo menos 30 minutos antes da hora prevista para o início do jogo, verificará a disponibilidade da  

                 superfície de jogo, para aquecimento das equipas.  
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12 - A não existência da marcação da área técnica é motivo para a não realização do jogo de futsal. 

 � Sim, todas as marcações são obrigatórias 

 � A não existência da marcação visível de tais áreas não impedirá a realização do jogo, mas terá que merecer  

                 relato no relatório do árbitro. 

 � A não existência da marcação visível de tais áreas não impedirá a realização do jogo.  

13 - Diga se concorda com a seguinte afirmação: 

         "Sempre que um jogador tenha uma anomalia no seu equipamento e necessite de trocá-lo, terá de sair para     

           fora da superfície de jogo, a fim de regulariza-lo". 

 � Sim, só poderá trocar de equipamento fora da superfície de jogo, desde que o mesmo tenha sido vistoriado  

                 por um dos árbitros e esteja em conformidade. 

 � Não, pode trocar de equipamento dentro da superfície de jogo, desde que o mesmo tenha sido vistoriado  

                 por um dos árbitros e esteja em conformidade. 

 � Sim, terá de sair sempre da superfície de jogo para regularizar o equipamento. 
 

14 - O jogador a ser substituído deve deixar a superfície de jogo por uma das zonas de substituição, sendo que  

          posteriormente, um seu colega, até aí substituto, pode entrar no jogo. Encontra imprecisão na afirmação? 

 � Não. A afirmação está de acordo com a Lei 12. 

 � Não. A afirmação é concordante com o texto da Lei 3. 

 � Sim. O jogador deve deixar a superfície de jogo pela sua zona de substituição.  
 

15 - Quando foi executado um pontapé da marca de grande penalidade, depois de ser pontapeada para a frente, o  

          árbitro interrompeu imediatamente o jogo, tendo-o recomeçado com a repetição da grande penalidade. O  

          árbitro tinha apitado para a marcação do mesmo e nenhum jogador cometeu qualquer infração. Que teria  

          motivado o árbitro a tomar esta decisão? 

 � A bola na sua trajetória rebentou. 

 � A bola na sua trajetória entrou em contato com um corpo estranho ou rebentou. 

 � A bola na sua trajetória entrou em contato com um corpo estranho. 
 

16 - Um jogador faz um pontapé de linha lateral de forma incorreta, tendo o seu pé de apoio no interior da  

          superfície de jogo. Atira a bola descaradamente para os pés de um adversário. O árbitro deve deixar  

          prosseguir o jogo em obediência à lei da vantagem?  

 � Sim. Desde que a equipa adversária fique em posição privilegiada para obter um golo. 

 � Não. O Árbitro deve interromper o jogo, advertir o jogador e punir a sua equipa com um pontapé-livre  

                 indireto.  

 � Nestas circunstâncias não tem lugar a aplicação da lei da vantagem.  
 

17 - Com o jogo a decorrer, sob o olhar do árbitro, um jogador abandona a superfície de jogo, salta a vedação e vai  

          agredir um espetador que o havia provocado. O árbitro interrompeu o jogo. Como deverá então proceder?  
 � O árbitro deve informar o capitão equipa e o delegado que o jogador é considerado expulso.  

 � O árbitro deve expulsar ou considerar expulso por conduta violenta o jogador que agrediu o espetador e  

                 punir a sua equipa com pontapé livre indireto no local onde a bola se encontrava no momento da  

                 interrupção. 

 � O árbitro deve expulsar ou considerar expulso por conduta violenta o jogador que agrediu o espetador e  

                 punir a sua equipa com pontapé livre direto no local onde a bola se encontrava no momento da interrupção. 
 

18 - Na ausência ou incapacidade do 2º árbitro, a quem compete a sua substituição. 

 � Na falta do 2º árbitro, o árbitro deverá promover essa função ao AA-terceiro árbitro. 

 � Na falta do 2º árbitro ou perante a incapacidade deste, o árbitro deverá promover a essa função um árbitro  

                 (licenciado, ou internacional) que se encontre na bancada. 

 � Na falta do 2º árbitro ou perante a incapacidade deste, o árbitro deverá promover a essa função o AA- 

                 terceiro árbitro. 
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19 - Com a bola em jogo, um jogador agride com um murro o treinador adversário que entrara na superfície de  

          jogo. O que deve fazer o árbitro técnica e disciplinarmente? 
 � O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor, considerar o treinador como advertido ou  

                 expulso. O jogo deve recomeçar com um lançamento de bola ao solo no local em que se encontrava, a  
                 quando da interrupção. 

 � O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor, considerar o treinador como advertido. O  

                 jogo deve recomeçar com um pontapé livre indireto no local em que se encontrava no momento da  
                 interrupção. 

 � O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador agressor, considerar o treinador como advertido ou  

                 expulso. O jogo deve recomeçar com um lançamento de bola ao solo no local onde foi executada a agressão. 
 
20 - 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? 

 � O jogo deverá recomeçar com pontapé livre indireto contra a equipa desse jogador, no local onde se  

                 encontrava a bola quando o jogo foi interrompido. 

 � O jogo deve recomeçar com um pontapé livre indireto contra a equipa desse jogador, no local onde ele se  

                 encontrava quando o jogo foi interrompido. 

 � O jogo deverá recomeçar com um pontapé livre direto contra a equipa desse jogador, no local onde se  

                 encontrava a bola quando o jogo foi interrompido. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  


