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                                  Conselho de Arbit ragem 

1ª Curso de Aperfeiçoamento 
Teste Escrito Regulamentar 

Árbitros Faltosos e Repetentes   
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

05-10-2013  Futsal  
Local  

Complexo Desportivo 
do Luso  

 TESTE 
N.º 3 

 

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 - No decorrer do jogo, após um remate à baliza, a bola embate num poste e rebenta, deformando-se. De seguida  

       bate nas costas do guarda-redes entrando na baliza. Os árbitros devem: 

�    Providenciar a substituição da bola defeituosa e validar o golo, e recomeçando o jogo com um pontapé de saída a  

         executar pela equipa que sofreu o golo. 

�    Providenciar a substituição da bola defeituosa e recomeçar o jogo com um lançamento de bola ao solo no local  

        onde o jogador avançado rematou à baliza, respeitando as condições referidas na lei 8 – bola ao solo. 

�   Providenciar a substituição da bola defeituosa e recomeçar o jogo com um lançamento de bola ao solo no local  

        onde esta se tornou defeituosa, respeitando as condições referidas na lei 8 – bola ao solo. 
 

2 - Após o pontapé de grande penalidade ter sido executado, ocorre a seguinte situação: O executante toca na bola  

      novamente (exceto com as mãos) antes de esta ter tocado noutro jogador. Qual o procedimento a adotar pelo  

      árbitro? 

�   Um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária, devendo ser executado no local onde a falta foi  

         cometida (ver Lei 13 – Posição nos pontapés-livres). 

�    Um pontapé-livre direto será concedido à equipa adversária, devendo ser executado no local onde a falta foi  

         cometida (ver Lei 13 – Posição nos pontapés-livres). 

�    O pontapé de grande penalidade devera ser repetido. 
 

3 - Pontapé de linha lateral executado por um jogador que não o guarda-redes. Se a bola está em jogo e o  

      executante deliberadamente toca a bola com as mãos antes que esta tenha sido tocada por outro jogador.  

      Como deve agir o árbitro? 

�    Um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária, devendo ser executado no local onde a falta foi  

         cometida (ver Lei 13), e a sua equipa será sancionada com uma falta acumulada. 

�   Um pontapé-livre direto será concedido à equipa adversária, devendo ser executado no local onde a falta foi  

         cometida, e a sua equipa será sancionada com uma falta acumulada. 

�    O árbitro deverá realizar bola ao solo, trata-se de faltas simultâneas. 
 

4 - Se a bola estiver em jogo e o guarda-redes tocar a bola de novo na sua própria metade da superfície de jogo  

     depois de ter sido jogada deliberadamente para ele e antes que esta tenha sido jogada ou tocada por um jogador  

     adversário. Qual a punição técnica a aplicar? 

�     Não existe punição técnica. 

�    Um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária, a ser executado no local onde a infração foi  

          cometida. 

�     Advertência. 
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5 - No pontapé de canto, é necessário que a bola saia do quarto de círculo para entrar em jogo? 

�    Sim, a bola só entra em jogo apos ter saído do quarto de círculo. 

�    Não. 

�   Não, a bola entra em jogo logo que é pontapeada. 
 

6 - Num jogo em que terá que ser disputado num pavilhão neutro, as duas equipas apresentam-se com equipamento da  

      mesma cor ou de difícil destrinça. Qual delas deverá mudar de equipamento? 

           �   Mudará o clube mais novo, contando para o efeito a data de inscrição pela 1ª vez em provas oficiais. 

           �    Mudará a equipa que joga como visitada. 

           �    Mudará o clube mais antigo, contando para o efeito a data de inscrição pela 1ª vez em provas oficiais. 

 

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

�   Camisola ou camisa, Calças, Meias, Caneleiras e Calçado;  

�   Camisola ou camisa, Calções, Meias, Caneleiras e Calçado;  

�   Camisola ou camisa, Calções ou calças, Meias, Caneleiras e Calçado. 

 

8 - Quais as condições básicas para sancionar uma falta? 

�     O jogador cometa uma das dez faltas graves previstas na Lei 12 e o jogo esteja a decorrer; 

�     A falta seja cometida por negligência, o jogo esteja a decorrer e a falta seja cometida sobre adversários;  

�    Deve ser cometida por um jogador ou um substituto que não cumpriu corretamente o processo de  

          substituições, ocorrer dentro da superfície de jogo e com a bola em jogo. 
 

9 - A superfície de jogo encontra-se marcada com linhas descontínuas (tracejadas), o árbitro antes do início do jogo  

      vistoriou o recinto, mas apesar de alertado para o fato, deu início ao jogo. Terá procedido corretamente?  

�     Não foi correta a decisão do árbitro, já que a lei não permite que a superfície de jogo seja marcada com linhas  

          descontínuas. 

�     O árbitro agiu bem, porque o que estava em causa era realizar o jogo. 

�     O árbitro deveria ter ordenado que o jogo fosse transferido para outro pavilhão que estava perto do indicado  

          para o jogo. 
 

10 - Se os árbitros ordenam a repetição de um pontapé de grande penalidade, o novo pontapé de grande  

        penalidade pode ser executado por qualquer jogador? 

�     Não, a grande penalidade tem que ser executada pelo jogador que sofre falta. 

�     Se os árbitros ordenam a repetição de um pontapé de grande penalidade, o novo pontapé de grande penalidade  

          pode ser executado por qualquer jogador, não necessitando de ser o que o fez originalmente. 

�     Sim, mas só no caso de haver lesão. 
 

11 - Na execução de um pontapé de linha lateral, qual a distância a que, a bola se pode encontrar da linha no  

        exterior da superfície? 

�     20cm.  

�     10cm. 

�     Ambas as respostas anteriores estão corretas. 
 

12 - Se o guarda-redes efetua o lançamento de baliza com o pé os árbitros devem: 

�     Avisá-lo e devem ordenar que execute o lançamento com a mão. 

�     Advertir e devem ordenar que execute o lançamento com a mão. 

�     Avisá-lo e devem ordenar que execute o lançamento com a mão mas a contagem dos quatro segundos  

          continuará onde foi interrompida. 
 

13 - Qual a medida do quarto círculo do canto? 

�    15cm. 

�    20cm. 

�    25cm.  
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14 - Na ausência do Delegado ao jogo expressamente credenciado, os clubes poderão ser representados pelas seguintes  

         entidades e pela ordem de prioridade indicada: 

         �   Treinador, qualquer Dirigente do clube, ainda que sem credencial, Secretário Técnico, Capitão da equipa e finalmente pelo  

                     sub - Capitão da equipa. 

         �   Qualquer Dirigente do clube, ainda que sem credencial, Secretário Técnico, Capitão da equipa e finalmente pelo sub –  

                     Capitão da equipa ou Treinador. 

         �   Qualquer Dirigente do clube, ainda que sem credencial, Treinador, Secretário Técnico, Capitão da equipa e finalmente pelo  

                     sub - Capitão da equipa. 

 

15 - Para um jogo de futsal as equipas apresentaram-se equipadas conforme abaixo mencionado. Assinale a  

        situação permitida.  

 �    Equipa A Camisola verde, calção azul e meia vermelha; Equipa B Camisola azul, calção verde e meia azul. 

 �    Equipa A Camisola vermelha, calção preto e meia branca; Equipa B Camisola preta, calção vermelho e meia  

           Branca. 

 �    Equipa A Camisola branca, calção preto e meia cinza; Equipa B Camisola cinza, calção preto e meia verde. 

 

16 - Dois jogadores da equipa A disputam a bola com um jogador da equipa B. O árbitro assinalou falta justificando  

         a sua decisão pelo fato de “serem dois contra um”. Esteve bem?  

 �     Sim. Não é permitido dois jogadores da mesma equipa disputarem a bola com um jogador adversário.  

 �      Sim, qualquer situação em que na disputa da bola uma das equipas está em superioridade, deve ser punida a  

           falta.  

 �     Não, apenas deveria interromper o jogo e algum dos jogadores da equipa A cometer uma falta.  

 

17 - Após a marcação de um golo e após a equipa adversária executar rapidamente o pontapé de saída, o árbitro  

        apercebeu-se que a equipa que marcou o golo estava a jogar com 6 jogadores. Como deve o árbitro proceder? 

�      Deve invalidar o golo, advertir o jogador faltoso e efetuar um lançamento de bola ao solo em cima da linha da  

          área de baliza da equipa que sofreu o golo. 

�      Deve invalidar o golo, advertir o jogador faltoso e mandar executar um pontapé de livre indireto, a executar pela  

           equipa adversária em qualquer ponto da área de baliza da equipa que sofreu o golo. 

�      Deve tomar as medidas previstas na lei 3 contra o jogador faltoso, o golo deve ser validado e mencionado o  

           fato no relatório de jogo. 

 

18 - Se ao ser executado um lançamento de baliza a bola toca num dos árbitros dentro da área de grande  

        penalidade sem ter saído previamente da mesma e entra em jogo, os árbitros devem: 

�      Mandar repetir o lançamento de baliza. 

�      Fazer lançamento de bola ao solo. 

�     Deixar prosseguir o jogo. 

 

19 - Após a execução de um pontapé de canto, o executante cometeu uma falta simultânea.  

       Como? 

�    Voltou a tocar a bola sem que outro jogador a tenha tocado. 

�    Voltou a tocar a bola com as mãos sem que outro jogador a tenha tocado. 

�      Esta situação nunca é possível. 

 

20 - No decorrer de um jogo, um agente da autoridade insistiu em prender um jogador, sem aguardar que o jogo terminasse,  

        concretizando a sua atitude. Nestas circunstâncias como deverá agir o árbitro? 

          �     Deverá dar o jogo por terminado. 

          �     Deverá deixar prender, continuar com o jogo e relatando os fatos no boletim de jogo. 

          �     Deverá dar o jogo por terminado e relatar detalhadamente os fatos no boletim de jogo. 

 


