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                                  Conselho de Arbit ragem 

1º Curso de Aperfeiçoamento  
Teste Escrito Regulamentar 

Observadores Futsal    
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

05-10-2013  Futsal  
Local  

Estádio Municipal 
Sérgio Conceição  

 TESTE 
N.º 4 

 

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 - A bola preparava-se para entrar na baliza não havendo defensores ou atacantes com possibilidade de a Jogar.  

     Quando estava a cerca de 20 cm da baliza, o árbitro inadvertidamente apita. A bola Imediatamente a seguir entra na  

      baliza. Como deve agir o árbitro? 

�    Validar o golo. 

�   Não validar o golo e recomeçar com uma bola ao solo em cima da linha da área de grande  

        Penalidade. 

�    Dar o jogo por terminado pois cometeu um erro grave que prejudicou uma das equipas. 

 

2 - Segundo a lei 1 quais são as dimensões máximas e mínimas da superfície de jogo para jogos não internacionais? 

�    Máxima – Comp. 40 m x Larg. 25 m e Mínima – Comp. 26 m x Larg. 16 m. 

�   Máxima – Comp. 42 m x Larg. 25 m e Mínima – Comp. 25 m x Larg. 16 m. 

�    Máxima – Comp. 42 m x Larg. 25 m e Mínima -  Comp. 38 m x Larg. 20 m. 
 

3 - Se o executante do pontapé de grande penalidade não chutar a bola em direção à baliza oposta, qual o     

      procedimento que o arbitro devera adotar? 

�   Os árbitros interrompem o jogo e ordenam o seu recomeço com um pontapé-livre indireto a ser executado pela  

        equipa defensora da marca de penalidade (Lei 8 – Inicio e reinícios de jogo). 

�  Os árbitros interrompem o jogo e ordenam o seu recomeço com um pontapé-livre indireto a ser executado pela  

        equipa defensora da marca de penalidade (ver Lei 13 – Posição nos pontapés-livres). 

�   Os árbitros interrompem o jogo, advertem-no por comportamento antidesportivo e ordenam que se recomece o jogo  

        com um pontapé-livre indireto a ser executado pela equipa que defende da marca de penalidade (ver Lei 13 –  

        Posição nos pontapés-livres).   
 

4 - Quando é que deve ser concedido um pontapé de linha lateral? 

�  Quando a bola tenha ultrapassado completamente a linha lateral, quer seja pelo solo ou pelo ar, ou tenha batido no  

        teto. 

�   Quando a bola tenha ultrapassado completamente a linha baliza, quer seja pelo solo ou tenha batido no  teto. 

�   Quando a bola tenha ultrapassado completamente a linha lateral, quer seja pelo solo ou pelo ar, ou tenha batido no  

        terceiro árbitro que se encontrava em cima da linha lateral. 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

5 - Após um lançamento de baliza, se a bola estiver em jogo e o guarda-redes tocar novamente na bola (exceto com as  

      mãos) antes de esta ter tocado noutro jogador, o que deve fazer o árbitro? 

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

        (ver lei 13) 

�    O árbitro não devera ter qualquer ação, se a bola já estiver na metade da superfície jogo adversária. 

�    Ambas as respostas anteriores estão corretas. 
 

6 - Pode ser marcado golo diretamente de um pontapé de canto? 

�    Sim, desde que a bola entre na baliza do executante. 

�   Sim, unicamente na baliza adversária. 

�    Sim, em ambas a balizas. 
 

                   7 - Numa Superfície de jogo com 40 m de comprimento, a quantos metros da baliza se encontra a segunda marca de G.  

                         Penalidade? E se o comprimento for de 38 m? 

 �    Se tiver 40 m, a segunda marca de G. Penalidade situa-se a 10 m da baliza; se tiver 38 m, situa-se a 9 m. 

 �    Em qualquer dos casos, a 10 m. 

 �    Em qualquer dos casos, situam-se a 20 m. 
 

8 - Durante o desenrolar de um jogo o árbitro apercebe--se que dois jogadores da mesma equipa têm o mesmo número  

      na camisola. Como deve proceder? 

 �     Interromper o jogo, advertir o jogador que cujo número não corresponde ao que lhe foi atribuído. Providenciar para   

          que a irregularidade seja corrigida. Recomeçar o jogo com um pontapé livre indireto no local onde estava a bola  

          aquando da interrupção. 

 �     Interromper o jogo e advertir os dois jogadores. Providenciar para que a irregularidade seja corrigida. O recomeço  

          do jogo será com lançamento de bola ao solo. 

 �     Interromper o jogo, advertir o jogador que cujo número não corresponde ao que lhe foi atribuído. Providenciar para  

          que a irregularidade seja corrigida. O recomeço do jogo será feito com um pontapé direto no local onde estava o  

          jogador aquando da interrupção. 

 

9 - A lei 9 diz que a bola está fora de jogo quando: 

 �    Atravessar completamente a linha de baliza, por entre os postes e por baixo da barra, ou a linha lateral, quer junto  

          ao solo quer pelo ar; O jogo seja interrompido pelos árbitros; Toque no teto. 

 �    Atravessar completamente a linha de baliza, por entre os postes e por baixo da barra ou a linha lateral, quer junto    

          ao solo quer pelo ar; O jogo seja interrompido pelos árbitros assistentes; Toque no teto. 

 �    Nenhuma das outras alíneas está totalmente certa. 

 

10 - As leis do jogo indicam uma forma prática de avaliar se a bola está em condições de ser utilizada, avaliando o seu  

        ressalto. Assinale de entre as alíneas seguintes a que está correta. 

�    Não pode saltar menos de 50 cm e mais de 65 cm no primeiro ressalto quando largada de uma altura de 2 metros.                                   

�    Não pode saltar menos de 65 cm e mais de 85 cm no primeiro ressalto quando largada de uma altura de 2 metros. 

�    Não pode saltar menos de 50 cm e mais de 90 cm no primeiro ressalto quando largada de uma altura de 2 metros. 
 

11 - Se os árbitros fizerem sinal para que o pontapé de grande penalidade seja executado e, antes de a bola estar em  

        jogo, ocorre a seguinte situação: Um jogador da mesma equipa do executante do pontapé infringe as Leis do Jogo  

        de Futsal. Qual o procedimento dos árbitros? 

�    Os árbitros permitem que o pontapé seja executado, se a bola entrar na baliza, o pontapé é repetido. 

�    Se a bola não entrar na baliza, os árbitros interrompem o jogo e ordenam o seu recomeço com um pontapé-livre  

        direto a ser executado pela equipa que defende no local onde a falta foi cometida (ver Lei 13 – Posição nos  

         pontapés-livres). 

�    Todas as alíneas anteriores estão corretas. 
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12 - Se um adversário indevidamente distrair ou impedir o executante do pontapé de linha lateral, como devera agir o  

        árbitro, disciplinarmente? 

�     Advertir por comportamento antidesportivo. 

�     Advertir. 

�     Não tomar qualquer ação disciplinar. 

 

13 - Após um lançamento de baliza, se a bola estiver em jogo e o guarda-redes tocar novamente na bola com as mãos  

        fora da sua área antes de esta ter tocado noutro jogador, o que deve fazer o árbitro? 

�     Um pontapé-livre directo será concedido à equipa adversária. 

�    Um pontapé-livre direto será concedido à equipa adversária, e a sua equipa será sancionada com uma falta  

          acumulada. 

�     Um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária, e a sua equipa será sancionada com uma falta  

          acumulada. 

 

14 - Se o pontapé de canto não for executado dentro de quatro segundos, o árbitro deve: 

�    Conceder um lançamento de baliza à equipa adversária. 

�     Advertir o executante por retardar o recomeço de jogo. 

�     Conceder um pontapé livre indireto à equipa adversária. 

 

15 - Que cores devem ter os postes e a barra das balizas? 

           �     As balizas em conformidade com a lei 1 devem ter uma cor diferente das redes das balizas. 

           �    As balizas em conformidade com a lei 1 devem ter uma cor diferente da superfície de jogo. 

           �     Podem ser vermelhos e brancos ou pretos e brancos. 

 

16 - Que peças são obrigatórias no equipamento dos guarda--redes? 

�    Meias, Caneleiras, Camisola e Luvas.  

�    Meias, Caneleiras, Camisola e Calçado.  

�    Meias, Caneleiras, Camisola, Calçado e Luvas.  

 

17 - Quando a bola se encaminhava na direção da baliza, com possibilidade de obter um golo, é arremessada uma  

         garrafa de plástico por um espetador que toca na bola. Apesar do contato ultrapassa a linha de baliza entre os  

         postes e a barra transversal. Como deveria agir o árbitro?  

�    O árbitro não validava o golo. Ordenava a retirada da garrafa da superfície de jogo. O jogo recomeçava com um  

         lançamento de bola ao solo. No fim mencionava os fatos no relatório.  

�    O árbitro validava o golo caso a garrafa fosse atirada pela claque afeta à equipa defensora, uma vez que a bola já ia  

         na direção da baliza. Não considerava golo se a garrafa fosse atirada pela claque da equipa atacante.  

�    O árbitro não validava o golo. Ordenava a retirada da garrafa da superfície de jogo e recomeçava o jogo com uma  

         bola ao solo no local do contato da garrafa com a bola ou em cima da linha da área de grande penalidade caso se  

         encontrasse dentro da área de grande penalidade no momento do contato. No fim mencionava os fatos no         

         relatório. 

 

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  

        elemento? 

 �    Não. O jogo deve ser interrompido imediatamente. 

 �    Sim. O árbitro entendeu aplicar a lei da vantagem, mas nessas circunstâncias não deve recomeçar o jogo depois de  

          a bola ter deixado de estar em jogo. 

 �    Sim. O árbitro entendeu aplicar a lei da vantagem. 
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19 - Se os árbitros fizerem sinal para que o pontapé de grande penalidade seja executado e, antes de a bola estar em  

        jogo, ocorre a seguinte situação: Um jogador da equipa defensora infringe as Leis do Jogo de Futsal. Qual o  

        procedimento a adotar pelo árbitro? 

 �    Os árbitros permitem que o pontapé seja executado, se a bola entrar na baliza, o pontapé é validado. 

 �     Se a bola não entrar na baliza, o pontapé é repetido. 

 �    Todas as alíneas anteriores estão corretas. 

 

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

        toca a bola novamente (exceto com as mãos) antes que esta tenha sido tocada por outro jogador. Caso exista  

        infração, qual a punição? 

 �    Não existe infração. 

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

         cometida (ver Lei 13). 

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

          cometida (ver Lei 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


