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                                  Conselho de Arbit ragem 

TESTE INTERCALAR  
Árbitros de Categoria C3 e Observadores Futsal  

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

25-10-2013  Futsal  

Local  
Escola Secundária 

José Falcão  
Coimbra  

 TESTE 
N.º 5 

 

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 
 

01 – O jogador nº 5 da equipa A, antes do início do jogo, dirige-se ao árbitro e insulta-o com palavras injuriosas e  
         grosseiras, este expulsa-o. Assim a equipa A, inicia o jogo com: 
 

� Com 4 jogadores, pois o jogador expulso ia iniciar o jogo como titular. 

� Com 5 jogadores na mesma, pois o jogo não se tinha iniciado. 

� O jogador que foi expulso pode ser substituído por outro na ficha de jogo que ainda não tinha sido inscrito e  

         estava na bancada. 
 

          02 - Durante os cumprimentos entre jogadores e árbitros antes do início do jogo e após a saudação, um jogador da equipa  

                  visitada agrediu um jogador da equipa visitante o que originou a sua expulsão. Podem os árbitros permitir que seja  

                    inscrito na ficha técnica de jogo, outro jogador dessa equipa? 
 

            � Sim. Uma vez que o jogo ainda não tinha começado, essa equipa pode inscrever outro jogador na ficha técnica. 

            � Não. Caso fosse um jogador indicado para o cinco inicial, seria substituído por um dos substitutos, ficando essa equipa  

                       privada de menos um jogador substituto para poder utilizar durante o jogo. 

 � As duas respostas estão corretas. 

 

03 - A lei 12 define as dez faltas que devem ser punidas com um pontapé livre direto. Diga três delas que possam  

        ser praticadas sem utilizar as mãos ou os pés.  
 

� Carregar, saltar e empurrar o adversário.  

� Carregar, rasteirar e cuspir o adversário.  

� Cuspir, saltar e carregar o adversário. 

 

04 - A linguagem corporal é uma ferramenta que os árbitros utilizam para:  
 

� Os ajudar a controlar o jogo e demonstrar autoridade e autocontrolo. 

� A explicação de uma decisão. 

� A linguagem corporal não deverá ser utilizada pelos árbitros. 
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05 - Na superfície de jogo existe uma marca para colocar os jogadores adversários à distância. Qual é a distância  
        mínima a que os colegas do executante têm que se encontrar da bola, na marcação de um pontapé de canto? 
 

� A 5 metros. 

� A 5,25 metros. 

� Todas as respostas anteriores estão erradas. 

 
06 - Se durante a execução correta de um lançamento de baliza, o guarda-redes lança intencionalmente a bola  
        contra um adversário situado fora da área de grande penalidade, mas, não o faz de maneira negligente, nem  
        imprudente, nem com excesso de combatividade, mas com a intenção de a jogar uma segunda vez. Qual deverá     
        ser o procedimento dos árbitros? 
 

� Os árbitros devem permitir que o jogo continue. 

� Os árbitros devem advertir o guarda-redes. 

� Os árbitros devem conceder um pontapé livre direto contra a equipa do guarda- redes e adverti-lo. 

 
07 - No pontapé de linha lateral executado pelo guarda-redes, a bola está em jogo e o guarda-redes  
         deliberadamente toca a bola com as mãos dentro da sua área de grande penalidade, antes que esta tenha sido  
         tocada por outro jogador. Existe infração? 
 

� Não, o guarda-redes pode jogar a bola com a mão dentro da sua área de grande penalidade. 

� Sim, o guarda-redes não poderia jogar a bola sem que o adversário a tivesse tocado. 

� Sim, um pontapé-livre indireto será concedido à equipa adversária, devendo ser executado em cima da linha da  

          área de grande penalidade no ponto mais próximo. 
 
08 - O médico de uma das equipas foi expulso por comportamento irresponsável, pode entrar na superfície técnica  
        ou zona envolvente da superfície de jogo? 

 

           � O médico como recebeu ordem de expulsão, não pode entrar na superfície de jogo, para tratar o jogador lesionado. 

           � O médico apesar de ter sido expulso pode entrar na superfície de jogo, com autorização do árbitro para tratar de um  

                      jogador lesionado, podendo por isso permanecer na área técnica até ao final do jogo. 

           � O médico apesar de ter sido expulso pode entrar na superfície de jogo, com autorização do árbitro, para tratar um jogador  

                      lesionado. Tem de, contudo, abandonar a área técnica ou zona envolvente à superfície de jogo logo que termine  

                      assistência médica ao jogador.  

 09 - Um jogador prepara-se para entrar e após o seu colega ter saído, pela zona de substituições, cospe num  
         jogador adversário caído, acidentalmente, fora da superfície de jogo. Como deve o árbitro, analisar e  
         proceder em conformidade? 
 

� Interromper, caso não possa aplicar a lei da vantagem e expulsar o infrator, permitir a referida substituição  

          por outro e recomeçar o jogo com pontapé livre indireto, no local onde esta se encontrava. 

� Interromper e expulsar o infrator, permitir a referida substituição e recomeçar o jogo com um lançamento de  

          bola ao solo no local onde esta se encontrava. 

� Interromper, caso não possa aplicar a lei da vantagem e expulsar o infrator, permitir a referida  

          substituição por outro substituto e recomeçar o jogo com um lançamento de bola ao solo no local  

          onde esta se encontrava.  

 
10 - Se um período for prolongado para ser executado um pontapé de grande penalidade, os árbitros devem  
        permitir que: 
 

� O guarda-redes defensor possa ser substituído por outro jogador de campo ou por um substituto habilitado,  

           embora neste caso se deva seguir o processo de substituição. 

� O jogador executante possa ser substituído por um substituto habilitado, embora neste caso se deva seguir o  

           processo de substituição. 

� Ambas as respostam anteriores estão corretas. 
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11 - Quando é que um substituto se torna um jogador efetivo? 
 

� Imediatamente após ter entrado na superfície de jogo, desde que o processo das substituições tenha sido  

         respeitado e o árbitro dê autorização. 

� Após ter saído da superfície de jogo, o jogador a substituir e desde que o processo das substituições tenha sido  

         respeitado. 

� Imediatamente após ter entrado na superfície de jogo, desde que o processo das substituições tenha  

         sido respeitado.  

 
12 - Qual a distância mínima a ser observada pelos adversários, na execução de um pontapé de canto? 
 

� A 5 metros a partir da interseção do quarto de círculo com a linha de baliza. 

� A 5,20 metros a partir da interseção da linha de baliza com a linha lateral. 

� Ambas as respostas anteriores estão corretas. 

 
                   13 - O que faria se no final do jogo o delegado da equipa da casa entrasse na sua cabine e lhe dissesse: 

         “Senhor árbitro, quero protestar o jogo.” 
 

           � Não facultava o boletim se ele não explicasse o motivo. 

           � Não facultava o boletim porque apresentou o protesto já na cabine do árbitro. 

� Facultava--lhe o boletim sem o questionar dos seus motivos.  

 

                   14 - 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? 
 

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

           � 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 deveria ter ordenado que o jogo fosse transferido para outro pavilhão que ficava perto do indicado para o jogo. 

 

 15 - Após um remate a bola entra na baliza, embora tenha levantado dúvidas. O segundo árbitro procurará  

          estabelecer contato visual com o árbitro que se encontra próximo da linha divisória do meio da superfície de  

          jogo. Quem competirá soar o apito?  
 

� Ao segundo árbitro porque está mais próximo da baliza onde se marcou golo.  

� A nenhum dos árbitros porque as recomendações para árbitros de futsal impedem os mesmos de soar o apito  

           quando está em causa a marcação de um golo. 

� Ao árbitro porque está mais próximo da mesa do cronometrista. 

 

 16 - À luz das Leis do Jogo defina a "Negligência", indicando, se for caso disso a sanção disciplinar.  
 

� Significa que um jogador mostra falta de atenção, consideração ou que atua sem precaução numa  

          disputa com um adversário. Uma infração cometida por negligência não implica nenhuma sanção  

          disciplinar. 

� Significa que um jogador mostra falta de atenção e consideração ao entrar com um adversário, ou que atua sem  

           precaução. Uma infração cometida por negligência implica como sanção disciplinar de advertência.  

� A falta de atenção, consideração ou a atuação sem precaução numa disputa com o adversário implica uma  

           chamada de atenção se for a primeira vez.  
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17 - Caraterísticas da bola:  
 

� É esférica; Tem uma circunferência de 62cm no mínimo de 64cm no máximo. 

� É esférica; Tem uma circunferência de 64cm no mínimo e de 68cm no máximo. 

� É esférica; Tem uma circunferência de 68cm no mínimo e de 72cm no máximo. 

 
18 - Um jogador executa um pontapé de canto, de seguida agarra a bola. Como deve agir o árbitro? 
 

� Conceder um pontapé livre indireto porque o executante joga a bola segunda vez. 

� Conceder um pontapé livre direto à equipa adversaria. 

� Realizar bola ao solo porque se trata de faltas simultâneas. 

 
                  19 - É permitido a um jogador surdo-mudo participar num jogo da A.F.C? 
 

          � Não. Porque existem competições específicas para cidadãos portadores dessa deficiência. 

          � Sim. O árbitro arbitra o jogo normalmente, mencionando no relatório se tiver alguma dificuldade por motivo dessa  

                    deficiência do jogador. 

          � Sim. O Delegado no início menciona o fato nos modelos 144. O árbitro arbitra o jogo normalmente. 

 20 - Sempre que o árbitro verifique a presença de uma segunda bola, no interior da superfície de jogo e na  
         proximidade de uma baliza, deve interromper o jogo. Concorda? 
 

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

         posição. 

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

� Sim, desde que algum jogador solicite tal interrupção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


