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                                  Conselho de Arbit ragem 

TESTE INTERCALAR  
Árbitros de Categoria C3 e Observadores Futsal  

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

29-11-2013  Futsal  

Local  
Escola Secundária 

José Falcão  
Coimbra  

 TESTE 
N.º 6 

 

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 – Qual deve ser a cor dos postes das balizas? 
� Brancas e pretas. 

� Vermelhas e brancas. 
� Qualquer cor desde que seja em contraste com o piso da superfície de jogo. 
 

2 – Um jogador que tinha sido substituído e se tinha sentado no banco, algum tempo depois,  
      com o jogo a decorrer, aparece dentro do campo, junto do guarda-redes da equipa  
      adversária, agredindo-o com um pontapé, dentro da área de baliza. 
      O árbitro apercebeu-se do acontecimento. Como deve agir disciplinarmente? 
� O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador infrator por dupla advertência. 
� O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador infrator por conduta violenta. 
� O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador infrator por falta grosseira. 
 

3 – O atleta da equipa A, inscrito no modelo 144, no momento da saudação coletiva dá um   
       murro num adversário e é expulso pelo árbitro. Este permitiu que o jogador fosse     
       substituído uma vez que o jogo ainda não tinha sido começado. É correta a decisão do    
       árbitro? 
� Não, porque o jogador já não poderia ser substituído no modelo 144. 
� Sim, no caso de o prevaricador ser dos cinco iniciais. 
� Não, porque a equipa terá de ser sancionada pela indisciplina do seu jogador. 
 
4 – “São permitidas bolas adicionais ao redor da superfície de jogo…” , Quantas bolas deve o  
        árbitro vistoriar para o jogo?   
� Somente as que achar necessárias. 
� Todas as que lhe forem apresentadas. 
� Não há um nº limite máximo de bolas para um jogo. 
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5 – Em que competições são autorizadas superfícies com relvado artificial?  
� Só em competições internacionais. 
� Só em competições nacionais. 
� Em ambas as competições. 
 

6 – Após a execução de um pontapé de grande penalidade, o árbitro e bem, recomeçou o jogo  
      com uma bola ao solo. Assinale a situação que se enquadra na afirmação anterior. 
� O executante rematou, a bola bateu na barra transversal de seguida rebentou e entrou  
        diretamente na baliza. 
� O executante rematou, mas antes de a bola atingir a baliza rebentou. 
� O executante rematou, a bola bateu no poste, ressaltou para a superfície de jogo e rebentou. 
 

7 – Um jogador que saíra por lesão, ao ver a sua equipa em perigo, corre para dentro da  
       superfície de jogo, dirige-se para a área da sua equipa e consegue pontapear a bola para  
       canto, no momento em que ela ia a entrar na baliza. Então o árbitro exibe-lhe só o cartão  
       amarelo e recomeça o jogo com um pontapé livre indireto no local em que ele pontapeou a  
       bola para fora. Concorda com o árbitro? 
� A ação disciplinar é incorreta e a ação técnica é correta. 
� Disciplinarmente concordo, porque a reentrada no terreno de jogo sem autorização é punida  
        com advertência. Tecnicamente não concordo, porque o pontapé livre indireto deve ser  
        executado sobre a linha da área de baliza, paralela à linha de baliza, no ponto mais próximo  
        do local onde ela foi pontapeada. 
� O jogo deveria prosseguir e na primeira interrupção o jogador seria advertido pois trata-se de  
        um jogador efetivo e segundo as leis de jogo não pode ser punido. 
 

8 - Na ausência do delegado ao jogo expressamente credenciado, os clubes poderão ser representados  

      por outras entidades. Qual dos elementos que a seguir se indicam tem prioridade em substitui-lo. 

  � Secretário – Técnico. 

  � Treinador. 

  � Capitão de equipa. 
 

         9 - É necessário o jogo estar interrompido para entrar um jogador que vem atrasado? 

  � O Árbitro deve interromper o jogo, permitindo a entrada desse jogador para evitar que as equipas  

                  estejam em posição de desigualdade. 

  � Não. Apenas necessita da autorização do árbitro desde que o jogador já estivesse devidamente    

                  identificado. 

  � Sim. O jogador só pode entrar numa paragem de jogo. 
 

         10 - Um massagista entra em superfície de jogo e depois de verificar a lesão do jogador, recusa-se a sair  

                 da superfície de jogo. Como deve proceder o árbitro? 

  � Deve chamar a capitão de equipa para o retirar. 

  � Só deve solicitar a ação dos restantes elementos do banco no sentido de fazer acatar a sua decisão  

                  se passados 15 minutos o mesmo não sair. 

  � Deve solicitar a ação dos restantes elementos do banco no sentido de fazer acatar a sua decisão.  

 

 

 



3 
 

 

 
 

 

11 - O que entende pela expressão “espera e vê”? 

� É a temporização que deve ser observada entre a análise e a decisão, para verificar se estão  
        reunidas as condições para a respetiva penalização.  
� É o espaço de tempo em que se aguarda para intervir posteriormente.  

� É aguardar para ver se um jogador que reentra na superfície de jogo toma parte ativa no jogo.  
 

12 - Como deve proceder o árbitro se lhe faltarem os árbitros assistentes? 

� Procurará encontrar na assistência um árbitro oficial ou qualquer pessoa da sua confiança. Se  
        tal não for possível escolhe, por sorteio, qual o clube a cujo delegado caberá o encargo de  
        recrutar um substituto dos elementos em falta.  
� O árbitro dirige o jogo com o segundo árbitro relatando os fatos no relatório do jogo.  

� Deixa ao critério dos clubes a escolha do referido elemento.  
 

13 - A pretexto de vários jogos de um torneio de Juniores C terem sido marcados para serem   

        realizados no mesmo pavilhão, e pelo fato de o início do penúltimo jogo estar  

        consideravelmente atrasado em relação à hora inicialmente marcada, os delegados de  

        ambas as equipas pretendem reduzir cada período do jogo para 10 minutos. Deverá o  

        árbitro permitir esta situação?  

� O árbitro não deverá permitir esta situação, uma vez que não é da sua competência alterar a  
        duração dos períodos do jogo, devendo negar o pedido aos delegados.  
� O árbitro deve negar o pedido dos delegados, uma vez que tal pedido deve ser apresentado com  
        antecedência pelos delegados junto da entidade organizadora da competição, que deve    
        posteriormente informar o árbitro de qualquer alteração. 
� O árbitro deve aceder ao pedido dos delegados desde que a duração das partes do jogo tenha  
        sido combinada de comum acordo entre o árbitro e as equipas participantes. Qualquer acordo  
        deste tipo deve ser imperativamente feito antes do início do jogo e estar de acordo com o  
        regulamento da competição sendo os fatos detalhados no relatório do jogo.  
 

14 - Das faltas punidas com pontapé livre direto, qual delas não faz parte das cometidas por  

        negligência ou imprudência.  

� Carregar um adversário. 
� Agarrar um adversário. 
� Empurrar um adversário.  
 

15 - Na marcação de um pontapé livre, o jogador executante pontapeia a bola  

        intencionalmente contra um adversário, de forma negligente, para poder em seguida  

        continuar a jogá-la. Como deve proceder o árbitro?  

� O árbitro deve interromper o jogo e punir a sua equipa com um pontapé livre direto contra a  
        equipa do jogador faltoso no local em que atingiu o adversário.  

� O árbitro deve interromper o jogo, advertir o infrator e punir a sua equipa com um pontapé  
        livre direto contra a equipa do jogador faltoso no local em que atingiu o adversário.  
� Deve deixar prosseguir o jogo, pois nenhuma infração foi cometida. 
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16 - No que respeita á análise das entradas em tacle, devem ser considerados 5 fatores de  

        gravidade, Indique dois.  

� Intencionalidade ou malícia e a destruição de uma jogada prometedora.  

� Possibilidade de jogar a bola e a eminência de uma clara oportunidade de golo.  

� Intencionalidade ou malícia, perigo para integridade física do adversário.  
 

17 - Sempre que um jogador toque na bola com a mão deve ser advertido?  

� Não. Só deve ser advertido nos casos de comportamento antidesportivo, como tocar a bola com  
        a mão, marcar ou tentar marcar um golo ou tentar evitar a entrada da bola na sua baliza.  
� Não. Só deve ser advertido nos casos de comportamento antidesportivo, como tocar a bola com  
        a mão para impedir um adversário de receber a bola ou de desenvolver um ataque prometedor,  
        marcar ou tentar marcar um golo ou tentar evitar a entrada da bola na sua baliza.  
� Não. Só deve ser advertido nos casos de comportamento antidesportivo, como tocar a bola com  
        a mão para impedir que um adversário a receba ou desenvolva um ataque prometedor, marque  
        um golo ou tente evitar a entrada da bola na sua baliza. 
 

18 - Um espetador deu uma apitadela originando que um jogador tenha agarrado a bola com as  

        mãos. O árbitro interrompeu o jogo. Dirigiu-se ao delegado da equipa visitada solicitando a  

        intervenção deste para resolução desta situação. Como deveria ter recomeçado o jogo?  

� O jogo deve ter recomeçado com um pontapé livre direto no local onde a bola se encontrava  
        no momento da interrupção. 

� O jogo deve ter recomeçado com um lançamento de bola ao solo no local onde a bola se  
        encontrava no momento da interrupção.  
� O jogo deve ter recomeçado com um pontapé livre indireto no local onde a bola se  
        encontrava no momento da interrupção.  
 

19 - O jogador a ser substituído deve deixar a superfície de jogo por uma das zonas de  
        substituições, sendo que posteriormente, um colega seu, até aí substituto, pode entrar no  
        jogo. Encontra imprecisão na afirmação? 
 � Sim. O jogador deve deixar a superfície de jogo pela sua zona de substituição. 

 � Não. A afirmação é concordante com o texto da lei 3. 
 � Não. A afirmação está de acordo com a lei 12. 
 

20 - Com a bola em jogo, um jogador agride a soco o treinador adversário que entrara na  
        superfície de jogo. Após interromper o jogo e proceder às ações disciplinares, como deve o  
        árbitro fazer o recomeço do jogo? 
� O jogo deve ser recomeçado com um pontapé livre indireto, no local onde a bola se  
         encontrava no momento da interrupção, contra a equipa do jogador agressor. 
� O jogo deve ser recomeçado com um pontapé livre indireto, no local onde a bola se  
         encontrava no momento da interrupção, contra a equipa do treinador, por ter sido este o  
         primeiro a cometer a infração ao entrar na superfície de jogo indevidamente. 
� O jogo deve ser recomeçado com um lançamento de bola ao solo no local onde esta se  
         encontrava no momento da interrupção. 
 


