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                                  Conselho de Arbit ragem 

2º Curso de Aperfeiçoamento  
Árbitros de Categorias C4; CJ e Estágio Curricular Nível nº.1 

Teste Escrito Regulamentar 
 

ÉPOCA 
2013/2014  DATA 

12-01-2014   Futsal  
Local  

Complexo Desportivo 
do Luso 

 TESTE 
N.º 8 

 

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 - Os jogadores que abandonam a superfície de jogo por lesão… 
� Se a bola está em jogo, devem voltar a entrar pela linha lateral, depois da autorização do árbitro. 

� Depende da situação, podem não entrar com a bola em jogo. 

� Devem esperar que o jogo esteja interrompido. 

 

2 - Quantos jogadores podem disputar uma bola ao solo? 

� Entre nenhum e dez. 

� Dois, um por equipa. 

� Entre zero e um. 

 

3 - Deverão os árbitros interromper, sempre e quando se verifica a entrada de jogador expulso anteriormente, na  
      superfície de jogo? 

� Deverão interromper, no caso de não ser possível aplicar a lei da vantagem. 

� Deverão interromper quando o jogador tem interferência direta no jogo. 

� Deverão interromper, não de imediato se poderem aplicar a lei da vantagem e se o jogador não interferir no  

         jogo. 

  

4 - 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? 

� 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. 

 

         5 - Quem pode ministrar aquecimento aos jogadores substitutos, durante o jogo? 

           � Treinador ou Treinador-Adjunto. 

           � Preparador Físico. 

           � Ambas as respostas anteriores estão corretas. 
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         6 - Aquando do preenchimento do relatório de um jogo com cronometrista, o fato de o pavilhão não ter  

      marcador electrónico deve ser registado em: 

           � Instalações. 

           � Organização. 

           � Outros. 

 

                   7 - Durante um jogo quantos jogadores podem estar a efetuar exercícios de aquecimento em simultâneo? 

           � 4. 

           � 6. 

           � 8. 

 

                   8 - Cite dois exemplos de fatos que tenham cabimento no relatório do árbitro, no Capítulo 3 --“Observações do árbitro”  

                         referentes à alínea B) - Organização.  

           � Advertência e Expulsões. 

           � Jogo que começa atrasado e expulsões de técnicos. 

           � Deficiências encontradas na cabina da equipa de arbitragem e atraso do delegado na entrega da documentação ao árbitro.  

 

                   9 - Defina quais as características das linhas que marcam a superfície de jogo. 

           � Têm que ser visíveis ter entre 5 a 8 cm de largura, os postes e a barra transversal têm que ser da mesma largura. 

           � Têm que ser visíveis e no mínimo com 5 cm de largura. 

           � Têm que ser visíveis ter 8 cm de largura entre aos postes.  

 

                   10 - As caneleiras devem: 

           � Ser inteiramente cobertas pelas meias e oferecer um grau de proteção apropriado. 

           � Ser de matéria adequada (borracha, plástico, ou matérias similares) 

           � Todas as alíneas anteriores. 

   

                   11 - Mostrar dois cartões amarelos ao mesmo jogador e não o expulsar é: 

           � Um erro de observação 

           � Um erro de direito. 

           � Um erro de fato. 

                   12 - 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.  

 

13 - Existem situações em que está o Árbitro obrigado a usar o apito. Outras em que está recomendado que o faça e  

        outras ainda em que está proibido de o fazer. O lançamento de bola ao solo está incluído em qual destas?  

� Uso Obrigatório.  

� Uso Recomendado.  

� Uso Proibido.   
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14 - Segundo as Leis de Jogo, em quantas situações se torna obrigatório o uso do sinal acústico por parte do  

         cronometrista? 

� 4.  

� 8. 

� 11.  

 

15 - Durante o período de desconto de tempo, que jogadores se podem sentar no banco de substitutos?  

� Os jogadores. 

� Os substitutos. 

� Qualquer jogador.  

 

16 - No sorteio efetuado antes de o jogo começar, o capitão beneficiado deve escolher a bola ou a baliza para onde   

         vai atacar? 

� A equipa favorecida pelo sorteio escolhe a baliza para onde vai atacar ou a bola. 

� A equipa favorecida pelo sorteio escolhe a baliza para onde vai atacar. 

� A equipa favorecida pelo sorteio escolhe a bola.  

 

17 - Quando é iniciado o cronómetro no pontapé de saída? 

� Quando a bola é chutada e se movimenta em direção à superfície de jogo contrária. 

� Quando a bola é chutada, se movimenta em direção à superfície de jogo contrária e percorra o seu perímetro. 

� Quando a bola é chutada e se movimenta em direção à superfície de jogo contrária e após o segundo toque  

           noutro jogador. 

 

18 - 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.  

 

19 - A bola não está em jogo quando ultrapassa completamente a linha lateral ou de baliza, quer seja pelo ar, quer  

         rente ao solo. Qual a outra situação em que a bola também deixa de estar em jogo? 

� Quando o árbitro interrompe o jogo. 

� Quando o árbitro assinala pontapé de linha lateral. 

� Quando o árbitro assinala lançamento de baliza, pontapé de canto.  

 

20 - No decorrer do jogo são cometidas faltas punidas com livre direto ou indireto. Qual das três apresentadas é  

         cometida por negligência ou imprudência? 

� Saltar sobre um adversário. 

� Carregar um adversário com força excessiva.  

� Efetuar uma carga de ombro a um adversário. 


