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Perguntas 
 

1. Qual o peso da bola para um jogo do Campeonato Distrital da Divisão de Honra? 
 
R. A bola deve ter um peso máximo de 450 gramas e mínimo de 410 gramas no início do jogo. 

 

2. O equipamento a utilizar pela equipa de arbitragem está regulamentado. De que cor ou 
cores devem ser as botas? 
 

R. As botas devem ser de cor preta, podendo ter listas. 

 

3. Em que circunstâncias um jogador de campo pode trocar de lugar com o guarda-redes? 
 

R. Qualquer jogador de campo pode trocar de lugar com o guarda-redes desde que: 

· O árbitro seja previamente informado da troca pretendida 

· A troca se efectue durante uma paragem de jogo 

4. Os jogadores estão autorizados a usar braçadeiras durante o jogo? 
 

R. Não, apenas o capitão de equipa pode usar. 

 
5. Quando é que a bola entra em jogo na marcação de um pontapé de baliza? 
 

R. A bola está em jogo quando for pontapeada directamente para fora da área de grande 

penalidade, para terreno de jogo. 

 

6. Que princípio geral deve ser seguido pelo árbitro, quando não pune uma falta por aplicar 
a lei da vantagem e esta não resulta? 
 

R. Se a lei da vantagem não resultar, o árbitro pode sancionar a infracção original, devendo tomar 

essa decisão em poucos segundos. 

 

7. Pode o árbitro exibir o cartão amarelo ou vermelho durante o intervalo ou depois do jogo 
terminar? 
R. Pode fazê-lo até que, ele próprio abandone o terreno de jogo. 

Teste Escrito nº 25 – A 
Época 2008/09 
 
Candidatos aos Quadros :acionais (Árbitros Grupo A e C) e Árbitros Assistentes das 
equipas do :acional 
  
Vila Real, 12 Dezembro de 2008 

Duração de 60 minutos                                                     :ão Responder apenas Sim ou :ão 
 

Cotação (Certa – 5; parcial/ certa sem falha grave – 2; Errada ou com falha grave – 0)  
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8. :a marcação de um pontapé-livre directo a bola entra directamente na baliza do 
executante. Se fosse o árbitro desse jogo como procederia? 
 
R. Marcava pontapé de canto. 

 

9. Após ter defendido a bola, o guarda-redes mantém a mesma na palma da mão. Um 
adversário aproxima-se por detrás dele e com uma cabeçada (sem entrar em contacto 
corporal com ele) tira-lhe a bola da mão. Tal é permitido? Justifique. 
R. Não é permitido. O árbitro deve interromper o jogo e punir a equipa do jogador infractor com 

um pontapé-livre indirecto no local da infracção, (de acordo com a Lei 13 – Local dos pontapés-

livres). 

 
10. Com o jogo a decorrer, um jogador dentro da sua área de grande penalidade agride o 
árbitro. Que procedimento deve este tomar? 
 

R.O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o agressor por conduta violenta e punir a sua equipa 

com um pontapé-livre indirecto no local da agressão, (tendo em conta a Lei 13 – Local dos 

pontapés-livres). 

 

11. O que deve fazer o árbitro assistente se verificar que o árbitro exibiu apenas o cartão 
amarelo a um jogador que já tinha sido advertido anteriormente? 
 

R. Deve chamar o árbitro rapidamente de forma bem clara e informá-lo do erro cometido. 

 

12. :a Lei 11 – Fora-de-jogo – O que entende por “influenciar um adversário”? 
 
R.”Influenciar um adversário” significa impedir um adversário de jogar ou de poder jogar a bola, 

obstruindo claramente a linha de visão ou os movimentos do adversário, ou fazendo gestos ou 

movimentos que, no entender do árbitro, engane ou distraia o adversário. 

 

 

13. :um livre directo, o árbitro, por lapso, levanta o braço e por esse facto o guarda-redes 
deixa entrar a bola directamente na baliza. 
O árbitro não considerou o golo e mandou repetir o livre. 
Acha que a decisão dele foi correcta? Porquê? 
 
R. A decisão dele foi correcta, porque o guarda-redes foi enganado por um lapso do árbitro, lapso 

que deverá corrigir, não levantando o braço na repetição do livre. 

 

14. Qual deve ser o procedimento a tomar quando ao intervalo se pretende efectuar uma 
substituição? 
 

R. O suplente deverá entrar no terreno de jogo pela linha de meio campo, depois do árbitro ter sido 

avisado da substituição. 
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15. A bola saiu pela linha lateral, um jogador contrário à equipa que tocou a bola em último 
lugar corre para executar o lançamento, neste percurso perde uma bota. Com um pé 
descalço, faz o lançamento lateral de forma correcta. O árbitro deixou prosseguir o jogo. 
Concorda com a decisão do árbitro?  
 

R. Não concordo. O árbitro deveria advertir o jogador que lançou a bola por comportamento anti-

desportivo por ter feito o lançamento com o pé descalço e mandar repetir o lançamento pela 

mesma equipa, visto não ter existido nenhuma infracção à Lei 15. 

 
16. Um jogador, com a bola em seu poder, ao ver um defensor à sua frente, corre por fora do 
terreno de jogo para o evitar e poder continuar com a jogada. O adversário então impede-o 
de passar, mas fora da linha lateral. 
Como deve proceder o árbitro? 
 

R. O jogo deve ser interrompido e o defensor advertido por ter saído do terreno de jogo. O jogo 

deve recomeçar com livre indirecto no local onde esta se encontrava no momento da interrupção. 

 

17. Diga as quatro interrupções de jogo em que :ÃO é necessário utilizar o apito. 
 

R. Pontapé de canto; Pontapé de baliza; Lançamento de linha lateral e um golo. 

 

 

18. :a marcação de grandes penalidades para encontrar um vencedor, o árbitro procede, 
com os capitães de equipa a um sorteio. Para que serve este sorteio? 
 
R. Para o capitão da equipa que vence escolher executar o primeiro ou o segundo pontapé. 

 
 

19. Um jogador deita-se intencionalmente sobre a bola durante um certo tempo. Que acção 
deve o árbitro ter? 
 

R. Deve interromper o jogo, advertir o jogador por comportamento anti-desportivo e recomeçar o 

jogo com um pontapé-livre indirecto no local da infracção. (tendo em conta a Lei 13 – Local dos 

pontapés-livres).  

 
20. :a segunda parte, de um jogo do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da AFVR, 
realizado a 07/12/2008, com início as 15H00, verificou-se que as condições climatéricas se 
alteraram. A visibilidade diminuiu devido ao intenso nevoeiro e ao aproximar da noite. O 
árbitro ainda conseguia manter contacto visual com os seus assistentes e toda a extensão do 
terreno de jogo (de baliza a baliza). Quando decorria o minuto 37, o responsável pelas 
instalações decidiu ligar a iluminação. Se fosse o árbitro deste jogo como procederia? 
 
R. Na primeira interrupção de jogo, perguntava ao delegado da equipa visitada se a iluminação era 

homologada (oficial). Em caso afirmativo permitia que esta se mantivesse ligada, caso contrário 

solicitaria que fosse desligada e reiniciava o jogo visto que a visibilidade ainda mo permitia.   

Mencionava os factos no relatório de jogo.  

 
 


