Associação de Futebol de Vila Real
Prova Inicial para Árbitros
Teste nº 12
Época 2007/08
Prova Geral (2ª cat)
Vila Real, 22 Setembro de 2007
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)

Perguntas
* - Salvo circunstâncias particulares da Lei 8
1. Depois da equipa A ter metido a bola na baliza da equipa B, o árbitro, antes de
apontar o centro do terreno, olhou para o seu assistente que com o corpo lhe confirmou
a validade do golo. Que posição tomou o assistente para ficar logo esclarecido?
R: Virou o corpo para o centro do terreno.
2. Se um jogador cuspir na cara do árbitro, como deverá este agir?
R: Deverá interromper o jogo, expulsar o jogador e mandar recomeçar o jogo com um
pontapé livre indirecto contra a sua equipa, no local da infracçã, salvo*
3. Um suplente, que está a fazer exercícios de aquecimento atrás da sua baliza, entra
dentro do terreno de jogo e com um pontapé para canto evita que a bola entre na sua
baliza. Como deverá proceder o árbitro?
R: O árbitro interrompe a partida, adverte o jogador suplente, providencia para que este
abandone o terreno de jogo e recomeça o jogo com um pontapé livre indirecto no local onde a
bola se encontrava no momento da interrupção, salvo*
4. Diga os locais em que os jogadores suplentes podem fazer exercícios de aquecimento
antes de entrarem a substituir colegas de equipa.
R: O aquecimento dos suplentes deve ser feito atrás do árbitro assistente 1 sempre que o
campo tenha condições para tal ou atrás da linha de baliza da própria equipa dos respectivos
jogadores. Deve fazê-lo do lado do árbitro assisstente, no espaço compreendido entre a
bandeirola de canto e o ponto de intercepção da linha de baliza com a área de baliza, nunca
entre este ponto e a baliza.
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5. Como deve proceder o árbitro assistente se o árbitro lhe solicitar que coloque a
barreira à distância regulamentar?
R: Deverá colocar-se no local onde deverá ser colocada a bola e daí comandar a distância da
barreira.
6. Refira três deveres que, segundo a lei 6, o árbitro assistente deve assinalar.
R: a) Quando a bola sai completamente do terreno de jogo.
b) A que equipa pertence o lançamento lateral, ou se há pontapé de canto ou de baliza.
c) Quando um jogador deve ser sancionado por se encontrar em posição de fora-de-jogo.
d) Quando é solicitada uma substituição.
e) Quando um comportamento condenável ou qualquer outro incidente aconteça fora do
campo de visão do árbitro (incluindo, excepcionalmente, qualquer falta cometida na área
de grande penalidade)
f) quando, nos pontapés de grande penalidade, o guarda redes se mova para a frente antes
que a bola seja chutada e se a bola transpõe a linha.
7. A lei 15 define que o executante de um lançamento de linha lateral deverá segurar a
bola com as mãos. Indique mais três condições para que o lançamento seja considerado
correcto.
R:
a) Fazer frente ao terreno de jogo;
b) Ter, pelo menos parcialmente, os dois pés sobre a linha lateral ou sobre a faixa de
terreno exterior a esta linha;
c) Lançar a bola por detrás da nuca e por cima da cabeça.
8. ão há infracção de fora-de-jogo quando um jogador recebe a bola de um pontapé de
baliza.
Indique as outras duas situações previstas na lei 11 em que não há infracção.
R: Lançamento lateral e pontapé de canto.
9. um lançamento de linha lateral próximo do árbitro assistente, a bola entra
directamente na baliza do adversário. Que indicação deverá dar o árbitro assistente?
R: Deve indicar pontapé de baliza.
10. Quando é que um jogador se encontra em posição de fora-de-jogo?
R: Quando estiver mais próximo da linha de baliza adversária do que a bola e o penúltimo
adversário.
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11. Indique duas faltas previstas na lei 12, punidas com livre directo que não sejam
cometidas por negligência, imprudência ou excesso de combatividade.
R:
a) Entrar em tacle sobre um adversário para se apoderar da bola tocando nele antes de a
jogar;
b) Agarrar um adversário;
c) Cuspir sobre um adversário;
d) Tocar deliberadamente a bola com as mãos (Excepto o guarda-redes dentro da sua área
de grande penalidade).
12. Um jogador defensor desloca-se para fora da sua própria linha de baliza de forma a
colocar um atacante em posição de fora-de-jogo. Como deve agir o árbitro?
R: O árbitro deve permitir que a jogada continue e o defensor será advertido por abandonar
deliberamente o terreno de jogo sem autorização, na próxima interrupção de jogo.
13. Justifique a razão porque num lançamento de bola ao solo não há fora-de-jogo?
R: Porque o lançamento é executado pelo árbitro.
14. Se um jogador usar camisola interior de que cor devem ser as mangas?
R. A cor das mangas da camisola interior deve ser a mesma da cor predominante das mangas
da camisola.
15. Se o árbitro assistente assinala um fora-de-jogo com a bandeira, mas não é
imediatamente visto pelo árbitro, como deve proceder?
R: Deve manter a bandeira levantada até que o árbitro o veja, ou que a bola seja claramente
controlada pela defesa.
16. O árbitro assistente assinala com a bandeira que a bola saiu do terreno de jogo. o
entanto o árbitro não se apercebe deste sinal. O que deverá fazer o árbitro assistente?
R: Deverá manter a bandeira levantada até que o árbitro o veja.
17. Pode o árbitro exibir cartões amarelos ou vermelhos durante o intervalo ou depois
do jogo ter terminado?
R: Sim. O árbitro pode fazê-lo até abandonar o terreno de jogo.
18. Se a cor da camisola dos dois guarda - redes for a mesma e não seja possível um deles
mudar de camisola, o que deverá fazer o árbitro?
R: Deverá realizar o jogo e mencionar os factos no relatório.
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19. Um pontapé livre é assinalado e o jogador decide executar rapidamente o pontapé.
Um adversário que se encontrava a menos de 9,15 metros intercepta a bola. Como deve
agir o árbitro?
R: O árbitro deve deixar prosseguir o jogo.
20. um pontapé de baliza, a bola toca no árbitro no interior da área de grande
penalidade e sai da referida área, continuando em jogo. Como deve proceder o árbitro?
R: Não deve tomar qualquer atitude, visto que a bola entrou correctamente em jogo, mesmo
tocando no árbitro.
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