Associação de Futebol de Vila Real
Prova Intercalar - Futebol
Teste Escrito n.º 16
Época 2007/08
Candidatos aos Quadros ;acionais (Grupo C)
Vila Real, 26 de Janeiro 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)

Perguntas
* - Salvo Condições particulares da Lei VIII
1 – Como deve agir o árbitro quando um jogador despe a camisola e verifica que usa uma
igual por baixo?
O árbitro deve advertir o jogador por comportamento antidesportivo.
2 – A decisão 4 da Lei 1 estabelece que não é permitido qualquer tipo de publicidade a
menos de 1m da linha lateral. Tal medida também se aplica à linha de baliza?
Sim. Qualquer tipo de publicidade terá de estar a mais de 1m das linhas que delimitam o terreno
de jogo.
3 – É obrigatório um jogador usar botas de futebol com pitões?
Justifique a sua resposta.
R. Não. A lei 4 não refere que o calçado tenha pitões, apenas exige, tal como qualquer peça do
equipamento que não apresente qualquer perigo para o próprio jogador ou para os outros.
4 – Já havia 10 minutos de jogo quando o árbitro se apercebeu que uma das equipas está a
jogar com doze elementos.
O que deve fazer o árbitro?
R. Deve interromper o jogo, advertir o jogador que está a mais, mandá-lo sair do terreno para o
banco, e recomeçar o jogo com um pontapé-livre indirecto no local em que a bola se encontrava
no momento da interrupção.*
5 – Podem existir no terreno de jogo linhas distintas das que são estabelecidas na Lei 1?
Não. Sobre o terreno de jogo não poderão existir linhas distintas das estabelecidas na Lei 1.
6 – O guarda-redes pode ser obstruído na sua área de baliza. Diga em que condições.
R. Só é permitido que o guarda-redes seja obstruído se estiver a fazer obstrução, com os pés em
contacto com o solo (pode ser parcialmente em contacto) e esteja na posse da bola.
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7 – Um jogador que vai ser substituído abandona o terreno de jogo e o árbitro faz sinal ao
suplente para entrar. Entretanto, antes de entrar no terreno de jogo, o suplente efectua um
lançamento lateral, não cumprindo o processo das substituições previsto na lei 3. É
permitida esta situação?
R. Não. Primeiro tem que completar o processo das substituições previsto na Lei 3. O jogador
deve entrar no terreno de jogo, numa interrupção de jogo, pela linha de meio campo.
8 – Um pontapé-livre é assinalado e o jogador decide executar rapidamente o pontapé. Um
adversário que se encontra junto da bola impede-o de realizar o pontapé. O árbitro exibe
imediatamente o cartão amarelo àquele jogador. Qual foi a fundamentação do árbitro para
esta advertência?
R. No retardar o recomeço do jogo.
9 – Há situações em que o árbitro está aconselhado a interromper o jogo e não aplicar a Lei
da Vantagem, mesmo sobrando a bola para um colega do jogador que sofreu a falta.
Cite duas dessas situações.
R. Está aconselhado interromper o jogo e não aplicar a lei da vantagem:
· Quando o jogador que cometeu a falta deve ver um segundo amarelo
· Quando deve ver um vermelho e ser expulso.
10 – Uma equipa joga com 12 jogadores sofre um golo, tendo o árbitro dado conta dessa
situação antes do reinicio do jogo. Como deve agir?
O golo é válido. O jogador que está a mais será advertido por comportamento antidesportivo e
deverá sair do terreno de jogo.
11 – O árbitro dá ordem para a execução de um pontapé de grande penalidade.
Um jogador da equipa beneficiada com o pontapé de grande penalidade agride um
adversário fora da área de grande penalidade. O árbitro repara na agressão. Como deve
agir o árbitro neste caso?
O árbitro deve aguardar a execução do pontapé. Se foi golo, a grande penalidade deve ser repetida.
No caso contrário, deve interromper o jogo e recomeçar com um pontapé-livre indirecto a executar
no local da infracção, expulsando o infractor por conduta violenta.
12 – Um suplente que está a jogar como efectivo, sem o árbitro ter sido informado, sofre
uma falta cometida por um jogador adversário. Como deve proceder o árbitro?
O árbitro deverá interromper o jogo, advertir o suplente por comportamento antidesportivo e
ordenar a sua saída do terreno para que o processo da substituição seja correctamente executado.
Deverá advertir, expulsar ou não tomar medidas disciplinares, consoante a gravidade da falta,
contra o jogador que cometeu a infracção sobre o suplente. O jogo deverá recomeçar com um
pontapé-livre indirecto contra a equipa do suplente no local onde a bola se encontrava quando o
jogo foi interrompido. *
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13 – ;as faltas simultâneas pode-se punir a mais grave? Em que circunstância?
R – Sim, se forem praticadas pelo mesmo jogador ou por dois jogadores da mesma equipa.
14 – Quando uma equipa entrar atrasada no terreno antes do início do jogo ou após o
intervalo, como deve proceder o árbitro?
R. O árbitro deve indagar junto do delegado ao jogo ou capitão a razão da demora e referir no
boletim de jogo os motivos justificativos, emitindo sempre a sua opinião.
15 – Diga quais são as Zonas do corpo onde são permitidas cargas.
R.
a) Ombros;
b) Omoplatas;
16 – Descreva três factores de gravidade que, quando um jogador entra em tacle sobre um
adversário, possam conduzir à sua expulsão.
R. Os factores de gravidade que podem conduzir à expulsão do jogador que entra em tacle sobre
um adversário são:
· A intenção ou maldade;
· A velocidade da acção do jogador (intensidade);
· O perigo para a integridade física do adversário;
· A possibilidade de jogar a bola.
17 –Vai ser executado um pontapé-livre indirecto contra a equipa defensora, em cima da
linha da área de baliza paralela à linha de baliza. Em que local podem permanecer os
jogadores que desejam formar barreira?
R – Todos os jogadores defensores devem colocar-se pelo menos a 9,15 m da bola até que esta
esteja em jogo.
No entanto podem ficar a menor distância se situarem sobre a sua linha de baliza ente os postes.
18 – ;o final do jogo, o delegado de uma das equipas pretende fazer uma declaração de
protesto, alegando que o árbitro marcou, contra a sua equipa, duas grandes penalidades
inexistentes.
Deverá o árbitro facultar o boletim de jogo para o efeito? Porquê?
R. Sim, porque é um direito que lhe assiste e por se tratar de alegações de natureza técnica a que o
árbitro deve ser alheio.
19 – É permitido que o guarda-redes efectue um lançamento lateral, um pontapé de canto,
um pontapé de grande penalidade, etc.?
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Sim, para esse efeito é um jogador como qualquer outro.
20 – Um lançamento é efectuado por um jogador. Ele atira a bola para o seu guarda-redes
que tenta evitar que a bola entre na baliza, tocando-lhe com as mãos. ;o entanto a bola
acaba por entrar na baliza. Como deve agir o árbitro?
Deverá ser aplicada a lei da vantagem e validar o golo.
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