Associação de Futebol de Vila Real
Prova - Futebol
Teste n.º 19
Época 2008/09
Quadro Distrital Grupo A, C e AA das equipas do 7acional
Vila Real, 30 de Agosto de 2008
Duração de 60 minutos

7ão Responder apenas Sim ou 7ão

Cotação (Certa – 5; parcial/ certa sem falha grave – 2; Errada ou com falha grave – 0)

Perguntas
1. Antes do início do jogo o delegado da equipa visitante informa-o que pretende protestar o jogo
em virtude dos fios das redes das balizas serem muito grossos, com cerca de 4 milímetros de
espessura.
Como proceder? Justifique.
R. Deve dar-se início ao jogo uma vez que a espessura dos fios é superior ao mínimo de 2,5 mm, exigido
pelo Regulamento da competição.

2. Quando por qualquer motivo, não for possível aos delegados entregar ao árbitro, antes do
encontro os cartões-licença de um ou mais jogadores, quer efectivos, quer suplentes, como deverá
o árbitro proceder?
Estes jogadores deverão assinar por seu próprio punho e na presença do árbitro, em local apropriado
”Outras” do boletim do jogo. Os delegados nessas circunstâncias, deverão apresentar ao árbitro os
Bilhetes de Identidade ou outro documento idóneo (com fotografia), de modo que a identificação dos
jogadores, por parte do árbitro, não deixe margem para quaisquer dúvidas.
Se o documento idóneo referido anteriormente não contiver a fotografia do jogador em questão, o
delegado do Clube deverá entregar ao árbitro uma declaração escrita em papel comum, confirmando que
efectivamente o mesmo diz respeito ao jogador que assinou no boletim do jogo.
O árbitro deverá mencionar no seu relatório, expressa e pormenorizadamente a ocorrência.
3. Um jogador apresentou-se com uma ligadura de gesso no cotovelo e exibiu uma declaração
médica dizendo que não corre qualquer perigo em jogar naquelas condições.
O árbitro resolveu não o autorizar a participar no jogo.
Encontre uma justificação para ele proceder dessa forma.
R. Na opinião do árbitro, a ligadura constituía perigo para os restantes jogadores.
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4. Quando uma equipa, por motivos alheios à sua vontade (acidente ou avaria no transporte), não
puder estar presente à hora marcada para o inicio do jogo, o árbitro deverá aguardar, dentro das
possibilidades de momento, o tempo que lhe parecer razoável, tendo em atenção que o interesse
comum é o da realização do jogo.
Quando uma equipa faltar, sem justificação, como deverá proceder o árbitro?
R. O árbitro deve limitar-se a relatar os factos no relatório, aguardando, pelo menos trinta minutos,
tomando depois a sua decisão em definitivo.

5. O guarda-redes, sobre a linha de golo, mergulha, conseguindo agarrar a bola, mas bate com a
cabeça num poste e fica estendido com a bola na mão.
O árbitro assistente desse lado levanta a bandeira e faz sinal para o árbitro chamando-lhe a
atenção para o estado em que se encontra aquele jogador.
Diga qual devia ser o procedimento do árbitro, que entendeu o sinal do assistente?
R. O árbitro deve interromper o jogo, solicitar assistência ao guarda-redes e depois de assistido,
recomeçar o jogo com um lançamento de bola ao solo sobre a linha da área de baliza paralela à linha de
baliza no local mais próximo donde a bola se encontrava no momento da interrupção.
6. Qualquer jogador de campo pode trocar de lugar com o guarda-redes. Em que condições?
R.

· o árbitro seja previamente informado da troca pretendida
· a troca se efectue durante uma paragem de jogo

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. O guarda-redes suplente pode participar no jogo sem o guarda-redes titular sair.
Descreva uma situação concreta em que tal possa acontecer.
R. Sim. Pode entrar para outro lugar em substituição de um colega de equipa, tendo para isso de usar
equipamento igual aos restantes colegas.

9. Um jogador dentro da sua área de grande penalidade e fora da área de baliza, agride um
adversário. O árbitro interrompe o jogo e verifica que o agressor era um jogador que já havia sido
expulso anteriormente.
Que decisões deverá tomar?
R. Deve mandar sair o jogador que já tinha sido expulso e recomeçar o jogo com um lançamento de bola
ao solo no local em que a mesma se encontrava no momento da interrupção. Se a bola se encontrava
dentro da área de baliza, terá que executar o lançamento de bola ao solo em cima da linha da área de
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baliza paralela á linha de baliza no local mais próximo onde ela se encontrava no momento da
interrupção. Deve também relatar a ocorrência no boletim do jogo.

10. A equipa de um jogador culpado de conduta violenta foi punida pelo árbitro com um pontapélivre indirecto.
É possível tal sanção? Justifique.
R. Sim, se a conduta violenta for praticada, por exemplo, sobre um colega de equipa ou sobre um
elemento da equipa de arbitragem.

11. Refira quatro condições necessárias para considerar que um defensor destruiu uma ocasião
clara de golo dum adversário.
R. As condições são:
- direcção da baliza,
- distância da baliza,
- posição de outros defesas,
- posição do guarda-redes
- possibilidade de jogar a bola.

12. Quando o guarda-redes solta a bola das mãos para a repor em jogo, um adversário intercepta
a bola antes que ela toque no chão. Esta situação é permitida?
R: Não. Constitui infracção impedir o guarda-redes de soltar a bola das mãos. O soltar a bola das mãos e
o pontapear a bola é considerado como um acto único.

13. Um defensor começa a agarrar um atacante fora da área de grande penalidade, mas acaba
dentro da área de grande penalidade. Que decisão deve o árbitro tomar?
R: Deverá assinalar um pontapé de grande penalidade.
14 – Um dirigente do clube visitado agrediu com um pontapé um dos Árbitros Assistentes, o qual,
por esse motivo, não ficou em condições de continuar em funções. Face a isso, o Árbitro foi à
bancada convidar uma pessoa da sua confiança, não Árbitro, para exercer as funções de
assistente. 7o público encontravam-se vários Árbitros oficiais a assistir ao jogo.
Considera correcto ou incorrecto o procedimento do Árbitro? Justifique.
R. Incorrecto. O Árbitro deveria ter dado o jogo por terminado e relatar os factos no relatório.

3

Associação de Futebol de Vila Real
Prova - Futebol
15. Antes de se proceder à marcação de pontapés a partir da marca de grande penalidade para
determinar o vencedor, há um caso em que o Árbitro tem o privilégio de escolher e outro em que
tem obrigatoriamente de proceder a um sorteio. Quais são?
R: A escolha é a da baliza em direcção à qual devem ser executadas todos os pontapés de grande
penalidade e o sorteio é para determinar qual a equipa que executa o primeiro ou o segundo pontapé.
16. Vai ser executado um pontapé-livre indirecto fora da área de grande penalidade da equipa
defensora.
O árbitro não levanta o braço para indicar que o livre é indirecto. A bola é chutada e entra
directamente na baliza.
O que deve fazer o árbitro?
R. O pontapé-livre deverá ser repetido porque a infracção inicial, castigada com um pontapé-livre
indirecto, não pode ser anulada por um erro do árbitro.
17. O árbitro assistente assinala com a bandeira que a bola saiu do terreno de jogo. 7o 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.
18. Durante a execução dos pontapés a partir da marca de grande penalidade, para apurar o
vencedor, apenas o guarda-redes pode ser substituído.
Que circunstâncias específicas são necessárias para que isso possa acontecer?
R. Este lesionar-se no decorrer das mesmas e a sua equipa ainda não ter esgotado as substituições.
19. Como deve proceder um Árbitro Assistente se não concordar com o relatório elaborado pelo
Árbitro?
R. Deve assinar o documento registando nele qualquer discordância em relação ao seu conteúdo,
comunicando esse facto, por escrito ao órgão responsável pela nomeação.
20. 7o balneário da equipa de arbitragem, apenas é permitida a entrada dos delegados aos jogos
dos Clubes intervenientes, quando?
R. Os delegados só podem entrar no balneário da equipa de arbitragem antes do início e depois do fim
do jogo e para desempenho das funções que lhe estão atribuídas.
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