Associação de Futebol de Vila Real
Prova - Futebol
Teste nº 22
Época 2008/09
Prova Geral (2ª Categoria e acesso à Primeira Cat.)
Vila Real, 30 Agosto 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
1. Podem existir no terreno de jogo linhas distintas das que são estabelecidas na Lei 1?
R. Não. Sobre o terreno de jogo não poderão existir linhas distintas das estabelecidas na Lei 1.
2. Cite três materiais autorizados para se efectuarem as marcações.
R. Cal queimada, pó de tijolo, carvão e pó de cortiça
3. Os bancos dos técnicos devem estar ambos à mesma distância da linha de meio
campo. Qual é a distância máxima entre eles?
R. 32 metros.

4. Um dos suplentes sentado no banco dos técnicos não tem o colete vestido. Como
procedia?
R. Convidava-o a vestir o colete, tal como os restantes colegas.

5. Tem o capitão de equipa, o direito de contestar as decisões do árbitro?
R. Não, nem o capitão de equipa nem qualquer outro jogador tem o direito de manifestar
desacordo com as decisões do árbitro.
6. Quando é que a bola deixa de estar em jogo ?
R – Quando atravessar completamente a linha de baliza ou a linha lateral, quer junto ao solo
quer pelo ar ou o jogo seja interrompido pelo árbitro.
7. Se a bola bater na cara do árbitro e depois entrar na baliza enquanto o árbitro está
temporariamente incapacitado, deve o golo ser validado, apesar do árbitro não ter visto?
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R: Sim, se na opinião dos árbitros assistentes o golo foi correctamente obtido.

8. Diga quando é que o árbitro pode revogar uma decisão que ele verifica ser incorrecta.
R: Desde que o jogo não tenha ainda recomeçado ou terminado.
9. Diga quais são as Zonas do corpo onde são proibidas cargas.
R.

a) Coluna vertebral;
b) Externo;
c) Axilas;
d) Zona mamilar.

10. Cite três casos concretos de prática de jogo perigoso por parte de um jogador.
R. Três casos de jogo perigoso:
1. Tentar jogar a bola à altura da cabeça do adversário;
2. Baixar a cabeça para disputar a bola ao nível dos pés do adversário;
3. Tentar jogar a bola em pontapé de bicicleta ou tesoura com um adversário
por perto.
11. 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. =o 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.
12. 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.
13. Que deve o árbitro fazer se os dois capitães de equipa chegarem a acordo em não
fazer intervalo e um dos seus jogadores insistir no seu direito ao intervalo?
R: Os jogadores têm direito a um intervalo e o árbitro a obrigação de o garantir.
14. 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.
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15. =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.

16. Quando é que um suplente se torna um jogador efectivo?
R. Imediatamente após ter penetrado no terreno de jogo, desde que o processo das
substituições tenha sido respeitado.

17. 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.

18. =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.

19. Em que recomeços de jogo não há infracção de fora-de-jogo?
R. Não há infracção ao fora-de-jogo:
· nos pontapés de baliza;
· nos lançamentos laterais
· nos pontapés de canto.
20. 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.
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