Associação de Futebol de Vila Real
Prova - Futebol
Teste Escrito nº 23
Época 2008/09
Prova Geral (1ª Cat.)
Vila Real, 30 Agosto de 2008
Duração de 60 minutos

9ão Responder apenas Sim ou 9ão

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

Perguntas
1. Diga quais são as medidas interiores regulamentares para as Balizas de futebol de onze
(largura, altura e largura dos Postes).
R. 7,32 m, 2,44 m e 10 a 12 cm. (medidas interiores)
2. 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.

3. 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.
4. 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

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. Caso os jogadores não respeitem a sua indicação deverá chamar o árbitro que agirá em
conformidade.
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6. Chove. Para defender uma bola rematada rente ao chão, o guarda-redes lança-se,
consegue apanhar a bola, mas deslizando pela relva, vai sair fora da área de grande
penalidade com ela bem agarrada entre os braços.
Deve o árbitro intervir ou não? Como? Porquê?
R. O árbitro deve intervir, interrompendo o jogo para punir a equipa do guarda-redes com um
pontapé-livre directo, por ter jogado a bola com as mãos fora da área de grande penalidade. Se
saiu da área para fora do terreno de jogo, deverá ser assinalado um pontapé de canto.
7. 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.

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. 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.
10. 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.
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11. 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.

12 – 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. 9o 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.
13. Um jogador que foi advertido e de seguida foi substituído. Passados 15 minutos entra no
terreno de jogo sem autorização do árbitro. Como deve agir o árbitro?
R. Se não houver lugar à lei da vantagem, o árbitro deverá interromper o jogo, advertir o jogador
(2º cartão) por comportamento anti-desportivo, seguido da expulsão por acumulação e ordenar a
sua saída do terreno de jogo. O jogo deverá recomeçar com um pontapé livre indirecto contra a
equipa desse jogador no local onde a bola se encontrava quando o jogo foi interrompido. (ver Lei
13 – local dos pontapés livres).
14 – Estar em fora-de-jogo não constitui por si só uma infracção. Indique as três situações
previstas na Lei 11 para que um jogador deva ser sancionado por estar naquela situação.
R.
•
•
•

Por influenciar um adversário
Por tirar partido dessa posição
Por ter parte activa no jogo

15 – 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.
16. 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.

17. 9ão há infracção de fora-de-jogo quando um jogador recebe a bola de um pontapé de
baliza.
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Indique as outras duas situações previstas na lei 11 em que não há infracção.
R: Lançamento lateral e pontapé de canto.
18. 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.
19. 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.

20. 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.
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