Associação de Futebol de Vila Real
Prova - Futebol
Teste nº 29
Época 2009/10
Prova Geral Estagiários
Vila Real, 05 de Setembro 2009
Duração de 60 minutos

8ão Responder apenas Sim ou 8ão

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. Se um jogador usar calções interiores, de que cor devem ser?
R. Os calções interiores devem ser da cor predominante dos calções.

4. Qual o peso da bola para um jogo do Campeonato Distrital da Divisão de Honra?
R. A bola deve ter um peso máximo de 450 gramas e mínimo de 410 gramas no início do
jogo.

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. Quando é que um suplente se torna um jogador efectivo?
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R. Imediatamente após ter penetrado no terreno de jogo, desde que o processo das
substituições tenha sido respeitado.
8. Um jogador que vai ser substituído recusa-se a sair do terreno de jogo. Que decisão
deve o árbitro tomar?
R. Deixar que o jogo continue, pois o assunto não é da sua jurisdição.
9. Como deverá proceder o árbitro se, quando o jogo decorria após alguns minutos do
seu início, verificar que uma equipa tem 12 jogadores em campo?
R. Se não houver lugar à lei da vantagem, deve interromper o jogo, advertir o jogador que
estiver a mais, ordenar a sua saída do terreno de jogo e recomeçar o jogo com um pontapélivre indirecto contra a sua equipa no local em que a bola se encontrava no momento da
interrupção.
10. Diga quais são as Zonas do corpo onde são proibidas cargas.
R.

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

11. Com o jogo a decorrer, um jogador dentro da sua área de grande penalidade agride
o árbitro. Que procedimento deve este tomar?
R.O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o agressor por conduta violenta e punir a sua
equipa com um pontapé-livre indirecto no local da agressão, (tendo em conta a Lei 13 – Local
dos pontapés-livres).

12. 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.

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. 8o
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. Como se denomina o fora-de-jogo em que o jogador se encontra nessa posição
descaído sobre a esquerda do seu ataque e a bola é enviada para o lado direito?
R. Fora de jogo de posição.

16. Pode um jogador que saiu por lesão regressar ao jogo pela linha de baliza? Explique.
R. Pode, com a devida autorização do árbitro. (Se for com o jogo a decorrer só poderá entrar,
após essa autorização, pelas linhas laterais).

17. Os livres são marcados no local em que as infracções são cometidas. Cite duas
excepções a esta regra.
R. Grande penalidade
Livres indirectos cometidos na área de baliza.

18. 8a marcação de um pontapé-livre directo a bola entra directamente na baliza do
executante. Se fosse o árbitro desse jogo como procederia?
R. Marcava pontapé de canto.

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. É permitido que o guarda-redes efectue um lançamento lateral?
R. Sim, para esse efeito é um jogador como qualquer outro.
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