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Perguntas 
 

 
1 – A lei 1 determina as medidas das marcações do terreno de jogo. 
Diga qual a distância da marca da grande penalidade ao arco de círculo exterior à 
área de grande penalidade. 
  
R. A distância é de 9,15 metros. 
 
 
2 – Em cada canto do terreno de jogo deve ser colocada uma Bandeira. Qual a altura 
máxima e mínima que elas devem ter? 
 
R: A Lei I só prevê a altura mínima de 1,5 metros, não existindo altura máxima definida. 
 
 
3 – Um jogador saiu do campo com autorização do árbitro para regularizar uma peça 
do equipamento. O que é necessário para ele reentrar em campo? 
 
R. É necessário que o árbitro por si, ou o árbitro assistente (por delegação do árbitro) 
verifique se o equipamento se encontra de acordo com a Lei 4. O jogador só pode regressar 
com o jogo interrompido e com autorização do árbitro. 
 
 
4 – O árbitro ordena que um jogador tire um colar que traz no pescoço. Passados 
alguns minutos, o árbitro apercebe-se que o jogador continua com ele e interrompe o 
jogo. Como deve proceder o árbitro?  
 
R. Deve advertir o jogador por comportamento anti-desportivo, mandá-lo sair do terreno de 
jogo para retirar as jóias. Deve recomeçar o jogo com pontapé livre indirecto no local em 
que a bola se encontrava no momento da interrupção. (tendo em conta a Lei 13 – Local dos 
pontapés-livres). 
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5 – Refira três deveres que, segundo a Lei 6, o árbitro assistente deve assinalar? 
 
R: a) Quando a bola sai completamente do terreno de jogo. 
     b) A que equipa pertence o lançamento lateral, ou se há pontapé de canto ou de baliza. 
     c) Quando um jogador deve ser sancionado por se encontrar em posição de fora-de-jogo. 
     d) Quando é solicitada uma substituição. 

e) Quando um comportamento condenável ou qualquer outro incidente aconteça fora do 
campo de visão do árbitro. 

 
 
6 – O que é necessário para que um jogador faça obstrução a um adversário sem 
cometer qualquer irregularidade? (Diga pelo menos duas condições) 
 
R. É necessário que a bola esteja à distância jogável, que manifeste interesse em jogá-la e 
não faça uso dos braços. 
 
 
7 – :um pontapé de baliza, a bola toca no árbitro no interior da área de grande 
penalidade e sai da referida área, continuando em jogo. Como deve proceder o 
árbitro? 
 
R: Não deve tomar qualquer atitude, visto que a bola entrou correctamente em jogo, mesmo 
tocando no árbitro. 
 
 
8 – Diga que sinalética deve ser feita pelo árbitro assistente para assinalar uma falta 
praticada na sua zona da acção, por um defensor sobre um adversário que o tenta 
fintar, numa posição que dificilmente poderá ser vista pelo árbitro.  
 
R. Deve-se levantar a bandeira ao alto e de seguida indicar a direcção da falta. Estes dois 
sinais devem ser feitos com a a mão direita, visto tratar-se de uma falta cometida por um 
jogador defensor.  
 
 
9 – 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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10 – 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. 
 
 
11 – Em que condições pode um jogador efectivo ser punido tecnicamente quando se 
encontre fora do terreno de jogo?  
 

R: No lançamento da bola pela linha lateral, regularmente executado e em que o lançador 
da bola agrida um adversário colocado dentro do terreno de jogo. 

 
12 – Um jogador de uma equipa que só tem 7 jogadores abandona o terreno de jogo 
para receber assistência médica. Que decisão deve o árbitro tomar? 
 
R. O jogo será interrompido até que o jogador tenha recebido tratamento e volte ao terreno 
de jogo. 
Se o jogador não puder voltar, o jogo deve ser dado como terminado e relatar os factos no 
relatório. 
 
 
13 – 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). 
 
 
14 – 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. 
 
 
15 – “ :ão há infracção “ é um das quatro secções que constituem a Lei 11. Quais as 
situações nelas previstas?  
 
R. 

• Um Pontapé de baliza 
• Um lançamento de linha lateral 
• Um Pontapé de canto 
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16 – :a 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. 
 
 
17 – 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. 
 
 
18 – Diga os locais em que os jogadores suplentes podem fazer exercícios de 
aquecimento antes de entrarem a substituir colegas de equipa. 
 
R: O aquecimento dos suplentes deve ser feito atrás do árbitro assistente ou atrás da linha 
de baliza da sua equipa da sua equipa desde a bandeirola de canto até à intercepção de linha 
de baliza com a área de baliza e nunca entre este último ponto e o poste. 
 
 
19 – Durante a execução do pontapé de saída inicial um jogador efectivo agrediu um 
adversário, o árbitro expulsou-o e permitiu a sua substituição. O que teria acontecido 
para a sua decisão ter sido correcta? 
 
R - O pontapé de saída ter sido feito de forma ilegal. Por isso, o jogo ainda não se tinha 
iniciado. 
 
 
20 – :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. 
 

 
 
 
 
 


