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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VISEU
CONSELHO DE ARBITRAGEM

ÉPOCA 2019/2020

(Árbitros/Observadores/Futsal)

2.º teste online de futsal
1. É sempre possível aplicar a LV quando:
a) Existe uma falta, infração ou incorreção, exceto nos 4seg, lançamento de baliza e pontapé
de linha lateral;
b) Existe uma falta, infração ou incorreção, exceto nos pontapés de linha lateral;
c) Existe uma falta, infração ou incorreção, exceto nos 4seg e pontapé de linha lateral;
d) Existe uma falta, infração ou incorreção.
2. Por infrações à regra dos 4 segundos, não é permitida a aplicação da lei da vantagem.
a) A firmação é verdadeira;
b) Salvo de infração cometida pelo guarda-redes ao controlar a bola em jogo, na metade da
superfície de jogo e perdendo a posse da bola;
c) Salvo de infração cometida pelo guarda-redes ao controlar a bola em jogo, na sua metade
da superfície de jogo, quando adversário lhe ganha a posse da bola;
d) Salvo de infração cometida pelo guarda-redes ao controlar a bola em jogo.
3. Dois jogadores adversários (jogador da equipa A e substituto da equipa B), ao mesmo
tempo, cometem infrações, a do jogador visitado passível de PLD. A equipa A já tinha
atingido a 5 falta acumulada. Com deve ser recomeçado o jogo?
a) Bola ao solo;
b) PLD sem barreiras;
c) Bola ao solo, sendo acumulada pelo menos uma falta;
d) PLD sem barreiras, acumulando-se as faltas passíveis de PLD.
4. A melhor posição/colocação é aquela na qual um árbitro pode tomar a decisão correta.
Todas as recomendações relativas ao posicionamento num jogo são baseadas em
probabilidades e devem ajustar-se utilizando informações específicas sobre:
a) As equipas, os jogadores e as situações de jogo ocorridas até esse momento;
b) As equipas, os jogadores e as situações de jogo que poderão ocorrer até final do jogo;
c) As equipas e os jogadores;
d) As equipas, os jogadores e as situações de jogo.
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5. Na execução de um pontapé de canto, o árbitro mais próximo:
a) Coloca-se no enfiamento da linha de baliza num primeiro momento indo depois para a linha
lateral a uma distância aproximada de 5 m do arco de círculo de canto. Desde primeira
posição, verifica se a bola é colocada corretamente no interior do dito arco e se os defensores
se encontram a 5 m de distância.
b) Coloca-se sobre a linha lateral a uma distância aproximada de 5 m do arco de círculo de
canto. Desde esta posição, verifica se a bola é colocada corretamente no interior do dito arco e
se os defensores se encontram a 5 m de distância.
c) Coloca-se sobre a linha lateral a uma distância de 5 m do arco de círculo de canto. Desde
esta posição, verifica se a bola é colocada corretamente no interior do dito arco e se os
defensores se encontram a 5 m de distância.
d) Coloca-se sobre a linha lateral a uma distância aproximada de 5 m do arco de círculo de
canto. Desde esta posição, verifica se a bola é colocada corretamente no interior do dito arco e
se os defensores se encontram a 5 m de distância da bola.
6. Existe alguma recomendação relativamente à utilização do uso do apito?
a) Não, o estipulado está previsto na Lei 5;
b) Sim, mesmo que estipulado na Lei 5, recomenda-se ainda a utilização do apito nas
seguintes situações: Recomeço após pausa-técnica e outras interrupções que levem a que o
jogo esteja parado mais que o normal, por exemplo, para limpeza da superfície do jogo.
c) Sim, mesmo que estipulado na Lei 5, recomenda-se ainda a utilização do apito nas
seguintes situações: Recomeço após pausa-técnica e outras interrupções que levem a que o
jogo esteja parado, por exemplo, para limpeza da superfície do jogo.
d) Sim, mesmo que estipulado na Lei 5, recomenda-se ainda a utilização do apito nas
seguintes situações: Recomeço após pausa-técnica.
7. Um jogo necessita encontrar um vencedor de determinada competição. Qual o
procedimento?
a) Seguir as determinações da competição em causa.
b) Jogar um tempo-extra.
c) Execução de pontapés da marca de grande-penalidade.
d) Execução de pontapés da segunda marca de grande-penalidade.
8. Um jogador executa rapidamente um pontapé –livre. A bola atinge um adversário que
se encontrava a cerca de 3m da bola, no momento da execução. Qual deve ser a atitude
do árbitro?
a) Deve deixar prosseguir o jogo e advertir o adversário do executante, na próxima interrupção.
b) Deve interromper o jogo e advertir o adversário do executante.
c) Deve interromper o jogo e ordenar a repetição do pontapé-livre.
d) Deve deixar prosseguir o jogo.
9. Um substituto entra na superfície de jogo, fazendo com que a sua equipa tenha 6
elementos em campo. Em que condições deve o árbitro interromper o jogo?
a) Se a equipa adversária do infrator estiver de posse de bola.
b) Se estiver para ser executado um pontapé-livre.
c) Se a equipa do infrator estiver de posse da bola.
d) Em nenhuma circunstância.
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10. Como se recomeça o jogo, após a saída de um jogador que cuspiu num dos árbitrosassistentes?
a) Com pontapé-livre indireto ou em conformidade com a anterior interrupção.
b) Com pontapé-livre indireto, sobre a linha lateral, no local mais próximo do ponto de contacto.
c) Com lançamento de bola ao solo.
d) Com pontapé-livre direto no local onde a bola se encontrava.
11. Um jogador na disputa da bola tem contacto físico com o adversário. A sua ação não
tem em conta o perigo de lesão do adversário. Nestas condições que atitude deve tomar
o árbitro?
a) O árbitro deve interromper o jogo, punir a equipa do jogador infrator com um pontapé -livre
direto ou grande penalidade. Considera-se uma disputa de bola feita de forma imprudente.
b) O árbitro interrompe o jogo, adverte o jogador infrator por negligência. Conceder um
pontapé-livre direto ou grande penalidade contra a equipa do jogador infrator.
c) O árbitro deve interromper o jogo, expulsar o jogador infrator por força excessiva ou
brutalidade contra o seu adversário na disputa da bola, punir a equipa do infrator com um
pontapé-livre direto ou grande penalidade.
d) Deve deixar prosseguir o jogo.
12. Considerando o que está regulamentado, existe alguma recomendação ou obrigação
no equipamento e acessórios, por parte dos oficiais/técnicos das equipas? Se sim, quais
as características?
a) Cores que os distingam dos demais intervenientes, eventualmente colete e braçadeira
identificativa do clube representado.
b) Fatos de treino que os distingam dos demais intervenientes, eventualmente colete e
braçadeira identificativa da função exercida.
c) Cores que os distingam dos demais intervenientes, eventualmente colete. Braçadeira
identificativa da função exercida.
d) Fatos de treino e cores que os distingam dos demais intervenientes, eventualmente colete e
braçadeira identificativa da função exercida.
13. Pontapé-livre direto. Um jogador adversário do executante posicionado a cerca de 3 m
da bola, estica um braço e desvia-a. Por que motivo o Árbitro interrompeu o jogo e
advertiu bem o executante?
a) Porque errou. Devia ter advertido o jogador que intercetou a bola.
b) Porque o jogador que intercetou a bola ainda não estava à distância.
c) Por ter desobedecido à ordem de não recomeçar antes do seu apito.
d) Por uma qualquer incorreção anterior.
14. Que relação existe entre a Lei 5 e a Lei 9?
a) O Árbitro só tem poderes disciplinares quando a bola não está em jogo.
b) O Árbitro tem os poderes técnicos quando a bola está em jogo e quando a bola não está em
jogo.
c) O Árbitro perde os poderes técnicos, com exceção da infração à regra dos quatro segundos,
quando a bola deixa de estar em jogo.
d) O Árbitro tem de exercer poderes disciplinares quando a bola está em jogo, perdendo -os
quando a bola deixa de estar em jogo.
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15. Com o jogo a decorrer, um jogador, dentro da sua área de grande penalidade, insulta
com palavras injuriosas e grosseiras, um adversário situado no interior da mesma área.
Como deve ser punido técnica e disciplinarmente?
a) O jogador será advertido e a sua equipa punida com um pontapé de grande penalidade.
b) O jogador será expulso e a sua equipa punida com um pontapé de grande penalidade.
c) O jogador será expulso e a sua equipa punida com um pontapé livre indireto sobre a linha
da área de grande penalidade, no ponto mais próximo do local da infração.
d) O jogador deverá ser advertido e a sua equipa punida com um pontapé livre indireto (lei 13 local dos pontapés livres).
16. Um pontapé-livre pode ser marcado levantando a bola com o pé, ou com ambos os
pés ao mesmo tempo?
a) Sim, a bola está em jogo depois de correr toda a sua circunferência.
b) Sim, a bola está em jogo logo que se mova.
c) Sim, a bola está em jogo logo que seja pontapeada.
d) Sim, a bola está em jogo logo que seja pontapeada e se mova.
17. Procedendo à renovação do piso, a equipa A vê-se obrigada a jogar num recinto que
não lhe pertence. Ambas as equipas se apresentam com equipamento igual. Como
proceder?
a) Dado que o jogo se disputará em recinto neutro, muda de equipamento a equipa com
inscrição mais recente.
b) Apesar de não utilizar o seu recinto, não se deve utilizar a expressão “recinto neutro” por
motivo de obras. Assim, cabe à equipa A mudar de equipamento.
c) A equipa A troca de equipamento, conforme ordem do Árbitro.
d) A equipa B muda de equipamento, dado que o regulamento da prova assim o poderá
indicar.
18. Numa bola ao solo um jogador toca ou joga a bola repentinamente, após esta tocar o
solo, introduzindo-a numa baliza. O árbitro deve:
a) Validar o golo.
b) Recomeçar com lançamento de baliza ou pontapé de canto.
c) Invalidar o golo e recomeçar com PLI por 2.º toque.
d) Repetir a bola ao solo.
19. Como pode recomeçar o jogo, que foi interrompido devido a conduta violenta?
a) Com um pontapé livre indireto
b) Com um pontapé livre direto ou uma grande penalidade
c) Com pontapé livre direto, grande penalidade ou bola ao solo
d) Com pontapé livre direto, grande penalidade, bola ao solo ou em conformidade
20. Na execução de uma grande penalidade no decorrer do jogo, quantos jogadores
podem estar mais avançados que a linha da bola?
a) Nenhum
b) Um
c) Dois
d) Nenhuma das opções acima está correta

