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ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE VISEU
CONSELHO DE ARBITRAGEM

ÉPOCA 2019/2020

(Árbitros/Observadores)

3.º Teste Online Futebol AFV
1. Uma equipa recupera a posse da bola no seu próprio meio campo através de uma mão
involuntária de um seu jogador. Que decisão deve tomar o árbitro?
a) Assinala um pontapé livre direto, em qualquer caso.
b) Deixa prosseguir o jogo.
c) Assinala um pontapé livre direto, se a equipa inicia um ataque prometedor.
d) Nenhuma das opções anteriores pode estar correta.
2. Se depois de fazer uma defesa, um guarda-redes atira a bola com as mãos, enquanto a bola
está em jogo, de sua área de penalti, marcando um golo na baliza do adversário, que decisão
deve tomar o árbitro?
a) Anula o golo e repete o recomeço, pois não se pode obter um golo com as mãos.
b) Concede o golo.
c) Concede um pontapé de baliza.
d) As opções 2 e 3 podem estar corretas.
3. Durante a partida, e com a bola em jogo, a bola esvazia-se na área de baliza, onde o guardaredes a tem nas mãos. Que decisão toma o árbitro?
a) Permite que o jogo continue até que a bola esteja fora de jogo e aí pede a sua substituição por
outra bola, que cumpra as disposições da Lei 2.
b) Interrompe o jogo e recomeça-o com uma bola ao solo em cima da linha da área de baliza,
paralela à linha de baliza, no ponto mais próximo de onde a bola ficou vazia.
c) Interrompe o jogo e recomeça-o com uma bola ao solo onde a bola estava.
d) Interrompe o jogo e recomeça-o com uma bola ao solo onde a bola estava e para o guardaredes que tinha a bola nas mãos.
4. Um elemento da equipa técnica, voluntariamente, atira um objeto para o terreno do jogo com o
pé. Qual a decisão do árbitro?
a) Deve adverti-lo (CA).
b) Deve expulsá-lo (CV).
c) Ambas estão corretas.
d) Nenhuma está correta.
5. Por onde deve um jogador substituído deixar o terreno de jogo, como regra geral?
a) Pela linha do meio campo.
b) Pela linha de baliza ou lateral mais próxima.
c) Pelo ponto mais próximo na linha delimitadora do terreno.
d) Pelo ponto mais próximo na linha lateral do terreno.
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6. Um GR depois de jogar a bola com os pés, recebida esta de um lançamento lateral efetuado
por um colega de equipa, caiu e agarrou a bola com as mãos, quando esta se encaminhava
para a baliza. Assim, perante está situação qual a opção correta:
a) Deixar prosseguir o jogo.
b) PLI e CA.
c) PLI, sem sanção disciplinar.
d) PLD e CV.
7. Um jogador sai do terreno do jogo para regularizar uma peça do seu equipamento. Quando
pode regressar ao mesmo?
a) Quando devidamente autorizado pelo árbitro assistente.
b) Com o jogo a decorrer, depois de autorizado pelo árbitro, por qualquer das linhas.
c) Depois de vistoriado pelo árbitro, mas apenas com o jogo interrompido e devidamente
autorizado por este.
d) Todas as respostas anteriores estão erradas.
8. Numa jogada junto ao árbitro assistente, um jogador suplente arranca a bandeirola de canto e
vai com ela agredir um espetador. Como deve o árbitro agir?
a) Interromper o jogo, expulsar o infrator por conduta violenta, mandar repor a bandeirola no local
e recomeçar o jogo com um pontapé livre indireto contra a sua equipa, no local onde a bola se
encontrava quando interrompeu o jogo.
b) Interromper o jogo, advertir o infrator, mandar repor a bandeirola no local e pune a sua equipa
com um pontapé livre indireto contra a sua equipa, no local onde a bola se encontrava quando
interrompeu o jogo.
c) Interromper o jogo, expulsar o infrator por conduta violenta, mandar repor a bandeirola no local
e recomeçar o jogo com um pontapé livre indireto contra a equipa do infrator a executar junto à
bandeirola de canto.
d) Interromper o jogo, expulsar o infrator por conduta violenta, mandar repor a bandeirola no local
e recomeçar o jogo com um pontapé livre direto contra a equipa do infrator a executar junto à
bandeirola de canto.
9. Com o jogo a decorrer um jogador entrou em terreno do jogo para insultar o árbitro. Qual a
decisão a tomar?
a) Bola ao solo no local da bola.
b) Pontapé livre indireto no local da bola.
c) Pontapé livre indireto no local da interferência.
d) Pontapé livre direto no local da interferência.
10. Um jogador efetua um pontapé de bicicleta nas imediações de um colega de equipa que deixa
de disputar a bola com receio de ser lesionado. O árbitro deve:
a) Deixar prosseguir o jogo.
b) Assinalar PLI.
c) Assinalar PLD.
d) Recomeçar com uma bola ao solo.
11. Um jogador obtém um golo e na celebração, retira/despe a camisola. Antes do golo ser
validado pelo árbitro, ao olhar para o árbitro assistente, verifica que este assinala fora de jogo.
Aceita a decisão deste e invalida o golo. Uma vez que o golo não foi válido, deve o jogador ser
advertido por tirar a camisola na celebração do golo?
a) Não. Uma vez que o golo não foi válido, a advertência deixa de ter lugar.
b) É uma decisão do árbitro advertir ou não o jogador.
c) Sim. Deve ser advertido mesmo que o golo seja anulado.
d) Deve advertir na mesma o jogador mas só se não for o segundo cartão amarelo.
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12. Onde são executados os livres resultantes do facto de um jogador, entrar, reentrar ou deixar o
terreno de jogo sem autorização do árbitro?
a) No local onde o jogador se encontrava.
b) No local onde o árbitro se encontra.
c) No local onde a bola se encontrava quando o jogo foi interrompido.
d) Por os motivos da questão, origina bola ao solo e não pontapé livre.
13. O guarda-redes após uma defesa diretamente de um lançamento de linha lateral da equipa
adversária, ficou parado com a bola nas mãos durante seis segundos e depois pontapeou-a. O
que deve fazer o árbitro?
a) Deve deixar prosseguir o jogo.
b) Deve sancionar o guarda-redes com livre indireto, pois a bola foi recebida de um lançamento
lateral.
c) Deve sancionar o guarda-redes por retardar o recomeço de jogo e adverti-lo.
d) Deve sancionar o guarda-redes por retardar o recomeço do jogo.
14. O guarda-redes, dentro da sua área de penalti, pontapeia a bola. Esta bate no árbitro, fora da
respetiva área de penalti, e muda a equipa de posse da bola (continua em jogo). Onde deve ser
executada a bola ao solo?
a) Dentro da área de penalti e para o guarda-redes.
b) No local onde bateu no árbitro e para a equipa do guarda-redes (último a tocar na bola).
c) No local onde bateu no árbitro e para a equipa adversária do guarda-redes.
d) Nenhuma das hipóteses anteriores está correta.
15. Um jogador defensor que estava fora do terreno de jogo a receber assistência, ao ver um
cruzamento longo para a sua área de penalti, entra no terreno de jogo e cortou a bola com o pé
à altura da cabeça do avançado impedindo-o de jogar a bola com receio de ser lesionado (jogo
perigoso). O árbitro interrompeu o jogo. Como deve recomeçar?
a) Esta situação não está prevista na Lei, e se o árbitro decidiu interromper o jogo deve recomeçar
o mesmo com um lançamento de bola ao solo.
b) Como o jogador interferiu no jogo, o árbitro deve punir a equipa do defensor com um PLI no
local onde o defensor entrou no terreno, conforme a Lei 3.
c) Como o jogador interferiu no jogo, o árbitro deve punir a equipa do defensor com um PLI por
jogar de maneira perigosa.
d) Com pontapé penalti por o defensor ter interferido no jogo.
16. Um jogador sai do terreno de jogo por estar insatisfeito com uma decisão do árbitro. O jogo
prossegue e já cá fora o mesmo jogador ofende o árbitro. Como deverá recomeçar o jogo?
a) O jogador deverá ser punido por ter abandonado o terreno de jogo.
b) O jogo recomeça com um PLI em cima da linha limite do terreno de jogo, por infração à Lei 12.
c) O jogo recomeça com um PLI no local onde a bola se encontrava, por infração à Lei 12.
d) Considerando que o árbitro interrompeu o jogo, deverá ser considerado interferência no jogo,
pelo que recomeça com um PLD em cima da linha limite do terreno de jogo, por infração à Lei
12.
17. O árbitro interrompe o jogo para o final da 1ª parte. Ambos os capitães de equipa abordam o
árbitro e informam que antes do jogo, ambas as equipas chegaram a acordo e decidiram não
efetuar intervalo. O que deve o árbitro fazer?
a) Deve dar logo de imediato início à 2ª parte do jogo, sem intervalo.
b) Deve confirmar as informações com os Treinadores da equipas e se a decidir manter, respeitar
e dar logo início à 2ª parte.
c) Deve fazer um intervalo que não pode exceder os 15 minutos.
d) Deve fazer um intervalo que não pode exceder os 10 minutos.

4
18. Um suplente entra no terreno de jogo e insulta o árbitro. Além da punição disciplinar (CV),
como será punida tecnicamente a infração?
a) O jogo recomeça com PLD no local onde se encontra o jogador.
b) O jogo recomeça com PLI no local onde se encontra o jogador.
c) O jogo recomeça com PLD no local onde se encontrava a bola.
d) O jogo recomeça com um lançamento de bola ao solo.
19. Num pontapé livre fora da área de penalti, o defensor, na sua execução, levanta a bola com o
pé para a sua canela com o intuito de atrasar a bola para o seu guarda-redes. Este ao tentar
agarrar a bola, atrapalha-se e deixa-a entrar na baliza, sendo obtido golo. Qual o
procedimento?
a) Validar o golo, por obediência à vantagem e adverte posteriormente o jogador por
comportamento antidesportivo.
b) Manda repetir o pontapé livre.
c) Recomeça com PLI a favor da equipa contrária e adverte o infrator.
d) Manda repetir o pontapé livre e adverte o infrator por comportamento antidesportivo
20. Após a bola bater no árbitro e mudar de equipa, um jogador da equipa defensora dentro da
sua área de penalti, agride a soco um adversário. O árbitro expulsou o jogador por conduta
violenta e recomeçou o jogo com um pontapé de penalti. Concorda com estas decisões?
a) Não. Deveria ter recomeçado com bola ao solo, pois a bola não estava em jogo no momento da
agressão.
b) Sim, o árbitro procedeu bem.
c) Não. Deveria ter recomeçado com pontapé livre indireto e advertido o jogador por
comportamento antidesportivo.
d) Não. Deveria ter recomeçado em conformidade.

