FIFA - Regras do jogo 2012 / 2013
Teste (Português / Difícil)
REGRA 01 – O campo de jogo
1) Qual a distância que a publicidade pode ficar da linha lateral?





A no mínimo 2 m.
A no mínimo 3 m.
A no mínimo 1m.
A no mínimo 5 m.

2) Quantas pessoas podem se levantar para passar instruções na área técnica?





Duas, desde que sejam os treinadores da equipe.
Somente uma pessoa por vez.
Somente o treinador.
Todas as respostas estão corretas.

3) A região entre as redes da meta e a linha de meta (dentro do gol) faz parte do campo
de jogo?





Não.
Sim.
Depende do Regulamento da competição.
Depende das dimensões do campo de jogo.

4) Qual é a distância entre a marca penal e a linha da área penal mais próxima?





9,15 m.
11 m.
5,50 m.
7,32 m.

5) A partida deverá ser suspensa, se o travessão se deslocar por causa de uma ruptura ou
má construção e não houver meios para repará-lo ou substituí-lo?





Não. O travessão pode ser substituído por uma corda até o final da partida.
Sim.
Depende da importância da partida.
As respostas b e c estão corretas.

6) Em relação à publicidade, de acordo com a Regra 1, qual das seguintes afirmações
está correta?








Todo tipo de publicidade comercial está proibido no campo de jogo, quer seja
real ou virtual, desde o momento em as equipes entram no campo de jogo, até o
momento em que elas saem no intervalo. Também será proibida a publicidade,
desde o momento em que as equipes voltem do intervalo até o término da
partida.
Todo tipo de publicidade comercial está proibido no campo de jogo e em suas
instalações, exceto quando o árbitro tiver paralisado o jogo, por exemplo,
quando houver necessidade de um jogador ser atendido.
Microfones poderão ser colocados nos postes de meta e nas bandeirinhas de
canto.
O uso de publicidade real o virtual está proibido a menos de 1,5 metros da linha
lateral, para fora do campo de jogo, após iniciada a partida.

7) Com o jogo em andamento, o goleiro faz marcas com o pé no campo. Qual será a
decisão do árbitro?





Advertirá o jogador por conduta antidesportiva quando a bola estiver fora de
jogo.
Advertirá o jogador e determinará que ele elimine as marcas que fez.
Paralisará o jogo e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Paralisará o jogo se não puder aplicar a vantagem e advertirá o jogador por
conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com bola ao chão.

8) Quem determina o número de pessoas que podem ficar na área técnica?





As associações membros.
O regulamento da competição.
A FIFA.
O árbitro.

9) A área técnica sempre terá o mesmo tamanho?





Não.
Sim, quanto ao tamanho e colocação.
Sim, quanto à colocação.
Nenhuma resposta está correta.

10) Das medidas do campo de jogo, qual pode ter 90 m?





O raio do círculo central.
A largura da área de penal.
O comprimento do campo de jogo.
A largura das linhas.

11) A bola estoura após a execução de um tiro penal, antes de tocar em outro jogador,
goleiro, corpo estranho, etc. Qual será a decisão do árbitro?



Sempre determinará a repetição do tiro penal.
Sempre determinará o reinício de jogo com bola ao chão na marca penal.




Sempre determinará o reinício de jogo com bola ao chão, no local em que a bola
estourou.
Nenhuma resposta está correta.

12) A marcação fora do campo de jogo a 9.15 m, próxima ao quatro de círculo é...





Obrigatória. Ela indica a distância que os jogadores devem se posicionar
relação ao quarto de círculo, na execução de um tiro de canto.
Obrigatória. Ela indica a distância que os adversários devem se posicionar
relação à bandeira de canto, na execução de um escanteio.
Opcional. Ela indica a distância que os adversários devem se posicionar
relação ao quarto de círculo, na execução de um tiro de canto.
Opcional. Ela indica a distância que os adversários devem se posicionar
relação à bandeira de canto, na execução de um tiro de canto.
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13) Quem pode ficar no banco de reservas dentro da área técnica?





Somente o treinador ou a pessoa que passa instruções aos jogadores.
Somente o treinador, os demais oficiais da equipe e os jogadores expulsos
podem ficar no banco de reservas.
Os oficias da equipe, os jogadores substitutos e os jogadores substituídos podem
ficar no banco de reservas.
Nenhuma resposta está correta.

14) As metas portáteis podem ser utilizadas?





Não.
Sim, desde que estejam fixadas firmemente no solo.
Sim, desde que as redes estejam presas de maneira conveniente.
Não, mas o uso das metas portáteis fica a critério das associações membros.

15) A marcação da área técnica é obrigatória?





Não, mas é recomendável.
Não, exceto em partidas internacionais.
Sim, em todas as partidas.
Sim, mas somente em partidas em que haja banco de reservas.

16) De acordo com a Regra 1, quais são as características para o uso das redes de meta?





Poderão ser fixadas nas metas e no solo atrás dos gols, desde que estejam
devidamente presas e não atrapalhem o goleiro.
Deverão ser de cânhamo, juta ou nylon (as redes devem ter a mesma grossura
dos materiais anteriores).
Devem estar presas nas metas e no solo atrás dos gols.
Nenhuma resposta está correta.

17) Uma marca fora do campo de jogo pode ser feita?


Não.





Sim, a 9.15 m do quarto de círculo.
Sim, a 9,15 m da bandeirinha de canto.
Nenhuma resposta está correta.

18) Qual é a largura dos postes de meta?





No máximo 12 cm.
No mínimo 12 cm.
Igual à largura das linhas de meta.
Nenhuma resposta está correta.

19) O uso de redes é obrigatório?





Sim, pois as Regras do Jogo exigem as redes. Elas deverão ser fixadas nos gols e
atrás das metas e não poderão atrapalhar o goleiro.
Depende se a partida é oficial ou amistosa.
Não. Poderão ser fixadas as redes nas metas e no solo atrás dos gols, desde que
estejam devidamente presas e não atrapalhem o goleiro.
Nenhuma resposta está correta.

20) Em uma das bandeiras de canto há o símbolo de uma marca esportiva. Qual será a
decisão do árbitro?





Ele não tomará nenhuma decisão.
Ele não dará importância, mas enviará um relatório à autoridade competente.
Ele solicitará a troca da bandeira de canto por outra que não tenha nenhum tipo
de publicidade.
Ele suspenderá definitivamente a partida se não houver bandeiras sem
publicidade.

21) Desde que haja aprovação das associações-membros e, desde que, os princípios das
Regras do Jogo sejam respeitados, elas poderão ser modificadas em partidas disputadas
por:





Jogadores menores de 16 anos de idade.
Jogadores com deficiência física.
Jogadores veteranos (maiores de 35 anos de idade).
Todas as respostas estão corretas.

22) Qual deve ser a distância entre a marca penal e o semicírculo desta área?





11 m.
7,32 m.
9,15 m.
Nenhuma resposta está correta.

23) Durante a partida, outra bola entra no campo. O árbitro paralisará a partida?



Não, somente se a segunda bola interferir na partida.
Sim, mas não imediatamente.




Não, somente se os oficiais da equipe perceberem que a segunda bola está no
campo.
Sim, mas não imediatamente.

24) A publicidade dentro das metas é permitida?





Não.
Sim, se a publicidade for colocada a um metro da linha de meta e não atrapalhar
o goleiro.
Sim, mas somente nas redes das metas.
Sim, mas somente antes do início da partida e no intervalo.

25) A bola terá uma circunferência ...





No máximo 70 cm, no mínimo 68 cm.
No máximo 65 cm, no mínimo 60 cm.
No máximo 75 cm, no mínimo 70 cm.
No máximo 60 cm, no mínimo 55 cm.

26) A pressão da bola, ao nível do mar, será entre...





0.7 - 1.2 atmosferas (700 - 1200g/cm2).
0.5 - 1.0 atmosferas (500 - 1000g/cm2).
0.6 - 1.1 atmosferas (600 - 1100 g / cm2).
0.8 - 1.3 atmosferas (800 - 1300g / cm2).

27) Após 15 minutos de partida, observa-se que a bola pesa menos de 430 g. O árbitro
deve trocá-la?





Sim.
Fica a critério do árbitro.
Sim, exceto se não houver outra bola.
Não.

28) Qual das seguintes afirmações está correta?





A bola será esférica; terá uma circunferência de 67 cm, antes do início da
partida; peso de 445 g e pressão equivalente a 0.6 - 1.1 atmosferas.
A bola será esférica; terá um diâmetro de 69 cm; peso de 450 g antes do início
da partida e pressão equivalente a 0.7 - 1.1 atmosferas ao nível do mar.
A bola será esférica; terá um peso não superior a 450 g no início da partida;
pressão equivalente a 0.6 - 1.1 atmosferas ao nível do mar.
A bola será esférica; terá uma circunferência de 69 cm, um peso de 455 g e
pressão equivalente a 0.6 - 1.1 atmosferas ao nível do mar.

29) A bola terá qual logotipo em partidas de competição da FIFA?




O logotipo "International Matchball Standard".
O logotipo oficial "Board Approved".
O logotipo oficial "Board Inspected".



Todas as respostas estão corretas.

30) Em partidas de competição da FIFA, a bola deve ter um logotipo. Qual é este
logotipo?





O logotipo "International Standard Matchball ".
O logotipo oficial de FIFA.
O logotipo oficial "FIFA Inspected".
O logotipo "Approved by FIFA".

31) Quem é o responsável por verificar se as bolas estão de acordo com a Regra 2?





O organizador da competição.
O árbitro.
O quarto árbitro.
O árbitro e/ou o quarto árbitro.

REGRA 03 – O número dos jogadores
32) Um substituto entra no campo sem autorização do árbitro. Este paralisa a partida. O
jogo será reiniciado com....





Tiro livre direto.
Tiro livre indireto.
Bola ao chão, no local em que o jogador entrou no campo de jogo.
Bola ao chão, no local em que a bola estava quando o jogo foi paralisado.

33) Um jogador que será substituído deixa o campo de jogo. O árbitro autoriza a entrada
do jogador substituto. Antes de ele entrar, o substituto executa um arremesso lateral.
Isto é permitido?





Sim, sempre.
Não.
Sim, mas somente com a autorização do árbitro e dos demais jogadores.
Sim, porque o jogador substituído já havia deixado o campo de jogo.

34) Um jogador pode abandonar voluntariamente o campo de jogo para beber água?





Sim. Os jogadores podem beber água durante as paralisações do jogo.
Não, os jogadores podem beber água durante as paralisações do jogo, mas
somente próximo à linha lateral.
Os jogadores podem beber água durante as paralisações do jogo, mas somente
próximo à linha lateral e em frente a área técnica.
Nenhuma resposta está correta.

35) Um substituto que chegou atrasado pode participar do jogo?


Não.





Sim, em todos os casos.
Fica a critério do árbitro.
Sim, desde que o jogador esteja relacionado antes do início da partida.

36) Um defensor e um atacante, acidentalmente, saem do campo de jogo e,
momentaneamente, ficam fora do campo. O árbitro...





Deixará o jogo continuar.
Paralisará o jogo se um dos jogadores for o goleiro.
O árbitro sempre paralisará o jogo.
Nenhuma resposta está correta.

37) Antes do início da partida, estando os jogadores de ambas as equipes no campo de
jogo, o jogador nº 8 dirige-se ao jogador nº 3 da equipe adversária e o ofende. Qual será
a decisão do árbitro?





Expulsará o jogador nº 8, ficando a sua equipe com 10 jogadores.
Advertirá o jogador nº 8, que poderá ser substituído por um dos substitutos
relacionados.
Expulsará o jogador nº 8, que poderá ser substituído por um substituto
relacionado.
Fica a critério de o árbitro punir disciplinarmente o jogador infrator.

38) Um jogador deixa o campo de jogo com autorização do árbitro, para receber
atendimento médico. Após um minuto, ele retorna ao campo, sem autorização do
árbitro, e domina a bola que lhe foi passada por um companheiro. O árbitro...






Paralisará o jogo, advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de
um tiro livre indireto, no local em que se encontrava a bola no momento da
paralisação.
Deixará o jogo continuar, pois sua saída foi por causa de lesão.
Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto contra sua equipe, no local em que ele retornou ao campo de jogo.
Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um bola ao chão,
no local em que se encontrava ela estava no momento da paralisação.

39) Das afirmações seguintes, qual está de acordo com o procedimento correto de uma
substituição?





Um jogador substituto entrará no campo de jogo somente pela linha central
durante uma paralisação do jogo.
Os jogadores substitutos estão sujeitos à autoridade e jurisdição do árbitro, desde
que sejam chamados a participar do jogo.
Uma substituição será concretizada quando o substituto entrar no campo de jogo
e tocar na bola.
Todas as respostas estão corretas.

40) Um jogador, voluntariamente, impede um gol com as mãos dentro de sua área
penal, quando a sua equipe tem apenas 7 jogadores. Qual será a decisão do árbitro?







Expulsará o jogador e determinará o reinício de jogo com tiro livre direto contra
a sua equipe.
Expulsará o jogador e permitirá a execução do tiro penal, antes de suspender a
partida. O árbitro decidirá quando o tiro penal se consumou.
Expulsará o jogador e suspenderá definitivamente a partida, a menos que a
associação membro tenha decidido outra coisa a respeito do número mínimo de
jogadores.
Expulsará o jogador. Os treinadores de ambas as equipes poderão, em comum
acordo, optar pela execução ou não do tiro penal.

41) De acordo com o International FA Board, qual é o número mínimo de jogadores
para uma equipe iniciar a partida?





6.
8.
10, a menos que a associação membro tenha decidido outra coisa em relação ao
número mínimo de jogadores.
7.

42) O jogador substituto pode entrar no campo de jogo pela linha central e o jogador
substituído sair por algum outro lugar?





Sim.
Não.
Depende.
Sempre deve ser assim, a fim de minimizar a perda de tempo.

43) Um substituto relacionado, com a bola em jogo, entra no campo e agride um
adversário. Qual será a decisão do árbitro?





Paralisará o jogo, exceto se houver vantagem. O jogador substituto será expulso.
A partida será reiniciada com tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Expulsará o substituto e determinará o reinício de partida através de um bola ao
chão, no local da infração.
Expulsará o substituto e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre,
no local da infração.
Nenhuma resposta está correta.

44) Um jogador, cuja equipe tem somente sete jogadores, recebe atendimento médico
com o jogo paralisado. Qual será a decisão do árbitro?






O jogo continuará paralisado até que o jogador receba atendimento médico e
volte ao campo de jogo. Se ele não voltar, o árbitro encerrará a partida, a menos
que a associação membro tenha decidido outra coisa em relação ao número de
jogadores.
O árbitro deverá encerrar a partida, pois a equipe tem apenas seis jogadores.
Paralisará a partida até que jogador receba atendimento médico e volte ao campo
de jogo. Se ele não puder voltar, a partida terá continuidade normalmente.
Nenhuma resposta está correta.

45) De acordo com o procedimento de substituição, a entrada do substituto sempre será
necessária para a concretização da substituição?





Sim.
Não, se o jogador substituto for executar um tiro de canto ou arremesso lateral.
Não, se o jogador substituto, sob a autorização do árbitro, for executar um tiro
de canto ou arremesso lateral.
Dependendo das circunstâncias, as respostas a e b podem estar corretas.

46) Um jogador, que havia sido expulso antes do início da partida, pode ser substituído
por um substituto relacionado?





Não, em nenhum caso.
Sim, mas fica a critério do árbitro.
Sim, ele poderá ser substituído por um dos substitutos relacionados.
Nenhuma das respostas está completamente correta.

47) Um jogador marca um gol, enquanto a sua equipe tem doze jogadores. O árbitro
percebe esse fato após o reinício de jogo. Como o árbitro deverá proceder?






Paralisará o jogo, advertirá o jogador extra, determinará que ele deixe o campo
de jogo. O árbitro anulará o gol e reiniciará a partida com bola ao chão.
Paralisará o jogo e expulsará o jogador extra. Anulará o gol e determinará o
reinício da partida com bola ao chão.
Deixará o jogo continuar. Na primeira paralisação, determinará que o jogador
substituto abandone o campo de jogo. O árbitro determinará o reinício de jogo,
conforme a Regra exige.
Paralisará o jogo, advertirá o jogador extra, determinará que ele deixe o campo
de jogo. O árbitro manterá a decisão de validar o gol, mas reiniciará a partida
com tiro livre indireto. O árbitro relatará o fato e o enviará às autoridades
competentes.

48) Uma equipe está quase marcando um gol. No momento em que a bola está entrando
na meta, um dos jogadores, de uma equipe que tem somente sete jogadores, abandona
deliberadamente o campo de jogo. Qual será a decisão do árbitro?






Encerrará a partida no momento em que o jogador abandonar o campo de jogo.
Se o gol for marcado, ele será anulado.
Validará o gol. O jogador infrator será advertido. Se o jogador que abandonou o
campo não retornar para o tiro de saída após o gol, o árbitro, de acordo com o
regulamento da competição, aguardará ou não o tempo necessário e, depois,
encerrará a partida. O árbitro enviará um relatório à autoridade competente.
Deixará a partida continuar, pois o jogador não abandonou o campo de jogo por
lesão ou por expulsão.

49) No intervalo da partida, um jogador troca de posição com o goleiro de sua equipe
sem informar o árbitro. O novo goleiro desvia a bola para tiro de canto com as mãos,
evitando o gol. Qual será a decisão do árbitro?


Marcará um tiro penal e expulsará o novo goleiro.





Validará o gol e expulsará os dois jogadores que trocaram de posição na
próxima paralisação da partida.
Marcará um tiro de canto, expulsará o novo goleiro e advertirá o outro jogador
envolvido na troca de posição.
Marcará um tiro de canto a favor da equipe atacante e advertirá os jogadores que
trocaram de posição.

50) Um substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro e, logo em
seguida, corta com a mão um ataque da equipe adversária. Qual será a decisão do
árbitro?





Punirá a sua equipe com um tiro livre indireto. O jogador infrator será advertido.
O árbitro determinará que o jogador abandone o campo de jogo.
Punirá a sua equipe com um tiro livre indireto e o expulsará por dupla
advertência.
Punirá a sua equipe apenas com um tiro livre indireto.
Nenhuma resposta está correta.

51) Durante a execução dos tiros da marca penal para determinar o vencedor de uma
partida podem ser feitas substituições?





Não, pois a partida já foi finalizada.
Sim, se a equipe não realizou o número de substituições permitido pelo
Regulamento da competição.
Sim, se o goleiro se lesionar e, desde que, sua equipe não tenha realizado o
número de substituições permitido pelo Regulamento da Competição.
Sim, se for por lesão e, desde que sua equipe, não tenha realizado o número de
substituições permitido pelo Regulamento da Competição.

52) Uma equipe não relaciona jogadores substitutos antes do início da partida,
portanto....





...Esta equipe não poderá realizar substituições.
...Esta equipe não poderá realizar substituições até o início do segundo tempo.
...Esta equipe poderá realizar substituições se eles chegarem ainda no primeiro
tempo.
Nenhuma resposta está correta.

53) De acordo com o International F. A. Board, o número mínimo de jogadores para
iniciar uma partida será de sete jogadores. Um campeonato de uma associação membro
pode permitir que uma equipe inicie o jogo com 6 jogadores?





Não, nunca.
Sim, se a associação membro permitir.
Não, exceto por razões especiais.
Não. A partida não poderá ser iniciada com menos de sete jogadores. Em relação
ao número mínimo de jogadores para a continuidade do jogo, isso fica a critério
do organizador da competição.

54) Antes do início da partida, o árbitro expulsa seis jogadores de uma equipe. Qual
decisão ele tomará?





Suspenderá definitivamente a partida.
Autorizará a substituição dos jogadores expulsos por jogadores substitutos
relacionados que estejam nas imediações, até completar 11 jogadores.
Autorizará a substituição dos jogadores expulsos por jogadores substitutos
relacionados.
Nenhuma resposta está correta.

55) Antes do início da partida, uma equipe comunica ao árbitro o nome dos substitutos.
Após o início da partida, três substitutos chegam atrasados. Eles podem participar do
jogo?





Sim.
Não.
Somente para completar a equipe titular.
Nenhuma resposta está correta.

56) Um jogador substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro, evitando
um gol com o uso das mãos. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro livre direto. O árbitro expulsará o infrator por evitar um gol
com as mãos voluntariamente.
Marcará um tiro livre indireto. O árbitro expulsará o infrator por evitar um gol
com as mãos.
Dará um bola ao chão. O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Dará um bola ao chão. O árbitro expulsará o jogador por evitar um gol com as
mãos voluntariamente.

57) Uma equipe, que está jogando com 12 jogadores, marca um gol. O árbitro percebe
esse fato antes do reinício de jogo. O que ele deve fazer?






Invalidará o gol. Advertirá o décimo segundo jogador. O árbitro determinará que
este jogador deixe o campo de jogo. O jogo será reiniciado com bola ao chão.
Validará o gol. Advertirá o décimo segundo jogador por entrar no campo de
jogo sem a sua autorização. O árbitro também determinará a saída deste jogador.
Invalidará o gol. Advertirá o décimo segundo jogador. O árbitro determinará que
este jogador deixe o campo. O jogo será reiniciado com tiro livre indireto na
área de meta da equipe defensora.
Nenhuma das respostas anteriores está correta

58) Qualquer jogador poderá trocar de posição com o goleiro, desde que:




A troca de posição ocorra durante uma paralisação do jogo e com autorização do
quarto árbitro.
A troca de posição ocorra durante uma paralisação do jogo e com autorização do
árbitro.
A troca de posição ocorra durante uma paralisação do jogo e com autorização do
árbitro assistente.



Todas as respostas estão corretas.

59) Um substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro e sua equipe joga
com um jogador a mais. No momento em que a bola está em jogo, um adversário o
agride com uso de força excessiva. O árbitro paralisará o jogo, expulsará o jogador
agressor e...







Determinará a saída do substituto do campo de jogo. A partida será reiniciada
com um tiro livre direto contra a equipe do jogador agressor.
Determinará a saída do substituto do substituto do campo de jogo. A partida será
reiniciada com bola ao chão, no local em que ela se encontrava no momento da
paralisação.
Advertirá o substituto e determinará a saída do substituto. O jogo será reiniciado
com um tiro livre indireto contra a equipe do substituto, no local em que a bola
estava no momento da paralisação da partida.
Nenhuma resposta está correta.

60) Com a bola em jogo, um jogador substituto entra no campo de jogo e toca a bola
com o pé. Qual será a decisão do árbitro?





Advertirá o jogador substituto por conduta antidesportiva e marcará um tiro livre
indireto.
Expulsará o jogador substituto por segunda advertência e marcará um tiro livre
indireto.
Advertirá o jogador substituto por entrar no campo de jogo sem autorização do
árbitro e marcará um tiro livre indireto.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e concederá um bola ao chão.

61) No intervalo, uma das equipes realiza uma substituição sem autorização do árbitro
e, no início do segundo tempo, o substituto marca um gol. O árbitro percebe isso, logo
após a marcação do gol, antes do reinício de jogo. Qual será a decisão do árbitro?






Validará o gol e advertirá o jogador por ter entrado no campo de jogo sem
autorização do árbitro.
Validará o gol e advertirá o treinador por não ter comunicado a substituição.
Anulará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto contra a equipe do substituto dentro da área
de meta da equipe defensora.
Anulará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com bola ao chão dentro da área de meta da equipe defensora.

62) Antes do início da partida, um substituto entra no campo de jogo no lugar de outro
jogador de sua equipe sem comunicar o árbitro. Durante a partida, ele percebe esse fato.
O que o árbitro deve fazer?



O árbitro permitirá que este jogador continue jogando. Ele advertirá o jogador
que entrou sem sua autorização na primeira paralisação do jogo.
O árbitro permitirá que este jogador continue jogando, mas contabilizará essa
substituição.




O árbitro permitirá que este jogador continue jogando. Ele não o advertirá,
porém comunicará o fato às autoridades competentes.
O árbitro não permitirá que este jogador continue jogando. O árbitro solicitará a
entrada do jogador que estava relacionado como titular.

63) Se uma substituição for feita no intervalo...





O procedimento de substituição será realizado antes do tiro de saída do segundo
tempo.
O procedimento de substituição será realizado quando o jogador substituído
tiver deixado o campo de jogo e, após, ter recebido a autorização do árbitro.
O procedimento de substituição será realizado em qualquer momento. O
substituto deve entrar pela linha lateral.
Nenhuma das respostas está correta.

64) Qual das seguintes afirmações não é correta em relação à maneira de um jogador
deixar o campo?





Um jogador ultrapassa a linha lateral por causa de uma disputa de bola.
Um jogador lesionado ultrapassa uma das linhas que delimitam o campo de jogo
para receber atendimento médico, com a bola em jogo.
Um jogador, que está em posição de impedimento, deixa o campo de jogo para
mostrar ao árbitro que não quer participar da jogada.
Um jogador defensor abandona o campo de jogo por sua linha de meta para
provocar uma situação de impedimento.

65) Quantos jogadores substitutos podem ser relacionados em uma partida oficial?





O regulamento da competição deverá estabelecer quantos substitutos poderão ser
relacionados, de três até no máximo cinco.
O regulamento da competição deverá estabelecer quantos substitutos poderão ser
relacionados, de um até no máximo sete.
O regulamento da competição deverá estabelecer quantos substitutos poderão ser
relacionados, de três até no máximo dez.
O regulamento da competição deverá estabelecer quantos substitutos poderão ser
relacionados, de três até no máximo doze.

66) Uma partida não internacional inicia-se. Uma das equipes tem apenas 8 jogadores.
Após 10 minutos, chegam mais 5 jogadores. Estes podem participar do jogo?






Não, somente os três primeiros podem completar a equipe titular. Nessas
situações os substitutos não podem participar mais do jogo.
Sim, desde que os seus nomes tenham sido relacionados antes do início da
partida. 3 podem completar a equipe titular e os outros dois podem ficar no
banco e, posteriormente, entrar, se a equipe assim desejar.
Sim, desde que o árbitro da partida autorize a entrada deles com o jogo
paralisado.
Sim, desde que seus nomes tenham sido relacionados antes do início da partida.
Eles poderão participar da partida somente se chegarem ao campo ainda no
primeiro tempo.

67) Antes do início de uma partida não internacional, uma equipe relaciona apenas 11
jogadores. Após iniciada a partida, esta equipe pode colocar outros jogadores no banco
de reservas?





A Regra 3 diz:: "Os nomes dos substitutos deverão ser entregues ao árbitro antes
do início da partida", portanto eles não podem ficar no banco de reservas.
Sim, desde que eles cheguem antes do início do segundo tempo.
Sim, pois eles fazem parte da equipe, porém não poderão entrar no jogo.
Fica a critério do árbitro.

68) Qual é o número mínimo de jogadores para iniciar uma partida oficial? Uma
associação membro pode modificar esse número?





O número mínimo de jogadores para iniciar uma partida será de sete. Este
número poderá ser modificado com autorização da FIFA.
O número mínimo de jogadores para iniciar uma partida será de sete. Este
número poderá ser modificado com autorização da associação membro.
Uma partida não pode iniciar se uma equipe tiver menos de sete jogadores. Não
pode haver modificação em relação a esta determinação.
O número mínimo de jogadores para iniciar uma partida será de onze. Este
número poderá ser modificado com autorização da associação membro.

69) Um jogador troca a camisa com seu goleiro, sem comunicar o árbitro. Após alguns
instantes, o jogador, que não era o goleiro, segura a bola com as mãos. Qual será a
decisão do árbitro?





Marcará um tiro penal e advertirá ambos os jogadores.
Deixará o jogo continuar e advertirá ambos os jogadores na próxima paralisação
da partida.
Paralisará o jogo, advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo com tiro
livre indireto.
Paralisará o jogo, advertirá ambos os jogadores e determinará o reinício de jogo
através de um tiro livre indireto.

70) Com o jogo em andamento, um jogador deixa o campo com autorização do árbitro.
Por qual lugar do campo ele pode retornar?





Por qualquer lugar, desde que não interfira na jogada.
Por qualquer linha lateral.
Pela linha de meta.
Pela linha de meio de campo.

71) Um jogador deixa o campo de jogo no momento da substituição. O substituto entra
no campo de jogo e ofende o 4º árbitro. Qual será a decisão do árbitro?




Expulsará o jogador substituto e determinará o reinício da partida com o jogador
substituído. A substituição não foi concretizada, pois o jogador não havia
entrado oficialmente.
Expulsará o jogador substituto e determinará o reinício conforme as Regras de
Jogo. A substituição já havia sido concretizada.





Expulsará o jogador substituído e determinará o reinício da partida com tiro livre
indireto a favor da equipe adversária. A substituição não havia sido
concretizada.
Nenhuma resposta está correta.

72) A equipe atacante está jogando com 7 jogadores. Um jogador atacante cai com a
mão no joelho. Após avaliação médica, conclui-se que a lesão é grave. Qual será a
decisão do árbitro?






Paralisará o jogo e aguardará a recuperação ou substituição deste jogador. Se
isso não ocorrer, a partida será suspensa definitivamente.
Deixará o jogo continuar. Na primeira paralisação, o árbitro constatará a lesão e
observará se este jogador pode se recuperar ou se será substituído. Se a equipe
não puder continuar com 7 jogadores, o árbitro suspenderá definitivamente a
partida.
Paralisará o jogo e permitirá que o jogador seja atendido. Se ele não se
recuperar, a partida será suspensa definitivamente.
Nenhuma resposta está correta.

73) Em qual dessas afirmações é necessária autorização do árbitro para o jogador deixar
o campo de jogo?





Para comemorar um gol.
Para beber água ou receber instruções.
Para receber atendimento médico.
Nenhuma resposta está correta.

74) Um substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro e, imediatamente,
volta ao banco de reservas. Qual será a decisão do árbitro?








Expulsará o substituto por segunda advertência. Se a vantagem não puder ser
aplicada, o jogo será paralisado e reiniciado com tiro livre indireto, no local em
se encontrava a bola quando ele foi paralisado.
Advertirá o substituto por conduta antidesportiva. Se a vantagem não puder ser
aplicada, o jogo será reiniciado com bola ao chão, no local em que ela se
encontrava quando o jogo foi paralisado.
Advertirá o substituto por conduta antidesportiva. Se a vantagem não puder ser
aplicada, o jogo será reiniciado com tiro livre indireto, no local em que se
encontrava a bola no momento da paralisação.
Advertirá o substituto por entrar no campo de jogo sem sua autorização. Se o
jogo for paralisado e não se puder aplicar a vantagem. O jogo será reiniciado
com tiro livre indireto, no local em que se encontrava a bola quando o jogo foi
paralisado.

75) O goleiro pode executar um arremesso lateral, tiro de canto ou tiro penal?





Sim, ele é um jogador como os demais.
Sim, ele é um jogador como os demais, mas deverá retornar a sua área penal.
Não.
Fica a critério do árbitro.

76) Um jogador substituto de cada equipe está dentro do campo de jogo no momento
em que uma equipe marca um gol. O árbitro...








Invalidará o gol, advertirá os jogadores por conduta antidesportiva e determinará
a saída deles do campo de jogo. O jogo será reiniciado com tiro livre indireto no
local em que a bola foi tocada por último antes de entrar na meta.
Invalidará o gol, advertirá os jogadores por conduta antidesportiva e determinará
saída deles do campo de jogo. O jogo será reiniciado com bola ao chão na área
de meta.
Invalidará o gol, advertirá os jogadores por entrar no campo de jogo sem
autorização do árbitro. O jogo será reiniciado com bola ao chão, no local em que
a bola foi tocada pela última vez, antes dela entrar na meta.
Invalidará o gol, advertirá os jogadores por conduta antidesportiva e determinará
a saída deles do campo de jogo. O jogo será reiniciado com tiro livre indireto na
área de meta.

77) No intervalo da parida, um jogador troca de posição com o seu goleiro sem
autorização do árbitro. Qual será a decisão do árbitro?





Advertirá ambos os jogadores e determinará o reinício de jogo com tiro livre ou
tiro penal.
Expulsará o jogador que estava como goleiro e advertirá o goleiro que estava na
posição de jogador de linha. O jogo será reiniciado com tiro livre indireto.
Expulsará o jogador que estava como goleiro e advertirá o goleiro que estava
como jogador de linha. O jogo será reiniciado com tiro penal.
Advertirá ambos os jogadores assim que perceber. Se a bola estiver em jogo, ele
aguardará a primeira paralisação do jogo.

78) Um jogador retorna ao campo de jogo sem autorização do árbitro e toca,
deliberadamente, a bola com as mãos. Qual será a decisão do árbitro?






Advertirá o jogador por entrar no campo de jogo sem sua autorização.
Reiniciará o jogo com tiro livre direto ou tiro penal.
O jogador também será culpado por conduta antidesportiva por tocar
deliberadamente a bola com as mãos. Ele será expulso por receber uma segunda
advertência na mesma partida.
Todas as respostas estão corretas.

79) Um substituto se machuca no aquecimento antes do início da partida. A sua equipe
pode substituí-lo por outro jogador?





Não, nunca.
Sim, porque a partida não havia iniciado. O árbitro deverá ser informado.
Sim, mas somente se a outra equipe consentir.
Nenhuma das respostas anteriores está correta.

80) Uma equipe inicia a parida com menos de 11 jogadores. Até que momento da
partida, a equipe pode completar o número de jogadores?


Até o fim do primeiro tempo.






Em qualquer momento durante uma paralisação do jogo, com autorização do
árbitro, desde que os seus nomes estejam relacionados na súmula antes do início
da partida.
Em qualquer momento da partida, durante uma paralisação do jogo e com
autorização do árbitro.
Em nenhum momento.

81) A seguinte afirmação é correta?: "Sempre que um jogador substituto atingir a bola
com um objeto, com a bola em jogo, a partida será reiniciada com bola ao chão”.





Sim, sempre.
Não.
Sim, exceto em um tiro penal.
Nenhuma resposta está correta.

82) Um jogador está posicionado para executar o tiro de saída e, nesse momento, um
companheiro de sua equipe agride um adversário. Este jogador será expulso e sua
equipe jogará com 10 jogadores?





Não, nunca.
Sim.
Não, a equipe poderá substituí-lo por outro substituto relacionado. Se não
houver substituto, a equipe jogará com 10 jogadores.
Nenhuma resposta está correta.

REGRA 04 – O Equipamento dos Jogadores
83) Um jogador deixou o campo de jogo para colocar em ordem seu equipamento. Em
que momento ele poderá retornar?





O árbitro autorizará sua entrada com a bola em jogo, mas apenas pela linha
lateral.
O árbitro autorizará a sua entrada com a bola em jogo, por qualquer lugar do
campo de jogo.
O árbitro autorizará a sua entrada quando a bola não estiver em jogo, por
qualquer lugar do campo de jogo.
O árbitro autorizará a sua entrada quando a bola não estiver em jogo, mas apenas
pela linha lateral.

84) Um jogador, que tem o calção rasgado, perde sua chuteira acidentalmente e, em
seguida, marca um gol descalço. Qual será a decisão do árbitro?




Anulará o gol, advertirá o jogador e determinará que ele deixe o campo para
colocar em ordem seu equipamento. O jogo será paralisado e reiniciado com um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Anulará o gol, advertirá o jogador e determinará que ele deixe o campo para
colocar em ordem seu equipamento. O jogo será paralisado e reiniciado com um





tiro livre indireto no local em que se encontrava a bola no momento da
paralisação.
Anulará o gol, determinará que ele troque o calção e coloque sua chuteira. O
jogo será paralisado e reiniciado com bola ao chão no local em que ocorreu o
chute.
Validará o gol se o jogador perdeu seu calçado acidentalmente.

85) Um jogador, que não o goleiro, pode jogar com uma das meias cobrindo totalmente
a perna?





Não.
Sim, se fizer frio.
Sim, desde que cubram as caneleiras.
Depende se o jogo é ou não internacional.

86) Ambos os goleiros tem a mesma cor de camisa ou agasalho. Eles não têm outra
camisa. Qual será a decisão do árbitro?





Suspenderá definitivamente a partida, pois é obrigatório que eles usem camisa
de cor diferente.
Permitirá o início de partida. O árbitro avisará os capitães que seus goleiros não
poderão participar de jogadas na área penal adversária.
Deve permitir o início da partida.
Nenhuma resposta está correta.

87) Considere a seguinte afirmação: "O goleiro não tem que levar numeração em sua
camisa." Isto é ...





Verdadeiro, a menos que os números nas camisas dos jogadores sejam
obrigatórios de acordo com o Regulamento da Competição.
Falso.
Verdadeiro, porque os goleiros podem usar somente numeração em caso de
agasalho.
Verdadeiro, porque os goleiros podem usar somente numeração entre os
números de 1 a 13.

88) Em infrações à Regra 4, o árbitro ...





Paralisará o jogo e solicitará ao jogador que coloque em ordem seu
equipamento.
Paralisará o jogo e advertirá o jogador infrator. O jogo será reiniciado com bola
ao chão.
Determinará a saída do jogador infrator do campo, para colocar em ordem seu
equipamento.
Paralisará o jogo e dará instruções para que o jogador deixe o campo de jogo,
para colocar em ordem seu equipamento.

89) Um jogador pode disputar uma partida oficial com calçado não esportivo?


Sim, desde que os demais jogadores usem o mesmo tipo de calçado.





Não, em nenhuma circunstância.
Sim, se o uso não for perigoso para ele próprio e para os demais jogadores.
Depende do tipo de piso em que a partida for jogada.

90) Um jogador pode usar proteções para evitar lesões?






Os jogadores não podem se proteger com joelheiras e cotoveleiras, máscaras
faciais ou protetores de cabeça, que sejam perigosos para os demais jogadores.
Um jogador pode se proteger com joelheiras, cotoveleiras, máscaras faciais ou
protetores de cabeça, desde que não este equipamentos não sejam perigosos para
ele próprio e para os demais jogadores.
Não, porque as máscaras faciais e protetores de cabeça podem ser perigosos para
os jogadores.
Nenhuma resposta está correta.

91) Indique qual das seguintes afirmações não está de acordo com o procedimento de
uma infração à Regra 4.





O árbitro determinará a saída do jogador infrator, para que ele coloque em
ordem seu equipamento.
O jogador poderá retornar ao campo com a bola em jogo.
Não será necessário que a bola esteja fora de jogo.
O jogador deixará o campo quando a bola estiver fora de jogo, a menos que já
tenha corrigido seu equipamento.

92) Um jogador pode usar óculos em uma partida?





Não, as Regras de Jogo não permitem.
Sim, as Regras não dizem nada a respeito do uso de óculos.
Sim, se, na opinião do árbitro, eles não forem perigosos.
Sim, desde que o Regulamento da competição permita.

93) O jogo pode ser interrompido para advertir um jogador por uma infração à Regra 4?





Sim.
Sim. O jogo será reiniciado com bola ao chão.
Não.
Nenhuma resposta está correta.

94) Uma equipe resolve jogar com calças compridas. Qual será a decisão do árbitro?





Não permitirá.
Não permitirá, pois as Regras do Jogo exigem o uso de calções curtos.
Permitirá, desde que sejam de cor diferente dos calções da equipe adversária.
Permitirá, desde que os jogadores usem calções curtos e meias por cima. As
calças também devem ter a cor predominante do calção do uniforme.

95) Em que momento o árbitro permitirá que um jogador use calções térmicos?


Quando o uso for conveniente, desde que seja da cor do uniforme.





Quando o uso for conveniente, por exemplo, por causa de muito frio.
Em qualquer momento, desde que eles sejam da cor predominante do calção da
equipe.
Quando for necessário, segundo indicação médica.

96) Um jogador, segundo indicação médica, está obrigado a colocar ataduras em seu
braço para evitar novas lesões. Qual será a decisão do árbitro?





Permitirá que o jogador participe do jogo, caso comprove que esse equipamento
não oferece risco à sua integridade física e também aos demais jogadores.
Não permitirá que ele participe do jogo, pois esse equipamento representa um
risco para ele e para os demais jogadores.
O árbitro permitirá que o jogador participe do jogo, desde que o médico
assegure sua participação.
Nenhuma, pois não é competência do árbitro, uma vez que há indicação médica.

97) O árbitro determina que um jogador tire as joias. Alguns instantes depois, ele
percebe que este jogador está utilizando-as. Qual será a decisão do árbitro?






Advertirá o jogador por descumprir sua determinação. O árbitro determinará a
saída do jogador para tirar as joias.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. Se paralisar o jogo por este
motivo, ele será reiniciado com um tiro livre indireto, a favor da equipe
adversária, no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Reavaliará se a jóia oferece risco ao jogador e/ou adversário.
Nenhuma resposta está correta.

98) Um jogador, com o controle da bola, tem seu calção rasgado e, por causa disso, fica
nu da cintura para baixo. O árbitro ...








Permitirá que o jogo continue. Na primeira paralisação, o árbitro determinará a
sua saída do campo para colocar um novo calção. O jogador poderá voltar, assim
que colocar um novo calção.
Permitirá que o jogo continue. Na primeira paralisação, o árbitro determinará a
sua saída do campo para colocar um novo calção. O jogador somente poderá
retornar com o jogo paralisado.
Paralisará o jogo. O árbitro determinará que o jogador se recomponha. O jogo
será reiniciado com bola ao chão no local em que ela estava no momento da
paralisação.
Paralisará o jogo, até que ele recoloque seu equipamento. O jogo será reiniciado
com tiro livre indireto no local em que a bola estava no momento da
paralisação.

99) Um jogador não quer cobrir suas caneleiras com as meias, porque tem uma ferida na
perna. Qual será a decisão do árbitro?




Após comprovar o machucado, permitirá que ele jogue, pois tem uma
justificativa.
Não permitirá que ele jogue dessa forma.
Solicitará a substituição desse jogador.



Solicitará ao médico da equipe que faça um curativo nesta ferida para que o
jogador possa participar do jogo.

100) Se um jogador se nega a tirar uma joia ou um outro objeto perigoso. Qual será a
decisão do árbitro?





Não permitirá que ele jogue.
Determinará que o jogador deixe o campo de jogo na próxima paralisação de
jogo.
Advertirá o jogador, caso ele se recuse a tirar a joia ou o outro objeto.
Todas as respostas estão corretas.

101) Uma equipe se apresenta no vestiário dos árbitros com um uniforme com camisas
sem mangas. Qual será a decisão do árbitro?






Suspenderá a partida, pois não é permitido o uso de camisas sem mangas.
Retardará o início da partida até que esta equipe consiga outras camisas de
acordo com a Regra do Jogo.
Se não for possível resolver o problema, permitirá que a equipe jogue com estas
camisas. Ele apenas relatará o fato e enviará um relatório às autoridades
competentes.
As Regras de Jogo não exigem que as camisas tenham mangas.

102) A Regra 4 exige que os jogadores usem chuteiras?





Sim.
Sim, desde que todos os jogadores usem chuteiras.
Não, somente em alguns casos.
Não, a Regra 4 no item "Equipamento Básico" discorre apenas sobre calçado.

103) As chuteiras podem ter travas de ferro ou alumínio?





Sim.
Não.
Sim, desde que o material seja aprovado pelos organizadores da competição.
Sim, desde que não sejam perigosos.

104) As camisas dos goleiros têm a mesma cor. Ambos os goleiros não têm outra
camisa. O que o árbitro deve fazer?





O árbitro suspenderá a partida e relatará o fato em seu relatório.
O árbitro permitirá que os goleiros participem do jogo.
O árbitro determinará que o goleiro visitante coloque outra camisa.
O árbitro determinará que o goleiro mandante coloque outra camisa.

105) Um jogador tira a camisa para mostrar uma mensagem por baixo da mesma. Qual
será a decisão do árbitro?



Nenhuma, a menos que a mensagem seja política ou religiosa.
Relatará a ocorrência e enviará um relatório às autoridades competentes.




Advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Expulsará o jogador por haver mostrado a mensagem.

106) Um jogador sai do campo de jogo para colocar em ordem seu calçado. O árbitro
pode autorizar a sua volta com a bola em jogo?





Não.
Sim, somente se o árbitro vistoriar o calçado.
Sim, somente se o árbitro, um dos árbitros assistentes, ou o quarto árbitro
vistoriar o calçado.
Sim, ele somente poderá retornar pelas linhas laterais.

REGRA 05 – O Árbitro
107) O árbitro fica, temporariamente, incapacitado de observar a jogada, porque a bola
tocou em seu rosto. Logo em seguida, um gol é marcado. Este pode ser validado?





Sim, desde que os árbitros assistentes e o quarto árbitro sejam consultados.
Sim, pois todos sabem que a bola entrou na meta. Por isso, o árbitro validará o
gol.
Não, pois ele não viu o que aconteceu.
Não, a menos que ambos os capitães confirmem que o gol foi marcado
corretamente.

108) Durante a partida, o árbitro, o assistente, o quarto árbitro ou um algum outro
jogador é atingido por um objeto lançado por um espectador. A partida é paralisada para
que o atingido receba atendimento médico. O árbitro deve dar continuidade à partida?






O árbitro dará continuidade à partida, se a pessoa atingida tiver recebido
atendimento médico adequado.
O árbitro suspenderá definitivamente a partida, pois essa ocorrência é
considerada grave. O árbitro deve enviar um relatório às autoridades
responsáveis.
Dependendo do delegado da partida, o árbitro pode optar pela continuidade da
partida ou não.
Dependendo da gravidade da ocorrência, o árbitro poderá dar continuidade à
partida ou suspendê-la temporária ou definitivamente. O árbitro deverá
comunicar esta ocorrência e enviá-la às autoridades responsáveis.

109) O árbitro está autorizado a paralisar o jogo se, em sua opinião, a iluminação for
insuficiente?





Não, o árbitro deve dar continuidade ao jogo, mesmo que a iluminação estiver
levemente inadequada.
Sim.
Depende da situação da partida. O árbitro poderá paralisar o jogo dependendo do
resultado do jogo naquele momento.
Não, nunca.

110) Um jogador é culpado de advertência ou expulsão, mas o árbitro deixa o jogo
prosseguir para aplicar uma vantagem. Em que o momento o jogador deve ser advertido
ou expulso?





O árbitro não pode aplicar a vantagem. Ele deve paralisar o jogo se o jogador for
culpado de advertência ou expulsão.
O árbitro deve paralisar o jogo somente se o jogador for culpado de expulsão.
Neste caso, ele mostrará o cartão imediatamente.
Quando a equipe infratora recuperar a bola, o árbitro paralisará o jogo e
advertirá ou expulsará o jogador infrator.
O árbitro o advertirá ou o expulsará na primeira paralisação do jogo.

111) O árbitro permite que o jogo continue, mesmo com a necessidade de um jogador
ser advertido. Após a paralisação do jogo, por causa de um tiro livre contra a equipe do
jogador que será advertido, um jogador adversário executa o tiro livre rapidamente para
ganhar vantagem. Qual será a decisão do árbitro?





O árbitro não permitirá o reinício de jogo até que soe o apito. A advertência será
aplicada na outra paralisação, após a execução deste tiro livre.
Permitirá que o jogo seja reiniciado rapidamente e advertirá o jogador na
paralisação seguinte.
Não permitirá a execução rápida do tiro livre. O jogador infrator tem que receber
o cartão amarelo na interrupção seguinte.
Nenhuma resposta está correta.

112) O árbitro pode mostrar cartão amarelo ou vermelho no intervalo ou ao final da
partida?





Sim, ele pode até o momento em que deixe o estádio.
Sim, desde que ele não tenha deixado o campo de jogo.
Sim, ele pode mostrar cartões no intervalo, mas não pode após o final da partida.
Não, ele não pode mostrar cartões nem no intervalo nem no final da partida.

113) O árbitro tem autoridade para expulsar e exigir que os oficiais da equipe fiquem
longe do campo e de suas imediações?





Não, o árbitro somente pode solicitar que eles fiquem fora do banco de reservas.
Não, nunca.
Sim, mas somente o treinador.
Sim, o árbitro tem autoridade para tomar essas providências.

114) Um árbitro assistente sinaliza a saída da bola pela linha lateral. Na sequência, um
defensor, dentro de sua área penal, agride um atacante de forma violenta. Qual será a
decisão do árbitro?



Expulsará o defensor por conduta violenta. O jogo será reiniciado com
arremesso lateral.
Expulsará o defensor por conduta violenta. O jogo será reiniciado com tiro
penal.




Advertirá o defensor por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com
arremesso lateral.
Advertirá o defensor por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro penal.

115) De acordo com as Regras de Jogo, o árbitro pode advertir com o cartão amarelo...





Jogadores, substitutos e jogadores substituídos.
Oficiais de ambas as equipes, jogadores e substitutos.
Jogadores que estejam participando do jogo.
Jogadores, substitutos, jogadores substituídos e oficiais das equipes.

116) O árbitro pode mudar sua decisão?






Depende da gravidade da ação cometida.
Não, nunca.
Sim, se percebe que a sua decisão é incorreta, ou se, em sua opinião, isso for
necessário, de acordo com a indicação de um árbitro assistente ou do quarto
árbitro, desde que o jogo não tenha sido reiniciado ou finalizado.
Nenhuma resposta está correta.

117) Na execução de um tiro livre direto, a bola bate acidentalmente no árbitro e entra
na meta. Qual será a decisão do árbitro?





Sempre validará o gol.
Invalidará o gol e dará bola ao chão.
Depende do lugar em que o tiro foi executado e qual equipe chutou a bola.
Nesta circunstância, nunca o gol poderá ser validado.

118) Uma equipe tenta perder a partida de forma deliberada. Qual será a decisão do
árbitro?





Avisará o capitão que se sua equipe continuar jogando daquela maneira, a
partida será suspensa definitivamente.
Suspenderá a partida definitivamente.
Deixará o jogo continuar e relatará esta ocorrência e a enviará às autoridades
competentes.
O árbitro não levará em consideração os gols que forem marcados nestes
momentos.

119) A aplicação da vantagem supõe...





A continuidade do jogo, se a equipe contra a qual se cometeu a infração,
beneficia-se de uma vantagem.
Que o jogador infrator se beneficie da ação.
A continuidade do jogo, se a equipe contra a qual se cometeu a infração segue
com a posse da bola.
Nenhuma das respostas está correta.

120) O árbitro expulsa um jogador. Este não quer deixar o campo. Qual será a decisão
do árbitro?





Falará com o capitão para exigir a sua saída do campo de jogo.
Deixará o jogo continuar e relatará a ocorrência.
Falará com os oficiais da equipe para exigirem a sua saída do campo de jogo.
Falará com o capitão e com os oficiais da equipe para exigirem a sua saída do
campo de jogo. Se o jogador não deixar o campo de jogo, o árbitro suspenderá
definitivamente a partida.

121) Seguindo as diretrizes das Regras de Jogo, os jogadores que deixaram o campo de
jogo por lesão...





Podem voltar com o jogo em andamento, após autorização do árbitro assistente,
do quarto árbitro ou do árbitro.
Podem ou não voltar ao campo com a bola em jogo, de acordo com a gravidade
da lesão.
Deverão aguardar a paralisação do jogo para retornarem.
Sempre deverão receber a autorização do árbitro para retornarem ao campo de
jogo pela linha lateral, se a bola estiver em jogo. Se a bola estiver fora de jogo,
eles poderão retornar pela linha lateral e pela linha de meta, neste caso, também
com autorização do árbitro.

122) Um jogador sofre uma falta de maneira imprudente. A bola vai para um
companheiro seu e o árbitro aplica a vantagem. Após este jogador dominar a bola, ele
perde-a ao tentar driblar um adversário. Qual será a decisão do árbitro?
1.
2.
3.
4.

Paralisará o jogo e punirá a primeira infração.
Deixará o jogo continuar e advertirá o jogador infrator na paralisação seguinte.
Deixará o jogo continuar.
Ele deve marcar imediatamente a infração original. Se necessário, advertirá ou
expulsará o jogador infrator.

123) Em qual das situações abaixo, não é necessária a paralisação do jogo para o retorno
de um jogador ao campo?





Se o árbitro determinou a saída de um jogador para colocar em ordem seu
equipamento.
Se o jogador deixou o campo de jogo por causa de sangramento.
Se o jogador deixou o campo de jogo para colocar uma chuteira.
Todas as respostas estão corretas.

124) Um defensor (exceto o goleiro) choca-se com um atacante em uma jogada e, por
isso, ambos se lesionam. O árbitro permite a entrada dos médicos ao campo de jogo.
Neste caso…



Não será necessário que os jogadores deixem o campo de jogo, pois eles já
foram atendidos dentro do campo de jogo.
Se, na opinião do árbitro, um deles demora em se recuperar, ele determinará a
sua saída.




Os dois jogadores devem deixar o campo de jogo apenas em casos de
sangramento.
Os dois jogadores devem deixar o campo de jogo após a avaliação da lesão.

125) O árbitro se machuca antes do início da partida. Quem o substituirá?





O quarto árbitro, desde que o regulamento da competição não diga alguma outra
coisa.
Ambas as equipes, em comum acordo, decidirão se o quarto árbitro dirigirá a
partida ou se ela será suspensa.
O assistente mais experiente dirigirá a partida e o quarto árbitro atuará como
assistente.
A decisão ficará a critério do árbitro.

126) Em uma disputa de bola, um jogador se machuca. O árbitro decide paralisar a
partida. Após a retirada deste jogador, o árbitro ...





Dará um bola ao chão no local em que o jogador estava no momento da
paralisação.
Dará um bola ao chão no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Dará um bola ao chão no local em que o jogador estava no momento da
paralisação.
Dará um bola ao chão com apenas um jogador da equipe do lesionado.

127) Em partidas disputadas por jogadores menores de 16 anos, as Regras do Jogo
permitem quais modificações ?





O tamanho do campo de jogo.
O tamanho, peso e material da bola.
A duração da partida.
Todas as respostas estão corretas.

128) Qual afirmação está correta?





O árbitro sempre deve paralisar o jogo por infrações às Regras 3 e 4.
O árbitro nem sempre tem que paralisar o jogo por infrações às Regras 3 e 4.
O árbitro sempre deve paralisar o jogo por uma infração à Regra 3, mas não por
uma infração à Regra 4.
O árbitro sempre deve paralisar o jogo por infrações à Regra 4, mas não por uma
infração à Regra 3.

129) O árbitro aplica a vantagem após uma infração, porém antes de sinalizá-la, o
jogador infrator fica com a posse de bola. O árbitro...





Paralisará o jogo, pois ele ainda não havia sinalizado a vantagem.
Não paralisará o jogo, pois ele ainda não havia sinalizado a vantagem.
Paralisará o jogo por causa da infração, pois o infrator não pode ser beneficiado.
Deixará o jogo continuar. Na próxima paralisação, o árbitro advertirá o jogador
infrator .

130) Quando o árbitro pode paralisar o jogo?





Quando julgar oportuno, quando forem cometidas infrações às Regras do Jogo.
Por qualquer tipo de interferência externa.
Se após a aplicação de uma vantagem, ela não se concretizar nos segundos
seguintes.
Todas as respostas estão corretas.

131) O árbitro percebe que as equipes estão jogando com o objetivo de não marcarem
gols. Qual será a sua decisão?





Chamará a atenção de ambos os capitães sobre o fato.
Advertirá os capitães sobre o fato. O árbitro os avisará que se eles persistirem, a
partida será suspensa definitivamente.
Ele não tomará nenhuma decisão.
Nenhuma resposta está correta.

132) O árbitro pode iniciar uma partida se as metas não tiverem redes?





Fica a critério do árbitro.
As Regras do Jogo exigem o uso das redes, mas o árbitro pode realizar uma
partida sem redes.
As Regras do Jogo não exigem o uso de redes.
Todas as respostas estão corretas.

133) Um jogador, que saiu do campo para receber atendimento médico, pode retornar
pela linha de meta com a bola em jogo?





Sim, desde que a sua saída tenha sido por lesão.
Sim, com autorização do árbitro.
Não. Se a bola estiver em jogo, ele apenas poderá retornar pela linha lateral.
Fica a critério do árbitro, pois as Regras de Jogo nada dizem a respeito disso.

REGRA 06 – Os árbitros assistentes
134) Qual das infrações abaixo, o árbitro assistente não deve observar?





A ocorrência de uma infração mais perto dele do que do árbitro.
O fato de um jogador que saiu do campo por sangramento, estar pronto para
retornar ao campo.
O fato de um jogador que saiu do campo para recompor o seu equipamento,
próximo a ele, estar de acordo com a Regra 4.
Autorizar a entrada do médico no campo para avaliar os jogadores lesionados.

135) Qual das seguintes sinalizações do árbitro assistente é correta, quando a bola
ultrapassa completamente a linha lateral?






Levantar a bandeira com a mão esquerda ou direita para indicar a direção do
arremesso lateral.
Levantar a bandeira sempre com a mão direita e, em seguida, trocá-la se for
necessário, de acordo com a direção do arremesso lateral.
Não será necessária nenhuma sinalização.
Levantar a bandeira sempre com a mão esquerda e, em seguida, trocá-la de
acordo com a direção do arremesso lateral.

136) O que o árbitro assistente fará se houver um gol ajustado (a bola ainda parece estar
em jogo)?





Ficará imóvel próxima à linha frontal da área de meta.
Correrá rapidamente entre 25-30 m ao longo da linha lateral em direção à linha
central do campo de jogo.
Não fará nada.
Primeiro levantará a bandeira para atrair a atenção do árbitro e, em seguida,
continuará o procedimento normal de corrida rápida entre 25-30 m ao longo da
linha lateral em direção à linha central do campo de jogo.

137) O árbitro assistente pode entrar no campo de jogo para sinalizar aos defensores a
distância 9.15 m da bola na execução de uma falta?





Não.
Sim, sempre.
Sim, desde que o tiro livre ocorra próximo à linha lateral e, além disso, o árbitro
esteja consciente de que o assistente está sinalizando a distância.
Fica a critério do árbitro.

138) Na execução de um tiro penal, qual dos deveres seguintes não diz respeito às
funções do árbitro assistente?





Comprovar se a bola ultrapassa completamente a linha de meta.
Sinalizar se o goleiro se adiante antes da bola ser chutada.
Observar quando um gol for marcado.
Sinalizar se o executor do tiro penal infringe as Regras do Jogo.

139) Com a bola em jogo, o árbitro assistente observa uma conduta violenta de um
jogador, fora do campo visual do árbitro? O que ele deve fazer?





A menos que haja uma vantagem com condição clara de gol, ele deverá levantar
a bandeira para chamar a atenção do árbitro e comunicá-lo do ocorrido.
Deverá levantar a bandeira imediatamente para chamar a atenção do árbitro e
comunicá-lo do ocorrido.
Deverá comunicar ao árbitro na paralisação seguinte do jogo.
Não deverá fazer nada, pois não é sua responsabilidade.

140) Quando ocorre uma falta ou uma incorreção fora do campo visual do árbitro, o
árbitro assistente imediatamente deve...


Estabelecer contato visual com o árbitro.





Levantar a bandeira.
Utilizar o sinal eletrônico do "bip" se houver.
Todas as respostas estão corretas.

141) Qual das afirmações abaixo não está correta em relação ao árbitro assistente?





O assistente levantará a bandeira se uma infração for cometida fora do campo
visual do árbitro.
O assistente levantará a bandeira, mesmo que o árbitro aplique vantagem.
O assistente levantará a bandeira se houver uma falta mais próxima dele do que
do árbitro.
O assistente levantará a bandeira se, em sua opinião, o árbitro tiver visão
obstruída.

142) Qual das seguintes ações realizadas pelo árbitro assistente é considerada
desnecessária?





Levantar a bandeira quando a bola sair completamente do campo de jogo.
Levantará a bandeira quando um jogador estiver em infração de impedimento.
Informar ao árbitro quando ocorrer alguma infração ou outro incidente fora do
campo visual do árbitro.
Levantar a bandeira por qualquer falta ou incorreção que ocorra no campo de
jogo.

143) Se uma falta for cometida por um defensor dentro de sua área penal, próximo do
árbitro assistente e fora do campo visual do árbitro, qual será a decisão do árbitro
assistente?





Deverá estabelecer contato visual com o árbitro e observar o seu posicionamento
e sua decisão.
Levantará a bandeira com a mão direita e a agitará levemente, se o árbitro não
tomar nenhuma atitude.
Após o árbitro soprar o apito, o árbitro assistente se movimentará ao longo da
linha lateral até a bandeirinha de canto.
Todas as respostas estão corretas.

144) Em uma situação de confronto coletivo, qual será a atitude do árbitro assistente
mais próximo?





Entrará no campo de jogo e tentará separar os jogadores.
Ele deverá apenas observar as ocorrências.
Não será sua responsabilidade interferir.
Deverá entrar no campo de jogo para auxiliar o árbitro.

145) Um árbitro assistente indica que a saída da bola pela linha de meta, mas o árbitro
não percebe o seu sinal. Em seguida, um defensor agride um atacante que está em sua
área penal com força excessiva. Qual será a decisão do árbitro?


Expulsará o defensor e determinará o reinício de jogo com um tiro penal.





Expulsará o defensor e determinará o reinício de jogo com tiro de meta, tiro de
saída ou tiro de canto.
Determinará o reinício de jogo com tiro de meta ou tiro de canto. O árbitro não
tomará nenhuma medida disciplinar.
Expulsará o defensor e determinará o reinício de jogo com tiro de meta.

146) Há alguma situação específica em que o árbitro é obrigado a aceitar a decisão de
um árbitros assistente?





Sim, nos arremessos laterais, tiro de meta e impedimentos.
Não, o árbitro nunca é obrigado a considerar uma decisão do árbitro assistente.
Sim. Se o árbitro estiver temporariamente incapacitado de observar a jogada, o
jogo terá a supervisão do árbitro assistente mais próximo.
Sim, desde que o árbitro assistente esteja mais próximo da jogada.

147) Qual será o posicionamento dos assistentes na execução dos tiros da marca penal
para determinar o vencedor de uma partida?





Um árbitro assistente deve ficar na linha da área penal e o outro no centro do
círculo central para supervisionar os demais jogadores.
Um deles deve ficar na interseção da linha de meta com a linha da área de meta.
O outro deve ficar no círculo central para supervisionar os demais jogadores.
Um deles deve ficar na interseção da linha da área penal com a linha de meta. O
outro deve ficar no círculo central para supervisionar os jogadores.
As respostas a e c poderão estar corretas.

148) O árbitro é obrigado a confirmar uma sinalização de um árbitro assistente por ele
levantou a bandeira?





Sim, pois foi sinalizada uma infração às Regras do Jogo.
Não, exceto se o árbitro estiver temporariamente incapacitado. Neste caso, o
árbitro assistente mais próximo deve supervisionar a jogada.
Sim, sempre.
As respostas b e c estão corretas.

149) Em um tiro penal durante o jogo, qual é a responsabilidade do árbitro assistente?





Observar a entrada de um jogador na área penal, antes da execução do tiro.
Sinalizar se o goleiro se movimenta de sua linha de meta antes da bola ser
chutada e se a bola ultrapassar completamente a linha de gol.
Sinalizar se o executor infringe as Regras do Jogo.
As respostas b e c estão corretas.

150) O que o árbitro assistente deve fazer se um gol claro for marcado?




Deve confirmar o gol com a mão.
Deve correr rapidamente entre 25-30 m ao longo da linha lateral em direção à
linha central sem levantar a sua bandeira.
Deve correr em direção à linha central e sinalizar com sua mão em direção ao
centro do campo.



Deve correr e se recolocar na linha do penúltimo defensor.

151) O árbitro assistente observa uma infração cometida pela equipe atacante. O árbitro
não viu a jogada. Na sequência, um gol foi marcado a favor da equipe infratora. O que o
assistente deverá fazer?





Deverá estabelecer contato visual com o árbitro.
Deverá levantar a bandeira com a mão esquerda.
Deverá agitar, ligeiramente, a bandeira.
Todas as respostas anteriores estão corretas.

REGRA 07 – A Duração da Partida
152) O árbitro finaliza a partida aos 40 minutos do primeiro tempo. No intervalo, ele
percebe que se equivocou em relação ao tempo de jogo. Que ele deve fazer?





Comunicar o fato às autoridades competentes.
O árbitro deverá acrescer os cinco minutos no segundo tempo.
Nada.
Nenhuma resposta está correta.

153) A recuperação do tempo perdido por lesões ou outras causas fica a critério do
árbitro?





Sim, sempre fica a critério do árbitro.
Não, o quarto árbitro decide a quantia de tempo que será acrescido ao final de
cada tempo.
Não, esse poder não é discricionário.
Não, essa decisão será tomada pelos árbitros assistentes.

154) Há uma prorrogação para determinar o vencedor de uma partida. Os jogadores têm
direito a um intervalo no meio do tempo da prorrogação?





Não, as equipes apenas devem trocar de lado do campo e atacar em direção à
meta adversária.
Os jogadores têm direito a um intervalo entre os dois tempos da prorrogação.
Sim, haverá um intervalo de no máximo cinco minutos.
Poderá haver um intervalo de no máximo dez minutos.

155) O anúncio do tempo que será acrescido expressa o tempo exato que falta para o
período terminar?





Sim, após a indicação do tempo de acréscimo, ele não pode ser modificado.
Não, indica simplesmente a quantidade mínima de tempo que o árbitro deve
acrescer.
Sim, mas não deve ultrapassar a cinco minutos.
Sim, o árbitro da partida encerrará o jogo assim que o tempo anunciado
terminar.

156) O árbitro pode compensar um erro de cronometragem no primeiro
acrescendo no segundo período?





tempo,

Sim.
Sim, o tempo pode ser aumentado ou dimuído.
Não.
Não, o tempo pode apenas ser reduzido.

157) Quando não será necessário recuperar o tempo perdido?





Por avaliação de jogadores lesionados.
Por perda de tempo.
Quando a bola sair de jogo por qualquer situação normal.
Por causa das substituições.

158) Ambos os capitães, em comum acordo, renunciam ao intervalo, porém um dos
jogadores de uma equipe insiste em seu direito. Qual será a decisão do árbitro?





Ignorar o pedido deste único jogador.
Conceder o seu pedido.
Conceder o seu pedido, mas diminuir o tempo de intervalo, mesmo contrariando
o regulamento da competição.
Não atenderá ao pedido se os treinadores não estiverem também de acordo.

159) Uma partida é suspensa definitivamente. O que o árbitro deve fazer?





Deverá comunicar o fato às autoridades competentes.
Deverá informar os capitães que esta partida não voltará a ser disputada.
Determinará a execução dos tiros da marca penal para determinar o vencedor da
partida.
Lançará uma moeda para determinar o vencedor da partida.

160) O que o árbitro deve fazer se ambos os capitães, em comum acordo, decidirem
renunciar ao intervalo, mas um dos jogadores quiser apenas a sua redução?





Os jogadores têm que respeitar a decisão de ambos os capitães em relação à
extinção do intervalo.
O árbitro pode desconsiderar o pedido de redução e dar razão aos capitães.
Os jogadores podem negociar o tempo que será renunciado.
Os jogadores têm direito ao intervalo completo. Se um jogador solicitá-lo, o
árbitro deve assegurá-lo.

161) Uma partida têm dois tempos iguais de 45 minutos cada um. Este tempo pode ser
modificado?





Sim, se houver um acordo entre o árbitro e as duas equipe participantes. Além
disso, a decisão deve ser tomada antes do início da partida e em conformidade o
regulamento da competição.
Não, nunca.
Sim, desde que a equipe visitante queira.



Nenhuma resposta está correta.

162) Um tempo pode ser prolongado por...





Substituições.
Por avaliação de jogadores lesionados.
Execução de um tiro penal.
Todas as respostas estão corretas.

163) As duas equipes estão de acordo em fazer o intervalo de 20 minutos. O árbitro
deve atender esta solicitação?





Não, o tempo de intervalo não poderá ser alterado, pois será definido pelas
associações membros.
Fica a critério do árbitro.
Não, pois o tempo de intervalo não poderá exceder a 15 minutos.
Sim, se ambas as equipes estiverem de acordo.

164) Em casos de perda de tempo por lesão ou qualquer outro motivo, fica a critério do
árbitro decidir se deve acrescer ou não o tempo perdido?






Não.
Não, o árbitro deve acrescer a cada período todo tempo perdido pelos motivos
prescritos nas Regras do Jogo. Entretanto, a quantidade de tempo ficará a
critério do árbitro.
Sim, pois as Regras do Jogo não dizem nada a respeito desse assunto.
Nenhuma resposta está correta.

165) Cada período deverá ser prolongado para recuperar o tempo perdido por causa de...





Substituições.
Avaliação de jogadores lesionados.
Perda de tempo.
Todas as respostas estão corretas.

166) Após o final do primeiro tempo e, estando no vestiário, o árbitro percebe que
foram jogados 4 minutos a menos. Qual será a sua decisão?






Determinará que as equipes voltem ao campo de jogo para jogar os minutos que
faltam. Se os jogadores recusarem, ele acrescerá o tempo que faltou no segundo
tempo.
Levando em consideração que faltavam apenas 4 minutos, o árbitro dará o
primeiro tempo por concluído.
Levando em consideração que faltavam apenas 4 minutos, o árbitro os
acrescentará ao segundo tempo.
Determinará que as equipes voltem ao campo de jogo para jogar os minutos que
faltam. Caso elas recusarem a voltar, o árbitro relatará o fato.

167) Quem ou o que determina o tempo que deve ser recuperado em uma partida?






O regulamento da competição.
O número de substituições realizadas na partida.
Fica a critério do árbitro.
As Regras do Jogo indicam trinta segundos por cada substituição realizada
durante a partida.

168) Todas as partidas sempre devem ter uma duração de 90 minutos. Esta afirmação
está correta?





Sim, sempre.
Não, nem sempre.
Sim, mas é uma decisão do árbitro.
As respostas a e c estão corretas.

169) Após o final do primeiro tempo, ambas as equipes resolvem iniciar o segundo
tempo sem o intervalo. O árbitro pode aceitar essa resolução das equipes?





Sim, todos os jogadores renunciarem ao intervalo.
Não, o Regulamento da Competição estipula que os jogadores têm direito a um
intervalo.
Não, a duração do intervalo não pode ser alterada.
Sim, se o árbitro estabelecer dessa forma.

170) Antes do início do segundo tempo, o goleiro da equipe adversária daquela que
executou o tiro de saída, encontra-se em sua metade de campo, mas fora de sua meta, a
uns 25 metros de seu gol. Qual será a decisão do árbitro?





Retardará o início do segundo tempo até que o goleiro ocupe o seu lugar na
meta.
Determinará o início do segundo tempo.
Retardará o início do segundo tempo e advertirá o goleiro por conduta
antidesportiva.
Determinará o início do segundo tempo, desde que as duas equipes estejam de
acordo.

171) Um jogador que executou corretamente um tiro de saída toca a bola com a mão,
antes que qualquer outro jogador a tenha tocado. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária, no local em que a
infração foi cometida.
Determinará a repetição do tiro de saída.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária e advertirá o jogador
infrator.

172) O goleiro pode disputar um bola ao chão assim como os demais jogadores?




Sim, qualquer jogador pode participar.
Não, nunca.
Fica a critério do árbitro.



Sim, somente se a disputa for entre os goleiros das duas equipes.

173) Em um bola ao chão, o jogador de uma das equipes nega-se a participar . Qual será
a decisão do árbitro?





Insistirá para que, pelo menos, um jogador de cada equipe participe do bola ao
chão.
Deixará a bola cair no solo normalmente.
Após a partida, o árbitro relatará o fato em seu relatório e o enviará às
autoridades competentes.
Pedirá ao jogador da equipe participante que devolva a bola para a outra equipe.

174) Antes de um tiro de saída, um jogador companheiro do executor, se posiciona no
campo adversário. O executor chuta a bola e consegue marcar um gol, diretamente, na
meta adversária. O árbitro...





Determinará a repetição do tiro de saída.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e determinará a repetição do tiro
de saída.
Marcará um tiro de meta a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador por descumprir o procedimento do tiro de saída e marcará
um tiro de meta a favor da equipe adversária.

175) Em um tiro de saída, dois jogadores adversários estão posicionados a menos de
9.15 m da bola. O árbitro ordena a execução do tiro de saída e um desses jogadores toca
a bola. O árbitro...





Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e determinará a repetição do tiro
de saída.
Advertirá o jogador por desrespeitar a distância regulamentar em um tiro de
saída.
O árbitro deixará o jogo continuar. Após o término da partida, ele relatará o fato.
Determinará a repetição do tiro de saída.

176) Qual equipe executará o tiro de saída no primeiro tempo da prorrogação?





A equipe que vencer o sorteio.
A equipe que vencer o sorteio decidirá o que fazer.
A equipe que perder o sorteio.
A equipe adversária daquela que executou o tiro de saída no segundo tempo.

177) Um jogador executa corretamente um tiro de saída e, por causa de um forte vento,
a bola entra na própria meta da equipe executora diretamente. Qual será a decisão do
árbitro?





Marcará um tiro de canto a favor da equipe adversária.
Determinará a repetição do tiro de saída.
Dará um bola ao chão.
Marcará um tiro de meta a favor da equipe defensora.

178) Um jogador executa um tiro de saída e consegue marcar um gol, sem que o goleiro
adversário chegue a tocar na bola. Este gol será válido?





Sim,desde que a bola toque no solo antes de entrar na meta.
Não.
Não, é necessário que a bola seja tocada por outro jogador para que o gol seja
válido.
Sim, desde que o tiro de saída tenha sido executado de acordo com as Regras do
Jogo.

179) Quantos jogadores por equipe podem participar de um bola ao chão?





Pelo menos dois. Um por equipe.
Um número igual por equipe.
Qualquer número.
Nenhuma resposta está correta.

180) Um jogador que executa um tiro de saída toca a bola pela segunda vez com o pé,
antes de que qualquer outro jogador a tenha tocado. Qual será a decisão do árbitro?





Se não puder aplicar a vantagem, marcará um tiro livre indireto no local da
infração.
Deixará o jogo continuar.
Marcará um tiro livre direto no local em que a bola estava.
Marcará um tiro livre indireto no local da infração.

181) Qual das seguintes afirmações está correta?







Um bola ao chão concedido à equipe defensora em sua área de meta poderá ser
executado em qualquer lugar desta área.
Um tiro livre indireto concedido à equipe defensora na área de meta será
executado na linha da área de meta, paralela à linha de meta, no lugar mais
próximo em que ocorreu a infração.
Um tiro livre direto concedido à equipe atacante dentro de sua área de meta será
executado na linha da área de meta, paralela à linha de meta, no lugar mais
próximo em que ocorreu a infração.
Um tiro livre direto concedido à equipe defensora em sua área de meta será
executado em qualquer lugar desta área.

182) Um jogador entra no campo de jogo adversário, antes do tiro de saída do início de
partida. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro de saída.
Punirá a equipe do jogador infrator com um tiro livre indireto.
Dará continuidade à partida.
Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva e determinará a repetição
do tiro de saída.

183) A equipe vencedora do sorteio inicial ...






Executará o tiro de saída no primeiro tempo.
Executará o tiro de saída no segundo tempo.
Poderá permitir que a equipe adversária execute o tiro de saída no primeiro ou
no segundo tempo.
Poderá escolher se executa o tiro de saída ou não.

184) Uma equipe se nega a participar de um bola ao chão. Qual será a decisão do
árbitro?





Advertirá o jogador mais próximo.
Advertirá o jogador mais próximo e dará um bola ao chão.
Dará o bola ao chão normalmente.
Colocará a bola em jogo. No primeiro momento de paralisação, o árbitro
advertirá o capitão da equipe que se negou a participar do bola ao chão.

185) Um jogador executa o tiro de saída no início da partida. No início do segundo
tempo, a mesma equipe executa o novo tiro de saída. O árbitro percebe esse fato após
alguns segundos. Qual será a sua decisão.







Paralisará a partida, advertirá o jogador executor. O árbitro determinará o
reinício de partida através de um bola ao chão, no local em que a bola se
encontrava no momento da paralisação.
Paralisará a partida, advertirá o jogador executor do tiro de saída e determinará o
reinício de partida através de um tiro livre indireto, no local em que se
encontrava a bola no momento da paralisação.
Dará continuidade ao jogo. Após o término da partida, relatará o fato.
Paralisará o jogo e determinará a repetição do tiro de saída pela outra equipe. O
árbitro iniciará uma nova cronometragem.

186) Antes da execução de um tiro de saída no início da partida, um jogador agride um
adversário de maneira temerária. Qual será a decisão do árbitro?





Expulsará o jogador, mas a equipe não poderá substituí-lo.
Expulsará o jogador e ele não poderá ser substituído, dessa forma, a sua equipe
jogará com dez jogadores.
Advertirá o jogador e pedirá ao treinador que o substitua.
Advertirá o jogador.

187) De acordo com o International F. A. Board, qual é o número mínimo de jogadores
para que uma partida não seja encerrada por número insuficiente?





6.
7.
14.
13.

188) Em um bola ao chão, após a bola tocar no solo, ela é chutada diretamente no gol
por um jogador atacante e entra no gol. Qual será a decisão do árbitro?


Marcará um tiro de canto.





Marcará um tiro de meta.
Validará o gol.
O bola ao chão será repetido.

189) Em um bola ao chão, após a bola tocar no solo, ela é chutada diretamente na meta
por um jogador defensor e entra no gol. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro de canto.
Marcará um tiro de meta.
Validará o gol.
O bola ao chão será repetido.

REGRA 09 – Bola em jogo e fora de jogo
190) Um jogador executa um tiro livre direto levantando a bola com ambos os pés ao
mesmo tempo. Dessa maneira, ele marca um gol na meta adversária. Qual será a decisão
do árbitro?





Validará o gol.
Mostrará cartão amarelo ao jogador executor. O árbitro determinará o reinício de
jogo com um tiro livre indireto.
Anulará o gol.
Mostrará cartão amarelo ao jogador executor. O árbitro determinará o reinício de
jogo com bola ao chão.

191) Um jogador pede para deixar o campo de jogo. Enquanto ele está saindo do
campo, a bola vem em sua direção. Ele a domina e marca um gol. Qual será a decisão
do árbitro?






O árbitro advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva e determinará o
reinício de jogo com bola ao chão, no local em que a infração foi cometida.
O árbitro advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva e punirá a sua
equipe com tiro livre direto, no local em que se cometeu a infração.
O árbitro advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva e punirá a sua
equipe com um tiro livre indireto, que será executado no local em que a infração
foi cometida.
O árbitro expulsará o jogador infrator por conduta incorreta e punirá a sua
equipe com tiro livre indireto, no local em que a infração foi cometida.

192) Durante a partida, a bola toca em um árbitro assistente e, por isso, não chega a sair
totalmente pela linha lateral. Qual será a decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão.
Deixará o jogo continuar.
Marcará um tiro livre indireto contra a equipe que tocou a bola por último.
Marcará um arremesso lateral a favor da equipe que tocou a bola por último.

193) Durante o jogo, uma segunda bola entra no campo de jogo. Qual será a decisão do
árbitro?





Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro livre indireto a
favor da equipe mandante.
Deixará o jogo continuar. Na próxima paralisação do jogo, o árbitro retirará a
segunda bola do campo de jogo.
Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Deixará o jogo continuar se a segunda bola não interferir no jogo. Caso esta bola
interferir, o árbitro paralisará o jogo e o reiniciará com bola ao chão.

194) A bola toca no rosto do árbitro e, em seguida, entra no gol, enquanto ele está,
temporariamente, incapacitado de observar a jogada. O árbitro deve validar o gol?





Sim, mas somente se, na opinião dos árbitros assistentes e do quarto árbitro o
gol for marcado de forma legal.
Sim, em todos os casos.
Não.
Sim, mas somente se, na opinião do árbitro, ele for marcado de maneira legal.

195) A bola está nas mãos do goleiro com o jogo em andamento. A bola está em jogo
em que momento?





Quando ele chuta a bola.
Quando a bola for jogada por um companheiro ou por um adversário.
A bola está em jogo em todos os momentos.
Quando a bola bate no chão.

196) A bola ultrapassa totalmente a linha de meta por fora dos postes de meta, por terra
ou pelo ar, sem que tenha havido uma infração. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro de canto.
Marcará um tiro de meta ou um tiro de canto.
Marcará um tiro de canto, tiro de meta, gol, bola ao chão ou arremesso lateral.
Nenhuma resposta está correta.

197) A bola está em jogo quando...






Rebater nos postes, travessão, postes de canto, no árbitro ou em um dos árbitros
assistentes.
Rebater nos postes, travessão, poste de canto, no árbitro ou em um árbitro
assistente que estiver dentro do campo de jogo.
Rebater nos postes, travessão, postes de canto, postes de meio de campo (se
houver), no árbitro ou em um dos árbitros assistentes que estiver dentro do
campo de jogo.
Nenhuma resposta está correta.

198) Para driblar um adversário, um atacante sai voluntariamente do campo de jogo. No
momento em que ele está passando pelo banco de reservas adversário, ele ofende o
médico. Qual será a decisão do árbitro?






Advertirá o jogador infrator e punirá a sua equipe com um tiro livre indireto.
Expulsará o jogador infrator e punirá a sua equipe com um tiro livre indireto.
Expulsará o jogador infrator e dará um bola ao chão.
Nenhuma resposta está correta.

199) Durante a partida, um gol é marcado com as mãos voluntariamente. Um gol com
as mãos pode ser validado em alguma situação?





Não, nunca.
Sim, pois não é uma infração jogar a bola voluntariamente com as mãos.
Sim, em algumas situações.
Não, pois é uma infração punível com tiro livre direto, de acordo com a Regra
12.

200) Para determinar o vencedor de uma partida, o regulamento da competição das
associações membros permitem...





Somente os procedimentos aprovados pelo International F. A. Board e descritos
nas Regras do Jogo.
Somente os procedimentos aprovados pelas associações membros.
Qualquer tipo de procedimento aprovado pelo próprio Regulamento da
Competição.
Nenhuma resposta está correta.

201) O Regulamento da competição estabelece que deve haver uma equipe vencedora,
após uma partida que terminou empatada. Somente os seguintes procedimentos são
aprovados pelo Internacional F. A. Board:





A Regra dos gols marcados fora de casa.
A prorrogação.
Os tiros da marca penal.
Todas estas respostas estão corretas.

202) Pode ser marcado um gol diretamente através de uma mão voluntária?





Não.
Sim, somente pelo goleiro, desde que ele não tenha infringido as Regras do jogo
anteriormente.
Sim, desde que a bola esteja em jogo.
Fica a critério do árbitro.

203) Um substituto está se aquecendo atrás de sua meta. No momento em que sua
equipe vai sofrer um gol, ele entra no campo de jogo e evita um gol com o pé. Qual será
a decisão do árbitro?


Paralisará o jogo, advertirá o jogador infrator e determinará o reinício de jogo
através de um bola ao chão, no local em que a bola se encontrava no momento
da paralisação.






Paralisará o jogo, expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de jogo
através de um tiro livre indireto contra a sua equipe, no local em que a bola
estava no momento da paralisação.
Paralisará o jogo, expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de partida
através de um tiro penal contra a sua equipe.
Paralisará o jogo, advertirá o jogador infrator e determinará o reinício de jogo
através de um tiro livre indireto contra a equipe infratora, no local em que a bola
estava no momento da paralisação.

204) O árbitro valida um gol antes da bola ultrapassar completamente a linha de gol e,
imediatamente, percebe seu equívoco? Como ele deve agir?





Determinará o reinício de jogo através de um bola ao chão.
Validará o gol.
Marcará um tiro de meta a favor da equipe defensora.
Nenhuma resposta está correta.

205) Uma equipe que joga com 12 jogadores sofre um gol e o árbitro percebe isso antes
do reinício de jogo. Que decisão ele deve tomar?





Não validará o gol.
Validará o gol. Expulsará o jogador nº 12 por conduta incorreta e determinará a
sua saída do campo de jogo.
Validará o gol. Advertirá o jogador nº 12 por conduta antidesportiva e
determinará a sua saída do campo de jogo.
Validará o gol. O árbitro determinará a sua saída do campo de jogo.

206) Se o goleiro tiver a bola agarrada em suas mãos, dentro de sua área penal, ele pode
marcar um gol?





Não, nunca.
Não, pois o goleiro não pode marcar um gol com as mãos voluntariamente.
Sim.
Não, pois o goleiro não pode marcar um gol diretamente.

207) A bola entra na meta após bater acidentalmente no árbitro. O gol será válido?





Não, o jogo será reiniciado com bola ao chão.
Não, porque o árbitro não faz parte da partida.
Sim, desde que a equipe que marcou o gol não tenha infringido as Regras do
jogo anteriormente.
Sim, exceto se a bola vier de um tiro livre indireto ou arremesso lateral.

208) A bola atinge o rosto do árbitro, por causa disso, ele fica incapacitado de ver a
jogada temporariamente. Em seguida, a bola entra na meta. O gol será validado?



Sim, se na opinião do árbitro assistente número 1, o gol foi marcado legalmente.
Sim, se na opinião de ambos os árbitros assistentes, o gol foi marcado
legalmente.




Sim, se na opinião de um dos árbitros assistentes ou do quarto árbitro, o gol foi
marcado legalmente.
Todas as respostas estão corretas.

209) Um gol pode ser marcado voluntariamente com as mãos?





Sim, em alguns casos.
Sim, sempre.
Nunca.
Não.

210) Após a marcação de um gol, o árbitro percebe que o árbitro assistente tem a
bandeira erguida. O assistente indica ao árbitro que, alguns segundos antes da marcação
deste gol, o goleiro da equipe atacante agrediu um adversário dentro de sua área penal.
Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol e advertirá o goleiro.
Validará o gol e expulsará o goleiro.
Anulará o gol, expulsará o goleiro e marcará um tiro penal a favor da equipe
adversária.
Anulará o gol, expulsará o goleiro e dará um bola ao chão no local em que o
atacante tocou a bola.

211) A bola está prestes a entrar na meta, neste momento, um espectador lança um
objeto que chega a tocar na bola, mas não evita que ela entre no gol. Qual será a decisão
do árbitro?





Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro livre indireto
que será executado no local em que o objeto tocou na bola.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um bola ao chão no
local em que o objeto tocou na bola.
Deixará o jogo seguir, ou seja, validará o gol. O árbitro relatará o fato.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício com bola ao chão no local em que
a bola estava no momento em que o objeto foi lançado.

212) Qual das seguintes afirmações não está correta?






Se em um bola ao chão, a bola tocar no solo e entrar diretamente na meta, ele
será repetido.
Em uma substituição, o substituto entrará no campo de jogo somente pela linha
central e com o jogo paralisado.
Nos lançamentos dos tiros da marca penal para determinar o vencedor da
partida, todos os jogadores titulares e reservas deverão permanecer dentro do
círculo central, menos o jogador executor e os goleiros.
Um jogador que deixou o campo para ser atendido por sangramento pode
retornar com a autorização do árbitro, com a bola em jogo, e com supervisão do
quarto árbitro o do árbitro assistente.

213) Após marcar um gol, o jogador ou um de seus companheiros sobe nos alambrados.
Isso será permitido?






Sim, pois os jogadores podem comemorar um gol, desde que não incentivem a
violência.
Sim, pois os jogadores podem, até mesmo, tirarem as camisas na comemoração
de um gol.
Não, o jogador infrator será punido por conduta antidesportiva.
Sim , pois essa é uma maneira permitida de comemorar um gol, porém o
jogador não pode tirar a camisa.

214) Um espectador entra no campo de jogo com intenção de evitar um gol, mas não
consegue seu objetivo. Qual será a decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão.
Validará o gol se o espectador não interferir no jogo.
Sempre validará o gol.
Em todos os casos, o gol será anulado.

215) Um corpo estranho toca na bola, antes de ela ultrapassar a linha de meta, entre os
postes e por baixo do travessão, mas não consegue evitar o gol. Este deverá ser válido?





Não, nunca.
Não, o jogo será paralisado e reiniciado com bola ao chão, no local em que a
bola estava no momento da paralisação.
Em todos os casos a vantagem será aplicada.
Sim, o corpo estranho interferiu no jogo. O gol será anulado. Se ele não tivesse
tocado nem interferido, o gol seria válido.

216) O goleiro, estando em sua área penal, pode marcar um gol com suas mãos em
qualquer uma das metas?





Sim, sempre.
Não, nunca.
Sim, desde que a bola esteja em jogo.
Não, o gol pode ser marcado somente na meta adversária.

217) Em um arremesso lateral em direção à meta adversária, a bola toca no poste, volta
para o centro da área penal, toca no árbitro e entra no gol. Qual será a decisão do
árbitro?





Anulará o gol e marcará um tiro de canto.
Anulará o gol e dará um bola ao chão na linha da área de meta, paralela à linha
de meta, no local mais próximo em que a bola entrou na meta.
Anulará o gol e marcará um tiro de meta.
Validará o gol.

REGRA 11 – O impedimento
218) Um jogador corre em direção à meta adversária e, na opinião do assistente,
interfere contra um adversário. Qual o local da execução do impedimento?






Na posição em que ele estava quando interferiu contra um adversário.
Na posição em que ele estava quando o árbitro paralisou a partida.
Na posição em que ele estava no momento do passe.
Na posição em que o penúltimo defensor estava quando ocorreu o impedimento.

219) Um jogador, em posição de impedimento, sai do campo de jogo para mostrar ao
árbitro que não está envolvido em jogo ativo. Qual será a decisão do árbitro?





O árbitro advertirá o jogador atacante por sair do campo de jogo sem sua
autorização.
O árbitro marcará o impedimento.
O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Deixará o jogo continuar.

220) Um jogador deixa o campo de jogo pela sua linha de meta para deixar seu
adversário em posição de impedimento. Qual será a decisão do árbitro?






O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Dará continuidade à partida, se puder aplicar a vantagem. Quando a bola estiver
fora de jogo, o árbitro advertirá o defensor por conduta antidesportiva.
Dará continuidade à partida, caso possa aplicar a vantagem. Quando a bola não
estiver em jogo, o árbitro advertirá o defensor por deixar o campo de jogo sem
sua autorização.
Deixará o jogo continuar.

221) Um atacante está dentro do gol adversário no momento em que seu companheiro
marca um gol. Qual será a decisão do árbitro se o jogador que está dentro do gol distrair
um adversário?








Anulará o gol, advertirá o jogador por sair do campo sem a autorização do
árbitro. O jogo será reiniciado com um bola ao chão no local em que a bola
estava no momento da paralisação.
Anulará o gol, advertirá o jogador atacante por sair do campo sem sua
autorização. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Anulará o gol por impedimento. O jogo será reiniciado com um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária no local em que a bola estava quando o
jogo foi paralisado.
Anulará o gol, advertirá o jogador por conduta antidesportiva e determinará o
reinício de jogo através de um bola ao chão, no local em que a bola estava no
momento em que o jogo foi paralisado.

222) Um companheiro do executor de um tiro penal pode ficar em posição de
impedimento?





Não, os companheiros do executor deverão permanecer atrás da marca penal.
Sim, os jogadores podem permanecer em qualquer lugar fora da área penal.
Sim, sempre.
Não. O jogador será advertido por conduta antidesportiva.

223) Um defensor abandona o campo de jogo por sua linha de meta, para deixar seu
adversário em posição de impedimento. Qual será a decisão do árbitro?






Punirá a equipe defensora com um tiro livre indireto. O árbitro advertirá o
jogador defensor por conduta antidesportiva.
Deixará o jogo continuar se a outra equipe tiver a posse de bola. Quando a bola
estiver fora de jogo, o árbitro advertirá o jogador defensor por sair
deliberadamente do campo sem sua autorização.
Paralisará o jogo em todos os casos e advertirá o defensor por sair
deliberadamente do campo de jogo sem sua autorização.
Todas as respostas estão corretas.

224) Um atacante passa a bola para um companheiro que está em posição de
impedimento. Antes de a bola chegar a este jogador, um defensor toca voluntariamente
a bola com mão. Qual será a decisão do árbitro?





Sempre será marcado o impedimento.
Se, na opinião do árbitro, o jogador em posição de impedimento interferir no
adversário, será marcado o impedimento.
Se, na opinião do árbitro, o jogador em posição de impedimento não interferir no
adversário, o árbitro marcará o toque de mão voluntário.
As respostas b e c podem ser corretas.

225) Um jogador atacante executa corretamente um arremesso lateral para um jogador
que está em posição de impedimento. Este domina a bola e marca um gol. Qual será a
decisão do árbitro?





Não validará o gol. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto, porque o
jogador atacante participaria ativamente do jogo.
Marcará o impedimento.
Não validará o gol. O jogo será reiniciado com um tiro de meta.
O árbitro validará o gol.

226) Um jogador está em posição de impedimento e seu companheiro não. Ambos
correm em direção à bola e um companheiro que não está em posição de impedimento
domina a bola. Qual será a decisão do árbitro?





Não tomará nenhuma decisão. O árbitro dará prosseguimento à jogada.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro livre indireto
por impedimento.
Paralisará o jogo imediatamente. O jogo será reiniciado com bola ao chão.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro livre indireto
contra a equipe atacante por conduta antidesportiva.

227) Um jogador está em posição de impedimento e interfere claramente no campo
visual do goleiro. Um companheiro chuta à meta e consegue marcar o gol. Qual será a
decisão do árbitro?



Validará o gol.
Validará o gol se a bola não tocar em outro jogador.




Anulará o gol e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre indireto
contra a equipe atacante.
Validará o gol, pois o árbitro não pode punir um jogador apenas por estar em
posição de impedimento.

228) Não há infração de impedimento se ...





Um jogador receber a bola diretamente de um tiro de meta, arremesso lateral ou
tiro de canto.
Um jogador estiver em sua metade de campo ou estiver na mesma linha que o
penúltimo adversário ou estiver na mesma linha que os dois últimos adversários.
Se a bola for jogada por um adversário.
Todas as respostas anteriores podem ser corretas.

229) Um defensor e seu goleiro se chocam. O defensor fica fora do campo de jogo,
porém não por causa de uma lesão grave. O árbitro...





Paralisará o jogo para permitir que o jogador seja atendido.
Permitirá que o jogo continue até a paralisação seguinte. O jogador que está
fora do campo não “dá condições” nas situações de impedimento.
Permitirá que o jogo continue até a paralisação seguinte. O jogador fora do
campo continua “dando condições” nas situações de impedimento.
Permitirá que o jogo continue até a paralisação seguinte. O jogador fora do
campo dará condições de impedimento, até o momento em que sua equipe
retome a posse de bola.

230) Um jogador em posição de impedimento sai do campo de jogo para não ser
punido? Quando ele pode voltar ao campo?





Em qualquer momento, desde que seja com autorização do árbitro.
Em qualquer momento, sem autorização do árbitro e, desde que, ele tenha saído
pelas linhas laterais, em um momento em que a bola estiver em jogo.
Em qualquer momento, sem autorização do árbitro e, desde que, em sua entrada
ele não ganhe vantagem tática.
Em qualquer momento, sem autorização do árbitro. Se a bola estiver em jogo,
ele poderá retornar apenas pela linha lateral. Se a bola estiver fora de jogo, ele
poderá retornar pela linha lateral e pela linha de meta.

231) Um jogador pode ser punido por estar em posição de impedimento, se estiver com
meio corpo na metade de campo adversária?





Sim, se ele estiver envolvido em jogo ativo.
Não, porque o centro de seu corpo ficou sobre a linha central.
Sim, mas somente se o seu pé estiver tocando no campo adversário.
Nenhuma resposta está correta.

232) Um jogador atacante faz um passe para um companheiro de equipe. A bola é
rebatida por um defensor e vai a este jogador que, no momento do passe, estava em
posição de impedimento. Qual será a decisão do árbitro?






O árbitro deixará o jogo continuar, porque a bola veio de um adversário.
O árbitro deixará o jogo continuar se o jogador que receber a bola não estiver
interferindo em uma ação do adversário.
O árbitro marcará o impedimento e determinará o reinício de jogo através de um
tiro livre indireto.
Nenhuma resposta está correta.

233) Um jogador sai do campo de jogo para não ficar em posição de impedimento.
Quando ele pode retornar?





Em qualquer momento, desde que ele receba autorização do árbitro.
Em qualquer momento, mesmo sem autorização do árbitro, desde que ele tenha
saído por uma das linhas laterais, quando a bola estava em jogo.
Em qualquer momento, mesmo sem autorização do árbitro, desde que o seu
retorno não lhe dê nenhum benefício tático.
Em qualquer momento, mesmo sem autorização do árbitro, se a bola estiver em
jogo, ele deverá retornar apenas pela linha lateral. Se for com a bola fora de
jogo, ele poderá voltar pela lateral ou pela linha de meta.

234) Um jogador, em posição de impedimento, estará envolvido em jogo ativo, se na
opinião do árbitro…





Ele interferir no jogo.
Ele tentar interferir no jogo.
Ele estiver tentando ganhar vantagem por estar naquela posição.
Todas as respostas estão corretas.

235) Em quais situações, um jogador em posição de impedimento não será punido,
mesmo recebendo a bola de um companheiro?





Quando estiver na metade de campo da equipe adversária.
Quando ele receber a bola diretamente de um tiro de meta, arremesso lateral ou
tiro de canto.
Ele sempre será punido.
Quando ele interferir no jogo.

236) Quais dos requisitos abaixo são necessários para que o árbitro marque um
impedimento?






Quando o jogador em posição de impedimento correr em direção à bola e não
houver nenhum outro companheiro de sua equipe com condições legais de jogar
a bola.
Quando o jogador em posição de impedimento tocar na bola.
Quando o jogador em posição de impedimento estiver obstruindo claramente o
campo visual de um defensor.
Todas as respostas estão corretas.

237) Qual é a punição para um jogador que está apenas em posição de impedimento?


Um tiro livre indireto.





Um bola ao chão.
Não é uma infração.
Um tiro livre direto.

238) Em qual das situações abaixo não existe infração de impedimento?





Na execução de um tiro livre.
Quando a bola rebater em um adversário.
Na execução de um tiro penal.
Em todos os casos anteriores é possível haver infração de impedimento.

239) Um impedimento pode ser marcado se um jogador receber a bola de um
companheiro que a passou para trás?





Não, pois a bola foi até a área do atacante.
Não, nos passes para trás não existirá impedimento.
Sim, se o jogador que recebeu a bola estava em posição de impedimento no
momento do passe.
Todas as respostas estão corretas.

240) Um jogador passa a bola para um companheiro em posição de impedimento.
Quando o jogador recebe a bola, este sofre uma falta de um defensor. Qual será a
decisão do árbitro?





Marcará o impedimento, porque ocorreu antes da falta. Se for necessário, o
defensor será punido disciplinarmente.
Marcará a falta se o impedimento não tiver sido sinalizado. Se for necessário, o
defensor será punido disciplinarmente.
Punirá simplesmente o impedimento, porque ocorreu antes da falta.
Marcará a falta, desde que o jogador em posição de impedimento não estiver
envolvido em jogo ativo. Se for necessário, o defensor será advertido.

241) Quando um jogador, em posição de impedimento, pode ser punido por estar
envolvido em jogo ativo?





Quando ele receber a bola vinda de um companheiro diretamente de um tiro de
meta.
Quando ele receber a bola vinda de um rebote de um adversário, após ela ter
sido jogada por um companheiro.
Quando ele receber a bola de um companheiro diretamente de um tiro de canto.
Nenhuma resposta está correta.

242) Um jogador que está caído no solo por causa de uma lesão pode ser punido por
impedimento?





Não, nunca.
Sim, sempre.
Sim, se ele tocar na bola.
Não, se a bola tocar nele acidentalmente.

243) Um jogador, que está em sua metade de campo, no momento do recebimento da
bola, pode estar impedido?





Sim, se ele estiver em posição de impedimento no momento do passe.
Não, porque ele recebeu a bola em seu próprio campo.
Não, pois é uma das exceções da Regra 11.
Nenhuma resposta está correta.

244) A bola que foi chutada por um atacante bate no árbitro e vai para um companheiro
em posição de impedimento. Este domina a bola e marca um gol. Qual será a decisão do
árbitro?





Validará o gol, porque a bola veio do árbitro e não de um companheiro.
Invalidará o gol e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto a favor da equipe defensora.
Validará o gol, desde que a bola toque em outro jogador antes de entrar na meta.
Todas as respostas estão corretas.

245) Um jogador, em posição de impedimento, recebe a bola que foi lançada por um
companheiro após rebater em um defensor. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar, pois a bola veio de um adversário.
Deixará o jogo continuar se o jogador que recebeu a bola não interferir na ação
de um adversário.
Marcará o impedimento e determinará o reinício de partida através de um tiro
livre indireto.
Fica a seu critério.

246) Um jogador, em posição de impedimento, porém sem interferir de maneira
nenhuma na jogada, corre em direção à bola. Qual será a decisão do árbitro?






O árbitro deverá esperar até o jogador em posição de impedimento tocar na bola.
O árbitro deverá esperar para ver se o jogador em posição de impedimento
interfere no jogo, tocando na bola. Se ele é o único atacante na jogada, não será
necessário esperar que este jogador toque na bola.
O árbitro marcará o impedimento imediatamente.
Nenhuma resposta está correta.

247) Há alguma situação em que o árbitro deva aplicar a vantagem em um
impedimento?





Não, a vantagem nunca será aplicada a favor da defesa.
Não, a vantagem não pode ser aplicada em situações de impedimento.
Sim, desde que a bola esteja claramente controlada por um jogador defensor e
sua equipe se beneficie dessa decisão.
Sim, sempre.

248) Se um atacante estiver na mesma linha do goleiro adversário, sendo este o último
jogador defensor. Haverá impedimento?







Não, pois as Regras de Jogo dizem que basta que o atacante esteja na mesma
linha de um adversário, para que esteja em posição legal.
Sim, as Regras do Jogo dizem que o jogador atacante deve estar na mesma linha
do penúltimo ou dos dois últimos adversários para não estar em posição de
impedimento.
Não, pois há um adversário entre ele e a linha de meta.
Não, nunca.

249) O árbitro não marcou um impedimento, porque entendeu que um jogador atacante
não interferiu na ação de um adversário em um primeiro julgamento. Porém após a bola
bater na trave, travessão ou goleiro, a bola sobra para um atacante, que no momento
desse chute, estava em posição de impedimento. O árbitro pode marcar o impedimento,
agora, nessa nova situação de interpretação?





Não, nunca.
Sim, sempre que este atacante ganhe vantagem por estar naquela posição.
Não, sempre será considerada uma segunda jogada.
Sim, sempre.

250) Um jogador recebe uma rasteira, mas mesmo assim consegue passar a bola para
um companheiro que está em posição de impedimento. O árbitro deve aplicar a
vantagem?






Sim, ele deverá aplicar a vantagem. No momento em que o jogador em posição
de impedimento participar da jogada, ele deve marcar o impedimento.
Não, ele deve marcar a infração que foi cometida antes do passe.
Sim, ele deverá aplicar a vantagem. Ele não deverá marcar o impedimento. Na
próxima paralisação, o árbitro advertirá o jogador infrator por conduta
antidesportiva.
Não, a vantagem não deve ser aplicada nessa situação. A equipe infratora
sempre deve ser punida com um tiro livre direto. O jogador infrator será
advertido por conduta antidesportiva.

251) Um defensor executa um tiro de meta diretamente para um companheiro que está
em posição de impedimento. Este domina a bola e marca um gol. O gol será válido?





Não, pois o jogador estava em posição de impedimento.
Sim, desde que a bola toque em outro jogador antes de entrar na meta.
Sim, porque o jogador recebeu a bola diretamente de um tiro de meta e, neste
caso, não há impedimento.
Sim, desde que a bola toque em um adversário antes de entrar na meta.

252) O árbitro observa um defensor sair do campo de jogo por causa de uma lesão
grave. Em virtude sua saída, ele provoca, acidentalmente, um impedimento. Este deve
ser marcado?



Não.
Sim, se houver outro único jogador dentro do campo. Considera-se que o
jogador defensor continua sobre a sua linha de meta.




Não. O defensor será advertido por sair do campo de jogo sem autorização do
árbitro.
Não. O defensor será advertido por conduta antidesportiva.

REGRA 12 – As Faltas e Incorreções
253) No momento em que a bola não está a uma distância de disputa, um jogador é
trancado de maneira imprudente. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro livre direto ou um tiro penal a favor de sua equipe.
Deixará o jogo continuar, pois a bola estava a uma distância de ser jogada.
Expulsará o jogador infrator por conduta violenta.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária por impedir o avanço
de um adversário.

(254) Um jogador, que não é goleiro, encontra-se em sua área penal, segurando uma
caneleira com a mão. Ele atinge a bola com este objeto e, dessa forma, evita o gol. Qual
será a decisão do árbitro?






Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado
com um tiro penal contra a equipe do jogador infrator.
Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado
com um tiro livre indireto contra a equipe infratora. A caneleira faz parte do
equipamento dos jogadores.
Expulsará o jogador por impedir um gol. O jogo será reiniciado com um tiro
penal.
Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado
com um bola ao chão. A caneleira faz parte do equipamento dos jogadores.

255) O goleiro, dentro de sua área penal, segurando uma caneleira na mão, evita um gol.
Qual será a decisão do árbitro?





Advertirá o goleiro por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto contra a sua equipe.
Advertirá o goleiro por tocar a bola com a mão. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto contra sua equipe.
Advertirá o goleiro por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro penal contra a sua equipe.
Nenhuma resposta está correta.

256) Um jogador está com a posse de bola. Quando ele percebe um adversário a sua
frente, ele abandona o campo de jogo para driblá-lo. O adversário o segura fora do
campo. Se não houver vantagem, o árbitro...


Advertirá o adversário por conduta antidesportiva e determinará o reinício de
jogo através de uma bola ao chão, no local em que a bola estava quando o jogo
foi paralisado.





Advertirá o adversário por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com
um tiro livre direto, no local em que a bola estava quando o jogo foi paralisado.
Advertirá o adversário por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com
um tiro livre indireto, no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Deixará o jogo continuar, pois a ação ocorreu fora do campo de jogo.

257) No momento em que a bola está em jogo, um jogador, dentro de sua área penal,
lança um objeto em um adversário que está fora desta área com uso de força excessiva.
Qual será a decisão do árbitro?







Expulsará o jogador por jogo brusco grave. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto que será executado no local em que o objeto atingiu ou atingiria o
adversário.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
penal.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto que será executado no local em que o objeto atingiu ou atingiria o
adversário.
Nenhuma resposta está correta.

258) Enquanto a bola está em jogo, um jogador que está dentro de sua área penal, lança
um objeto, uma chuteira, por exemplo, com uso de força excessiva, em uma pessoa que
está sentada na área técnica. Qual será a decisão do árbitro?






Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto que será executado no local em que se encontrava a bola quando o
jogo foi paralisado.
Expulsará o jogador por jogo brusco grave. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto que será executado no local em que a chuteira foi atirada.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto que será executado no local em que o objeto foi atirado.
Nenhuma resposta está correta.

259) Um jogador, em sua área penal, agride o árbitro. Qual será a sua decisão?






Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado através de um
tiro penal.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um bola
ao chão.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a infração foi
cometida.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto a favor da equipe adversária, no local em que se cometeu a infração.

260) Um jogador sai voluntariamente do campo de jogo para driblar um adversário. No
momento em que está passando perto do banco de reservas adversário, ele ofende o
médico. Qual será a decisão do árbitro?






O árbitro advertirá o jogador infrator. O jogo será reiniciado através de um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto contra a sua equipe.
Expulsará o jogador e dará um bola ao chão.
Nenhuma resposta está correta.

261) Um jogador comete uma conduta antidesportiva com a bola em jogo. O árbitro
paralisa o jogo e adverte o jogador. A partida será reiniciada com…





Um tiro livre indireto.
Um tiro livre direto.
Um tiro livre, um tiro penal ou um bola ao chão.
Um bola ao chão.

262) No intervalo da partida, o árbitro pode mostrar cartão amarelo ou cartão vermelho
a um jogador nos túneis que dão acesso ao vestiário?





Sim, ele pode mostrar cartões desde o início da partida até o seu final, inclusive
no intervalo.
Não, ele deve comunicar a punição verbalmente aos oficiais e ao capitão da
equipe.
Não, ele deve comunicar a punição verbalmente ao jogador e aos oficiais da
equipe.
Sim, sempre.

263) Qual é a condição necessária para um jogador ser punido por jogo perigoso?





No momento de diputar a bola, colocar em risco a integridade física de seu
adversário ou dele próprio.
Deve ser uma ação imprudente.
Deve haver contato físico com o adversário.
Nenhuma resposta está correta.

264) Um jogador, com a bola fora de jogo e com uso de força excessiva, dá ou tenta dar
um chute em um adversário. Qual será a decisão do árbitro?





Punirá o jogo brusco grave.
Punirá a conduta violenta.
Punirá a conduta antidesportiva.
Punirá o jogo perigoso.

265) Obstruir o avanço de um adversário pode ser punido com um tiro livre direto?





Não, nunca.
Não, exceto se ele usar contato físico com as mãos, braços, pernas ou qualquer
parte do corpo.
Sim, sempre.
Sim, é possível em alguns casos.

266) Quando que o goleiro tem a posse da bola?






Quando a joga de maneira deliberada com a mão ou braço, por exemplo,
lançando-a.
Quando a toca com qualquer parte de suas mãos ou braços.
Quando segura a bola com uma ou ambas as mãos.
Todas as respostas estão corretas.

267) Um substituto entra no campo de jogo e toca a bola com a mão. O árbitro...





Expulsará o jogador e determinará o reinício de jogo com bola ao chão.
Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo com um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador ou o expulsará. O jogo será reiniciado com um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária.
Nenhuma resposta está correta.

268) A afirmação: "Se um jogador atingir a bola com um objeto, enquanto ela estiver
em jogo, a partida será paralisada e reiniciada com bola ao chão ou tiro livre indireto",
está correta ?





Sim.
Somente bola ao chão.
Somente tiro livre indireto.
Não.

269) Com a bola em jogo, um jogador lança uma chuteira em alguém que está sentado
na área técnica. O árbitro...






Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto a favor da equipe adversária, no local em que a chuteira foi lançada.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com bola ao
chão, no local em que a bola estava quando o jogo foi paralisado.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola estava no
momento da paralisação.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a chuteira foi
atirada.

270) Com a bola em jogo, um jogador, estando fora de sua área penal, lança uma
chuteira para dentro desta área e acerta o árbitro. Que decisão ele deve tomar?





Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com bola ao
chão, no local em que o árbitro estava.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com bola ao
chão, no local em que a bola se encontrava no momento da paralisação.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que o árbitro estava.
Nenhuma resposta está correta.

271) Com o jogo em andamento, um defensor dá um chute em um adversário. O
árbitro…





Expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro penal a favor da equipe
adversária.
Advertirá ou expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro penal a
favor da equipe adversária.
Advertirá ou expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro livre a
favor da equipe adversária.
Advertirá, expulsará ou não tomará nenhuma decisão disciplinar. O jogo será
reiniciado com um tiro penal a favor da equipe adversária.

272) Se um jogador tentar enganar o árbitro, fingindo estar lesionado ou simulando
haver recebido uma falta...





Ele será advertido por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Ele será advertido por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Ele será advertido por desaprovar com ações as decisões do árbitro. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Ele será advertido por desaprovar com ações as decisões do árbitro. O jogo será
reiniciado com um tiro livre direto a favor da equipe adversária.

273) Com o jogo em andamento, um jogador sai do campo de jogo e agride um oficial
com uso de força excessiva. O árbitro...





Advertirá o jogador infrator e determinará o reinício de jogo através de um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de jogo com bola ao chão.
Expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de partida através de um
tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Se não puder aplicar a vantagem, paralisará o jogo, expulsará o jogador por
conduta violenta e marcará um tiro livre indireto no local em que a bola estava
quando o jogo foi paralisado.

274) O que é necessário para marcar uma falta?





A partida ter iniciado.
Ela ocorrer dentro do campo de jogo e ser cometida contra um jogador
adversário.
Ela ocorrer dentro do campo de jogo e contra um jogador.
A bola estar em jogo, ela ter sido cometida por um jogador, ela ter ocorrido
dentro do campo de jogo.

275) Uma oportunidade clara de gol é impedida através de um chute em um adversário.
Está ação será considerada como jogo brusco grave?



Sim, sempre.
Não, nunca.




Sim, se a infração for cometida com uso de força excessiva.
Somente se ela impedir uma situação clara de gol.

276) Um jogador executa um arremesso lateral para seu adversário, mas antes que ele
domine a bola, o executor a toca voluntariamente com as mãos e, dessa maneira, evita
que o adversário a domine. O árbitro...





Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado através de
um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Advertirá ou expulsará o jogador infrator. O jogo será reiniciado através de um
tiro livre direto ou tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador por acabar com uma oportunidade clara de gol. O jogo será
reiniciado com um tiro livre direto a favor da equipe adversária.

277) No intervalo da partida, o árbitro pode mostrar um cartão amarelo ou cartão
vermelho para um jogador?





Sim, mas ele deverá mostrá-los antes de deixar o campo de jogo.
Sim, mas ele deverá mostrá-los antes de deixar o campo de jogo. Ele poderá
mostrar os cartões inclusive nos vestiários.
Sim, mas somente poderá mostrá-los no campo de jogo e nas suas imediações.
Nenhuma resposta está correta.

278) Um jogador, com a bola em jogo, lança uma caneleira em um treinador que está na
área técnica. O árbitro...






Expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com bola ao chão.
Expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária, no local em que a bola se encontrava quando o jogo foi
paralisado.
Expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro livre direto a favor da
equipe adversária, no local que o jogador estava quando o jogo foi paralisado.
Expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um bola ao chão no local em
que o jogador estava quando o jogo foi paralisado.

279) Das infrações abaixo, quais delas o árbitro deve avaliar se foram cometidas de
maneira imprudente, temerária ou com uso de força excessiva, para ser marcado um
tiro livre direto ou tiro penal?





Saltar sobre o adversário.
Golpear ou tentar golpear o adversário.
Fazer uma cargaem um adversário.
Todas as respostas estão corretas.

280) Um substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro. No momento
em que a bola está em jogo, um adversário o agride com uso de força excessiva. O
árbitro...








Expulsará o jogador por conduta violenta, advertirá o substituto. O jogo será
reiniciado com bola ao chão no local em que a bola estava no momento em que
o jogo foi paralisado.
Expulsará o jogador por conduta violenta, advertirá o substituto por conduta
antidesportiva. O jogo será reiniciado através de um tiro livre indireto contra a
equipe do substituto, no local em que a bola estava no momento da paralisação
do jogo.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com bola ao
chão, no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Nenhuma resposta está correta.

281) Com a bola em jogo, o goleiro agride um adversário, dentro de sua meta (gol) com
força excessiva. O árbitro...





Expulsará o infrator e marcará um tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o infrator e marcará um bola ao chão.
Expulsará o infrator e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária.
Nenhuma resposta está correta.

282) Um atacante pode trancar o goleiro adversário dentro de sua área de meta?





Sim, desde que o tranco não tenha sido de maneira temerária ou com uso de
força excessiva.
Sim, desde que o tranco não tenha sido de maneira imprudente, temerária ou
com uso de força excessiva.
Não, este tranco não será permitido nessa situação.
Nenhuma resposta está correta.

283) Um defensor se apoia no travessão e, por isso, tira a bola com a cabeça, evitando o
gol. O árbitro...





Não tomará nenhuma medida disciplinar. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária.
O árbitro expulsará o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária.
Todas as respostas estão corretas.

284) Com a bola em jogo e dentro do campo, dois jogadores da mesma equipe se
agridem com uso de força excessiva. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo seguir e advertirá ambos os jogadores na próxima paralisação.
Expulsará ambos os jogadores e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária.
Deixará o jogo continuar, porque a infração não foi cometida contra um
adversário.
Nenhuma resposta está correta.

285) Um tiro livre indireto foi marcado a favor da equipe adversária, porque o goleiro
tocou a bola com as mãos, após havê-la recebido de um passe feito com os pés por um
companheiro de equipe. Está infração será punida com cartão amarelo?





Sim, sempre.
Sim, se, na opinião do árbitro, houver uma conduta antidesportiva.
Sim, pois isso é uma perda de tempo.
Não.

286) A bola está prestes a entrar na meta, neste momento, um espectador entra no
campo de jogo com a intenção de evitá-lo, toca na bola, mas não impede que ela entre
na meta. O árbitro...





Validará o gol se o espectador não interferir em nenhum jogador.
Paralisará o jogo. Ele será reiniciado com bola ao chão.
Marcará um tiro de meta ou um tiro de canto, dependendo de quem tocou a bola
por último.
Paralisará o jogo. Ele será reiniciado com um tiro livre indireto.

287) Um jogador levanta a bola com o pé e a passa com a cabeça em direção ao seu
goleiro. Este a domina com os pés. Qual será a decisão do árbitro?






Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado através de
um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que o jogador
levantou a bola com os pés.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto, a favor da equipe adversária, no local em que o goleiro estava.
Deixará o jogo continuar.
Nenhuma resposta está correta.

288) Com a bola em jogo, um jogador fora de sua área penal, tira a sua chuteira, lança
em direção à bola e a atinge, evitando um gol adversário. O árbitro...







Expulsará o jogador por impedir um gol através de um toque de mão voluntário.
O jogo será reiniciado com um tiro livre direto a favor da equipe adversária, no
local em que o infrator estava.
Expulsará o jogador por impedir um gol através de toque de mão voluntário. O
jogo será reiniciado através de um tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador por impedir um gol através de um toque de mão voluntário.
O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária,
no local em que o infrator se encontrava.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro penal a favor da equipe adversária.

289) Cuspir em um adversário ou em qualquer outra pessoa é:





Jogo brusco grave.
Conduta violenta.
Conduta antidesportiva.
Uma infração punível com expulsão prevista claramente na Regra 12.

290) O árbitro mostra uma cartão amarelo para um jogador por causa de uma rasteira
temerária. Esta advertência é a segunda dele e, por isso, ele é expulso. O assistente mais
próximo avisa o árbitro que, antes da rasteira, a bola havia ultrapassado completamente
a linha lateral. O árbitro...





Marcará um tiro de meta e não expulsará o jogador.
Marcará um arremesso lateral, porém manterá a segunda advertência e
consequente expulsão do jogador.
Determinará o reinício de jogo através de um bola ao chão. Ele manterá a
segunda advertência e consequente expulsão do jogador.
Decidirá qual será a melhor decisão.

291) Um jogador, antidesportivamente, levanta a bola com seus pés e faz um passe com
a cabeça ao seu goleiro, a fim burlar a Regra. Onde o tiro livre será marcado?





Onde o jogador infrator estava quando o goleiro recebeu a bola.
Onde o goleiro estava.
Onde o jogador que cometeu a infração estava.
Nenhuma resposta está correta.

292) Um jogador entra no campo de jogo dez minutos após haver sido expulso. No
momento em que sua equipe tem a posse de bola, ele agride o goleiro adversário dentro
de sua área de meta. Qual será a decisão do árbitro?






Deixará o jogo continuar. Quando a bola estiver fora de jogo, o árbitro expulsará
o jogador infrator. O jogo será reiniciado de acordo com as Regras de Jogo.
O árbitro expulsará o jogador novamente. O jogo será reiniciado através de um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola estava no
momento da paralisação.
O jogo será reiniciado com bola ao chão no local em que o jogador expulso
invadiu o campo de jogo.
Determinará a saída do jogador que havia sido expulso. O jogo será reiniciado
com bola ao chão no local em que a bola estava no momento da paralisação. O
árbitro também relatará o fato.

293) Qual das infrações abaixo não deve ser punida com um tiro livre direto?





Empurrar um adversário.
Conduta violenta contra um companheiro, desde que essa ação ocorra dentro do
campo de jogo.
Trancar um adversário de maneira imprudente.
Segurar um adversário.

294) Um jogador joga de maneira perigosa, levantando a sua perna no momento em que
seu adversário tentava cabecear a bola. Este jogador, além de levantar a sua perna, ainda
toca a cabeça de seu adversário. Qual será a decisão do árbitro?




Punirá a equipe infratora com um tiro livre direto ou tiro penal.
Punirá a equipe infratora com um tiro livre indireto.
Paralisará o jogo e marcará um bola ao chão.



Deixará o jogo continuar.

295) O árbitro assistente sinaliza um tiro penal ao árbitro, porém este discorda e
desconsidera o sinal do árbitro assistente. Este comportamento do árbitro está correto?





Sim, porque o árbitro assistente somente deve marcar os impedimentos.
Sim, o árbitro deve tomar a decisão final, pois a indicação de seu árbitro
assistente fica sujeita à sua ratificação.
Não, nunca.
Não, se o árbitro assistente estiver mais bem colocado e puder tiver uma ação
melhor.

296) Um jogador atacante está dentro da meta (gol) adversária(o). Neste momento, um
companheiro seu chuta a bola e marca o gol. Qual será a decisão do árbitro, se o jogador
que estiver dentro do gol distrair o goleiro?





Validará o gol porque o jogador que distraiu o goleiro estava fora do campo de
jogo.
Anulará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva por sair do campo
de jogo sem autorização do árbitro.
Anulará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Validará o gol, pois o jogador estava fora do campo de jogo, mas advertirá o
jogador por conduta antidesportiva.

297) O árbitro pode mostrar cartão vermelho para um substituto ou para um jogador
substituído por fazer gestos ofensivos, grosseiros ou obscenos?






Sim. Todos os jogadores, substitutos e substituídos estão sob autoridade do
árbitro. O cartão vermelho será utilizado para indicar claramente a punição.
Não, somente os jogadores que estão dentro do campo de jogo estão sob
autoridade do árbitro.
Não, nem os jogadores substitutos, nem os substituídos podem receber cartões.
Somente os jogadores que estiverem dentro do campo podem ser advertidos ou
expulsos com os cartões.
Não, o árbitro somente pode mostrar o cartão amarelo para os jogadores
substitutos, mas não para os jogadores substituídos.

298) Um jogador, que não é o goleiro, dentro de sua área penal, toca a bola com a mão
de maneira intencional para evitar que ela chegue para um adversário. Qual será o
procedimento do árbitro se o jogador não conseguir seu objetivo?





Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro penal, desde que
não ocorra uma vantagem.
Paralisará o jogo, advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro penal, desde que não ocorra uma vantagem.
Aplicará a vantagem, advertirá o jogador verbalmente na paralisação seguinte.
Deixará o jogo continuar.

299) Um jogador cospe no árbitro com a bola em jogo. Qual será a decisão do árbitro?






Expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e marcará um bola ao chão.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto, a favor da equipe
adversária, no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto, a favor da equipe
adversária, no local em que a infração foi cometida.

300) Com a bola em jogo, um espectador soa um apito e um defensor, dentro de sua
área penal, toca a bola com a mão voluntariamente, porque acreditava que o jogo estava
paralisado pelo árbitro. O que ele deve fazer?





Paralisará o jogo e determinará o seu reinício com um bola ao chão.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício com um tiro livre direto ou um tiro
penal a favor da equipe adversária.
Deixará o jogo continuar.
Nenhuma resposta está correta.

301) Um jogador cospe, ofende ou agride fisicamente o árbitro, o assistente ou o quarto
árbitro. Como o jogo será reiniciado?







Com um tiro livre direto ou tiro penal a favor da equipe adversária se a infração
ocorrer dentro do campo de jogo. Se a infração ocorrer fora do campo, o jogo
deverá ser reiniciado com bola ao chão.
Com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, se a infração ocorrer
dentro do campo de jogo. Se a infração ocorrer fora do campo, o jogo será
reiniciado com bola ao chão.
Sempre com bola ao chão.
Sempre com tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

302) Um jogador comete jogo brusco grave quando...





Ele usa força excessiva ou brutalidade contra um adversário ou qualquer pessoa,
na disputa de bola.
Ele usa força excessiva ou brutalidade contra qualquer pessoa, na disputa de
bola.
Ele usa força excessiva ou brutalidade contra um adversário, na disputa de bola.
Nenhuma resposta está correta.

303) Um jogador cabeceia uma bola apoiando-se nos ombros de seu companheiro. O
árbitro ...





Advertirá o jogador que se apoiou por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador que se apoiou por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Punirá a sua equipe com um tiro livre direto.
Punirá a sua equipe com um tiro livre indireto.

304) A equipe atacante executa corretamente um arremesso lateral em direção à meta
adversária. Antes de a bola ultrapassar completamente a linha de meta, um jogador

defensor dá um soco na bola, desviando-a por cima do travessão e, dessa forma, ele
evita que a bola entre na meta. O árbitro...





Expulsará o jogador por evitar um gol com a mão voluntariamente. O jogo será
reiniciado com um tiro penal a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro penal a favor da equipe adversária.
O árbitro advertirá o jogador apenas verbalmente. O jogo será reiniciado com
um tiro penal a favor da equipe adversária.
Determinará a repetição do arremesso lateral.

305) Com o jogo em andamento, qual das infrações abaixo não será considerada como
jogo brusco grave?






Cuspir em um adversário.
Chutar um adversário na altura do estômago com uso de força excessiva, na
disputa de bola. O árbitro também considerará o risco de lesão para expulsar o
infrator.
Trancar o adversário com uso de força excessiva, na disputa de bola. O árbitro
também considerará o risco de lesão para expulsar o infrator.
Dar uma entrada em um adversário com o uso de força excessiva, na disputa de
bola. O árbitro também considerará o risco de lesão para expulsar o infrator.

306) Um jogador, que está fora do campo de jogo para receber atendimento médico,
passa uma rasteira em um adversário que está dentro do campo. Qual será a decisão do
árbitro?





Expulsará o jogador e determinará o reinício de partida através de um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária.
O árbitro advertirá ou expulsará o jogador de acordo com a infração. O jogo será
reiniciado com um tiro penal ou um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
O árbitro advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um bola
ao chão.

307) O árbitro assistente observa a conduta violenta de um jogador e sinaliza. O árbitro
não vê a sua sinalização. A equipe do jogador agressor marca um gol. Nesse momento,
ele vê o sinal do assistente. Qual será a decisão do árbitro?






Anulará o gol, expulsará o jogador e determinará o reinício de jogo com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária.
Anulará o gol, expulsará o jogador e determinará o reinício de jogo com um tiro
penal ou um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Anulará o gol, expulsará o jogador infrator e marcará um tiro livre ou um tiro
penal a favor da equipe adversária. O árbitro também poderá, dependo da
situação, dar um bola ao chão.
Nenhuma resposta está correta.

308) O goleiro, que está fora de sua área penal, toca a bola dentro desta área com uma
caneleira em sua mão. O árbitro...





Expulsará o goleiro. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária.
Advertirá o goleiro. O jogo será reiniciado com um tiro livre direto a favor da
equipe adversária.
Expulsará o goleiro. O jogo será reiniciado com um tiro livre direto a favor da
equipe adversária.
Advertirá o goleiro. O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária.

309) Um jogador, que já havia sido advertido com cartão amarelo, deixa o campo de
jogo para provocar um impedimento. O árbitro aplica a vantagem e, nesse momento, o
jogador que havia saído intencionalmente, retorna e domina a bola. Qual será a decisão
do árbitro?






O árbitro o advertirá e o expulsará por segunda advertência.
O árbitro o advertirá e o expulsará por segunda advertência. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em
que a infração foi cometida.
O árbitro o advertirá e o expulsará por segunda advertência . O jogo será
reiniciado com bola ao chão, no local em que a infração foi cometida.
O árbitro o advertirá novamente e o expulsará por segunda advertência. O jogo
será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local
em que a bola estava no momento da paralisação.

310) Um jogador pede autorização para deixar o campo de jogo. No momento em está
saindo, a bola vem em sua direção, ele a domina e chuta para fora. O árbitro...






O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva e determinará o reinício
de jogo com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que
a infração foi cometida.
Marcará um arremesso lateral a favor da equipe adversária.
Reiniciará o jogo com um bola ao chão, no local em que o jogador tocou na
bola.
O árbitro advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um bola
ao chão, no local em que o jogador tocou na bola.

311) Um jogador cospe em um adversário que está no círculo central. O árbitro...





Expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de jogo através de um tiro
penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador infrator e determinará o reinício de jogo através de um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador infrator e determinará o reinício da partida com um tiro livre
direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o infrator e determinará o reinício de jogo com um tiro livre direto a
favor da equipe adversária.

312) Na disputa de bola, um jogador coloca a sua cabeça abaixo da linha da cintura de
seu adversário. O árbitro paralisará o jogo e…





Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
direto a favor da equipe adversária.
Determinará o reinício de jogo através de um tiro livre indireto contra a equipe
do jogador que baixou a cabeça.
Determinará o reinício de jogo com um bola ao chão.

313) Durante o jogo, um jogador sai do campo e agride um oficial da equipe adversária
com uso de força excessiva. O árbitro...





Expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e marcará um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e marcará um tiro livre direto a
favor da equipe adversária.

314) Na execução de um tiro de canto, um jogador adversário pode ficar junto ao
goleiro para obstruir seu campo visual?





Não, pois ele atrapalha os movimentos do goleiro.
Sim, se não houver uma infração contra o goleiro.
Sim, se houver dois adversários atrás dele.
Não, nunca.

315) Com a bola em jogo, um defensor, fora de sua área penal, cospe em um atacante
que tem ambos os pés sobre a linha da área penal. Qual será a decisão do árbitro?





Marcará um tiro livre direto na linha da área penal.
Marcará um tiro penal.
Marcará um tiro livre direto, no local em que a infração foi cometida.
Nenhuma resposta está correta.

316) Um substituto que está se aquecendo atrás de seu gol, entra no campo e impede
uma oportunidade clara de gol, através de um toque de mão voluntário. O árbitro...





Advertirá o jogador e marcará um tiro livre indireto contra a equipe do
substituto.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto contra a equipe do
substituto.
Expulsará o jogador e marcará um bola ao chão.
Expulsará o jogador e marcará um livre direto contra a equipe do substituto.

317) O fato de o goleiro bater a bola antes de chutá-la é infração?






Sim, pois de acordo com as Regras de Jogo, o goleiro deixou de ter a posse de
bola.
Não, pois de acordo com as Regras de Jogo, o goleiro está com a posse de bola.
Sim, desde que ele possa colocá-la em disputa e não o faz.
Sim, pois essa ação é considerada perda de tempo.

318) A “bicicleta” é permitida, desde que...:





Tenha como objetivo marcar um gol.
O adversário esteja longe.
Na opinião do árbitro, não seja perigosa para um adversário.
Não atinja um adversário.

319) Com a bola em jogo, um substituto entra no campo sem autorização do árbitro e
agride um adversário de maneira temerária. Qual será a decisão do árbitro?






Expulsará o jogador e dará um bola ao chão no local da infração.
Expulsará o substituto por segunda advertência e marcará um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária, no local em que a bola estava no momento da
paralisação.
Expulsará o substituto e marcará um tiro livre direto ou um tiro penal a favor da
equipe adversária, dependendo do local em que a infração foi cometida.
Nenhuma resposta está correta.

320) Um jogador que deixou o campo para receber atendimento médico, retorna sem
autorização do árbitro. Qual será a sua decisão?






Deixará o jogo continuar. Na próxima paralisação, o árbitro advertirá o jogador.
Se possível, aplicará a vantagem. Advertirá o jogador e marcará um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola estava no momento
da paralisação.
Se possível, aplicará a vantagem. Advertirá o jogador e dará um bola ao chão, no
local em que a bola estava no momento da paralisação.
Deixará o jogo continuar.

321) Um jogador impede uma oportunidade clara de gol à equipe adversária através de
um toque de mão intencional. Qual será a punição disciplinar?





Advertência ou nenhuma medida disciplinar.
Expulsão ou nenhuma punição disciplinar.
Expulsão, advertência ou nenhuma punição disciplinar.
Expulsão sempre.

322) Um defensor que está sobre sua linha de meta, entre os postes, tira a bola com as
mãos, mas mesmo assim ela vai a um atacante que, em seguida, marca um gol. O
árbitro...


Expulsará o jogador por impedir a marcação de um gol, através de um toque de
mão voluntário. O jogo será reiniciado com um tiro penal a favor da equipe
adversária.





Aplicará a vantagem, validará o gol e advertirá o jogador por conduta
antidesportiva.
Aplicará a vantagem, validará o gol e expulsará o jogador por tentar impedir a
marcação de um gol, através de um toque de mão voluntário.
Aplicará a vantagem, validará o gol e não tomará nenhuma medida disciplinar.

323) Um jogador, em sua área penal, lança uma de sua chuteiras em um adversário que
está fora desta área e dentro do campo. A chuteira não chega a atingir o jogador. O
árbitro...





Expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária,
no local em que o adversário estava.
Expulsará o jogador e marcará um tiro penal a favor da equipe adversária.
Advertirá o jogador e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária,
no local em que o adversário estava.
Advertirá o jogador e marcará um tiro penal a favor da equipe adversária.

324) O árbitro pode mostrar cartão vermelho para um jogador substituto e determinar a
sua saída da área técnica por ter praticado linguagem ofensiva?





Não, nunca.
Sim, sempre.
Somente se o substituto não tiver participado do jogo e o número de
substituições não tenha se esgotado.
Somente se o substituto já tiver participado do jogo.

325) Com a bola em jogo, um defensor, em sua área penal, agride um adversário fora da
área com uso de força excessiva. O árbitro...





Expulsará o jogador e marcará um tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e dará um bola ao chão, no local em que o adversário estava
no momento da paralisação.
Expulsará o jogador e dará um bola ao chão, no local em que o infrator estava no
momento da paralisação.

326) Qual das afirmações abaixo não está correta?






Pode existir conduta violenta com a bola fora de jogo.
Pode existir conduta violenta com bola em jogo.
Pode existir conduta violenta com a bola fora de jogo, desde que ela seja
cometida contra jogadores, árbitros, árbitros assistentes, 4º árbitro, oficiais ou
público.
Pode existir jogo brusco grave se a bola estiver em jogo, mesmo que ela não
esteja em disputa.

327) No momento em que a equipe adversária marca um gol, um jogador substituto está
no campo, porém não interfere em nada. O árbitro...


Validará o gol e determinará a sua saída do campo de jogo.






Validará o gol, advertirá o substituto e determinará a sua saída do campo de
jogo.
Invalidará o gol, advertirá o substituto e determinará a sua saída do campo de
jogo. O jogo será reiniciado com bola ao chão, próximo ao local em que a bola
entrou na meta.
Invalidará o gol, advertirá o substituto e determinará a sua saída do campo de
jogo. O jogo será reiniciado com um bola ao chão, no local em que o jogador
substituto estava no momento da paralisação.

328) O goleiro tem a bola em suas mãos. No momento em que ele lança a bola para
cima para chutá-la, um adversário, limpamente, tira-a de suas mãos e marca um gol. O
árbitro...





Validará o gol, porque o atacante tirou a bola do goleiro limpamente.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe do goleiro.
Marcará um tiro livre direto a favor da equipe do goleiro por atrapalhá-lo.
Nenhuma resposta está correta.

329) Um substituto está se aquecendo atrás do gol. No momento em que sua equipe está
prestes a sofrer o gol, ele entra no campo de jogo e evita o gol com o pé. Qual será a
decisão do árbitro?





Paralisará o jogo, advertirá o substituto e dará um bola ao chão, no local em que
a bola estava quando o jogo foi paralisado.
Paralisará o jogo, expulsará o substituto e marcará um tiro livre indireto contra a
sua equipe, no local em que a bola estava quando o jogo foi paralisado.
Paralisará o jogo, expulsará o substituto e marcará um tiro penal contra a sua
equipe.
Paralisará o jogo, advertirá o substituto e marcará um tiro livre indireto contra
sua equipe, no local em que a bola estava no momento da paralisação.

330) Um jogador após ouvir o som de um apito, segura a bola com suas mãos no centro
do campo. O árbitro...





Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Marcará um bola ao chão.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

331) Com a bola em jogo, o árbitro observa que um grupo de jogadores substitutos
briga com os oficiais da equipe adversária, dentro da área técnica. O árbitro...





Deixará o jogo continuar, pois o incidente ocorreu fora do campo de jogo.
Paralisará o jogo, advertirá os jogadores infratores e determinará o reinício de
jogo com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo, expulsará os jogadores infratores e determinará o reinício de
jogo através de um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo, advertirá ou expulsará os infratores e reiniciará o jogo através
de um bola ao chão.

332) Um jogador joga de forma perigosa, levantando sua perna, quando um adversário
tenta cabecear a bola. O árbitro...





Punirá a equipe infratora com um tiro livre direto ou um tiro penal.
Punirá a equipe infratora com um tiro livre direto ou um tiro penal por conduta
violenta.
Punirá a equipe infratora com um tiro livre direto ou um tiro penal por jogo
brusco grave.
Punirá a equipe infratora com um tiro livre indireto.

333) Um jogador pede para deixar o campo de jogo, mas no momento em que está
saindo, a bola vem em sua direção. Ele a domina e marca o gol. O árbitro...






Invalidará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com bola ao chão no local em que a infração foi cometida.
Validará o gol, uma vez que o jogador estava no campo de jogo quando ele
marcou o gol.
Invalidará o gol e advertirá verbalmente o jogador. O jogo será reiniciado com
um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a infração foi
cometida.
Invalidará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em
que a infração foi cometida.

334) Dois jogadores, um de cada equipe, cometem duas faltas temerárias ao mesmo
tempo. O árbitro...





Expulsarão ambos os jogadores e dará uma bola ao chão.
Deixará o jogo continuar.
Advertirá ambos os jogadores e dará um bola ao chão.
Aplicará a vantagem. Se for necessário, ele tomará medidas disciplinares, assim
que a bola estiver fora de jogo.

335) Um defensor para a bola com a sola do pé em sua área penal. Nesse momento, o
goleiro, pressionado por um atacante, segura a bola com as mãos. O árbitro...





Aplicará a vantagem e advertirá o jogador defensor por conduta antidesportiva,
assim que o jogo for paralisado.
Marcará um tiro livre indireto contra a equipe defensora, por considerar que o
jogador defensor cedeu a bola com o pé ao goleiro.
Deixará o jogo continuar, pois não houve um passe ao goleiro.
Advertirá o defensor e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto a favor da equipe adversária.

336) Na execução de um tiro livre, um adversário fica na frente da bola, a menos de
9.15 m. A bola toca neste jogador, porém entra em jogo. O árbitro...



Deixará o jogo continuar.
Deixará o jogo continuar, pois o adversário não impediu que a bola entrasse em
jogo.





Se possível, aplicará a vantagem. Caso contrário, repetirá o tiro livre. Em ambas
as situações, o jogador será advertido por desrespeitar a distância regulamentar
na execução de um tiro livre.
Nenhuma resposta está correta.

337) Um jogador que tem condição clara de marcar um gol, cabecea a bola. Nesse
momento, um adversário segura-o pela camisa. O árbitro aplica a vantagem, a bola vai
a um companheiro seu e este consegue marcar o gol. Qual será a decisão do árbitro?






Validará o gol e não tomará nenhuma medida disciplinar.
Anulará o gol, advertirá o adversário por impedir que o jogador domine a bola,
ao segurá-lo pela camisa. O jogo será reiniciado com um tiro livre direto ou um
tiro penal.
Validará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Nenhuma resposta está correta.

338) O goleiro pode tocar a bola com as mãos se um defensor passar a bola com o
joelho?





Não. Nunca.
Não. Algumas vezes.
Sim, sempre.
Sim. Algumas vezes.

339) Um jogador deixa o campo de jogo e agride um espectador que estava ofendendoo. O árbitro...






Se a equipe adversária tiver uma oportunidade clara de gol, o árbitro aplicará a
vantagem. Caso contrário, expulsará o jogador e marcará um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo imediatamente. Expulsará o jogador e marcará um tiro livre
indireto contra a equipe do jogador infrator por conduta violenta.
Aplicará a vantagem se a equipe adversária tiver a posse de bola. Caso contrário,
ele paralisará o jogo e o reiniciará com um bola ao chão.
Deixará o jogo continuar e, na paralisação seguinte, expulsará o jogador por
conduta violenta.

340) Dois jogadores de equipes diferentes cometem uma infração ao mesmo tempo,
dentro da área penal. O árbitro...





Determinará o reinício de jogo com um bola ao chão, no local em que ela estava
no momento em que o jogo foi paralisado.
Punirá a infração mais grave e tomará as medidas disciplinares que forem
necessárias.
Tomará medidas disciplinares se for necessário. O jogo será reiniciado com bola
ao chão, no local em que a bola estava no momento da paralisação.
Deixará o jogo continuar. Assim que o jogo estiver paralisado, o árbitro tomará
medidas disciplinares contra os jogadores, se forem necessárias.

341) Um substituto entra no campo de jogo sem autorização do árbitro. Um tiro livre
está prestes a ser executado, nesse momento, o substituto é agredido por um adversário
com o uso de força excessiva. O árbitro...






Advertirá o jogador substituto por conduta antidesportiva, expulsará o
adversário por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro livre
indireto a favor da equipe do substituto, no local em que a bola estava no
momento e que o jogo foi paralisado.
Expulsará o adversário por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre.
Deve relatar o fato, pois o substituto não estava participando do jogo nesse
momento e, por isso, o árbitro não pode tomar nenhuma decisão.
Advertirá o jogador substituto por conduta antidesportiva e determinará a sua
saída do campo de jogo. Expulsará o adversário por conduta violenta. O jogo
será reiniciado com o mesmo tiro livre, pois a bola ainda não havia entrado em
jogo.

342) Um jogador estende o braço e segura seu adversário. O árbitro...





Punirá a sua equipe com um tiro livre indireto.
Punirá a sua equipe com um tiro livre direto.
Deixará o jogo continuar.
Punirá a sua equipe com um tiro livre indireto, se em sua opinião, o jogador
obstruir o adversário.

343) Um jogador, após ter recebido a autorização do árbitro, sai do campo de jogo para
ser substituído, mas antes de deixá-lo, ele agride seu adversário com uso de força
excessiva. O árbitro...





Expulsará o jogador, permitirá a substituição e determinará o reinício de jogo
conforma as Regras de Jogo.
Expulsará o jogador, não permitirá a substituição e determinará o reinício de
jogo com um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador, permitirá a substituição. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador e não permitirá a substituição. Poderá haver outra
substituição. O jogo será reiniciado conforme as Regras de Jogo.

344) Com a bola em jogo, um defensor comete uma infração sobre a linha de sua área
penal. A partida será reiniciada com um...





Tiro livre indireto, tiro penal ou bola ao chão.
Tiro livre direto, tiro livre indireto ou bola ao chão.
Bola ao chão.
Tiro penal.

345) Na execução de um tiro penal, o goleiro marca com as travas de sua chuteira uma
linha no centro da área. Neste momento, o atacante faz um “montinho” de terra para
colocar a bola na marca penal. O árbitro...






Advertirá ambos os jogadores por conduta antidesportiva.
Advertirá o executor, pois apenas ele cometeu uma conduta antidesportiva.
Advertirá ambos os jogadores verbalmente.
Permitirá a execução do tiro penal.

346) Um jogador, que não o goleiro, dentro de sua área penal, tenta impedir um gol
através de um toque voluntário com a mão, porém não consegue. Qual será a decisão do
árbitro?





Validará o gol.
Validará o gol e o expulsará.
Validará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Não validará o gol, expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto ou tiro
penal.

347) Em uma jogada em que há situação clara de gol, um defensor tenta evitar um gol
com a mão, mas não consegue seu objetivo. O árbitro...





Validará o gol e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Validará o gol e expulsará o jogador infrator.
Validará o gol e não tomará nenhuma medida disciplinar.
Punirá a sua equipe com um tiro penal e expulsará o jogador infrator.

348) Um companheiro do goleiro usa um truque deliberado para burlar as Regras de
Jogo. Ele passa a bola com a cabeça, após tê-la levantado com os pés. O árbitro...






Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a
infração foi cometida.
Advertirá o companheiro do goleiro por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em
que a infração foi cometida, ou seja, onde o jogador levantou a bola com os pés.
Deixará que o jogo continue.
Advertirá o companheiro por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com
um bola ao chão.

349) O árbitro assistente sinaliza a saída da bola. Um defensor, dentro de sua área penal,
agride um atacante com um soco, com uso de força excessiva. O árbitro...





Expulsará o defensor por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
penal a favor da equipe adversária.
Como a bola já estava fora de jogo, expulsará o defensor por conduta violenta. O
jogo será reiniciado com arremesso lateral, tiro de meta ou tiro de canto.
Como a bola já estava fora de jogo, expulsará o defensor por jogo brusco grave.
O jogo será reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Nenhuma resposta está correta.

350) Com a bola em jogo, um substituto, que está dentro da área penal de sua equipe,
lança um objeto com uso de força excessiva e agride seu adversário que está dentro do
campo de jogo. O árbitro...








Expulsará o substituto por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola estava no
momento da paralisação.
Advertirá o substituto por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com
um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola estava
no momento da paralisação.
Expulsará o substituto por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um bola
ao chão, no local em que ela estava no momento da paralisação.
Expulsará o substituto por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto, no local em que a infração foi cometida.

351) O árbitro pode mostrar cartão amarelo ou cartão vermelho para um jogador
substituto que está no banco de reservas?





Sim.
Não.
Fica a critério do árbitro.
De acordo com o International F.A. Board, isso não é possível.

352) Um jogador cospe no árbitro assistente com a bola fora de jogo. Como o jogo será
reiniciado?





Com um tiro livre direto ou um tiro penal.
Conforme as Regras do Jogo.
Com um bola ao chão.
Com um tiro livre indireto.

353) Qual é a diferença entre jogo brusco grave e conduta violenta?






A força excessiva ou a violência.
O jogo brusco grave é cometido contra um adversário, um companheiro,
substitutos, árbitro, oficiais ou espectadores.
O jogo brusco grave ocorre apenas na disputa de bola e contra um adversário. A
conduta violenta ocorre na disputa de bola ou fora dela. Ela pode ocorrer contra
adversários, companheiros, árbitros ou qualquer outra pessoa.
Nenhuma resposta está correta.

354) Pode haver uma expulsão em um jogo perigoso?





Não, isso não é possível.
Não, exceto que a ação tenha um risco de lesão.
Sim.
Somente se houver contato físico.

355) Se houver uma conduta violenta. Como o jogo será reiniciado?





Com um tiro livre direto ou indireto ou com um tiro penal.
Com um tiro livre direto ou um tiro penal.
Com um tiro livre direto, tiro livre indireto, tiro penal ou bola ao chão.
Nenhuma resposta está correta.

356) Trancar um adversário de maneira temerária é uma infração punível…





Sempre com um tiro livre direto.
Sempre com um tiro livre indireto.
Sempre com um tiro livre ou tiro penal.
Sempre com um tiro livre direto ou tiro penal.

357) Com a bola fora de jogo, um jogador usa força excessiva ou brutalidade contra seu
adversário. Nessa situação ele será punido por…





Conduta violenta.
Jogo brusco grave.
Conduta violenta ou jogo brusco grave.
Conduta antidesportiva.

358) O árbitro paralisa o jogo por causa de jogo brusco grave. O jogo será reiniciado
com…





Um tiro livre direto ou tiro penal.
Um tiro livre direto, um tiro penal ou um tiro livre indireto.
Um tiro livre direto ou um bola ao chão.
Um tiro livre direto, um tiro penal ou bola ao chão.

359) Um jogador, dentro de sua área penal, agride o árbitro com uso de força excessiva.
O árbitro…







Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a bola se encontrava
no momento da paralisação.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre direto a favor da equipe adversária, no local em que a infração foi
cometida.
Expulsará o jogador por conduta violenta e marcará um tiro livre indireto a favor
da equipe adversária, no local em a infração foi cometida.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com bola ao
chão, no local em que a infração foi cometida.

360) Uma infração tem que ocorrer dentro do campo de jogo para ser considerada uma
falta?





Sim.
Não.
Às vezes.
Sim, mas existem exceções.

361) Um jogador impede o avanço de um adversário, utilizando os braços. O árbitro
paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um…


Tiro livre direto ou tiro penal a favor da equipe adversária por segurar o
adversário.





Tiro livre indireto a favor da equipe adversária por impedir o avanço do
adversário.
Tiro livre ou tiro penal a favor da equipe adversária por agarrar o adversário.
Tiro livre direto ou tiro penal a favor da equipe adversária por agarrar o
adversário.

362) Com a bola em jogo, um jogador da equipe defensora lança uma caneleira para
dentro de sua área penal. Este objeto atinge o árbitro, que está fora da área. O árbitro...





Expulsará o jogador por conduta violenta.
livre direto a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador por conduta violenta.
chão.
Expulsará o jogador por conduta violenta.
penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador por conduta violenta.
livre indireto.

O jogo será reiniciado com um tiro
O jogo será reiniciado com bola ao
O jogo será reiniciado com um tiro
O jogo será reiniciado com um tiro

363) Um atacante ultrapassa o goleiro e dispara em direção à meta adversária “vazia”.
O goleiro lança sua chuteira na bola e, dessa maneira, impede o gol. O árbitro...







Expulsará o goleiro por impedir uma oportunidade clara de gol. O jogo será
reiniciado com um tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o goleiro por impedir uma oportunidade clara de gol. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em
que a chuteira tocou na bola.
Advertirá o goleiro por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro livre indireto a favor da equipe adversária, no local em que a chuteira tocou
na bola.
Advertirá o goleiro por conduta antidesportiva. O jogo será reiniciado com um
tiro penal a favor da equipe adversária.

364) Todas as infrações relacionadas ao lançamento de objetos, incluem a bola. Elas são
punidas disciplinarmente com...





Expulsão.
Expulsão, advertência ou nenhuma medida disciplinar.
Expulsão ou advertência.
Advertência.

365) Qual das afirmações seguintes é verdadeira?





Impedir o avanço de um adversário com contato físico sempre será punido com
tiro livre indireto.
Jogar a bola com a mão sempre será uma conduta antidesportiva.
Segurar um adversário nem sempre será uma conduta antidesportiva.
As afirmações b e c estão corretas.

366) Um jogador, fora de sua área penal, tira a chuteira e lança em um adversário, que
está dentro da área penal do jogador infrator. A bola está entrando no gol. O árbitro...









Validará o gol, se a bola entrar na meta. O jogador infrator será expulso por
tentar impedir um gol, através de uma infração punível com um tiro livre direto
ou tiro penal.
Validará o gol, se a bola entrar na meta. O jogador infrator será advertido por
tentar impedir um gol, através de uma infração punível com um tiro livre direto
ou tiro penal.
Invalidará o gol, se a bola entrar na meta. O jogador infrator será expulso por
tentar impedir um gol, através de uma infração punível com um tiro livre direto
ou tiro penal.
Validará o gol, se a bola entrar na meta. O jogador infrator será expulso por
conduta violenta se a chuteira o atingir com uso de força excessiva.

367) Em qual das infrações seguintes não é necessário que o árbitro paralise o jogo?





Se um jogador substituto entrar no campo de jogo sem autorização do árbitro.
Se um jogador substituído entrar no campo de jogo sem autorização do árbitro.
Por alguma infração à Regra 4.
Por alguma infração à Regra 13.

368) Qual das situações seguintes não pode ser punida com cartão amarelo por uma
conduta antidesportiva?





Passar uma rasteira no adversário.
Tocar a bola com a mão voluntariamente.
Desaprovar com palavras ou ações.
Segurar o adversário.

369) Um jogador utiliza as mãos, os braços, as pernas ou o corpo e, assim, impede o
avanço de um adversário. Este jogador será punido com…





Um tiro livre direto ou um tiro penal.
Um bola ao chão.
Um tiro livre indireto.
Um tiro livre direto, um tiro livre indireto, um tiro penal ou um bola ao chão.

370) Na execução de um bola ao chão, após a bola tocar no solo, porém antes dela tocar
em algum jogador, um defensor, dentro de sua área penal, cospe em um atacante que
está no semicírculo desta área. Qual será a decisão do árbitro?





Expulsará o defensor e determinará a repetição do bola ao chão.
Expulsará o defensor e determinará o reinício de jogo através de um tiro penal a
favor da equipe adversária.
Expulsará o defensor. O jogo será reiniciado com um tiro livre direto a favor da
equipe adversária, no local em que o adversário estava.
Expulsará o defensor e determinará o reinício de jogo com um tiro livre indireto
a favor da equipe adversária, no local em que o defensor estava.

371) Um jogador tem uma oportunidade clara de gol, mas um adversário, que não o
goleiro, toca a bola com as mãos voluntariamente, mas não consegue evitar o gol. O
árbitro...






Advertirá o infrator e marcará um tiro penal a favor da equipe adversária.
Expulsará o jogador infrator por jogo brusco grave e marcará um tiro penal a
favor da equipe adversária.
Validará o gol e expulsará o jogador infrator por jogo brusco grave.
Validará o gol e advertirá o defensor por conduta antidesportiva.

REGRA 13 – Os Tiros livres
372) Um jogador executa um tiro livre fora de sua área penal e toca a bola
voluntariamente com a mão, antes que ela seja tocada por outro jogador. Qual será a
decisão do árbitro?





Punirá a infração mais grave. O árbitro marcará um tiro livre direto ou um tiro
penal, caso a infração ocorra dentro da área penal do jogador infrator.
Punirá a infração mais grave. O árbitro marcará um tiro livre direto ou um tiro
penal, caso a infração ocorra dentro de sua área penal.
Dará um bola ao chão.
Deixará o jogo continuar e não tomará nenhuma medida.

373) Uma equipe executa um tiro livre em sua área penal. O executor chuta a bola. Ela
rebate em um companheiro que está dentro da área de meta e entra no gol. Qual será a
decisão do árbitro?





Se o jogador estava a uma distância maior de 9.15 m da bola, o árbitro validará o
gol.
Determinará a repetição do tiro livre, pois a bola não havia entrado em jogo.
Invalidará o gol e marcará um tiro de canto.
Validará o gol, pois a bola entra em jogo no momento em que se movimenta.

374) Um tiro livre pode ser executado elevando a bola com o pé ou com ambos os pés?





Não, o árbitro advertirá o jogador por retardar o reinício de jogo.
Sim. A bola entrará em jogo quando for chutada e se movimentar.
Não. A bola entrará em jogo quando for chutada com apenas um pé.
Não, o árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva.

375) O executor de um tiro livre pode fazer fintas para confundir os adversários?





Não. O árbitro advertirá o jogador por retardar o reinício de jogo e determinará a
repetição do tiro livre.
Não. O árbitro advertirá o jogador por conduta antidesportiva e determinará a
repetição do tiro livre.
Sim, isso é permitido e faz parte do futebol.
Nenhuma resposta está correta.

376) Um jogador executa um tiro livre rapidamente e a bola entra no gol. O árbitro não
havia conseguido sinalizar se o tiro livre era direto ou indireto. Qual será a decisão do
árbitro?






Validará o gol.
Marcará um tiro de meta a favor da equipe defensora.
Determinará a repetição do tiro livre, pois não houve tempo para sinalizar a sua
natureza.
Dará um bola ao chão.

377) Um tiro livre é executado rapidamente por um jogador. Um adversário que está
próximo da bola impede, deliberadamente, a cobrança rápida. Qual será a decisão do
árbitro?





Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva.
Permitirá a continuidade da partida.
Advertirá o jogador infrator por desrespeitar a distância regulamentar.
Advertirá o jogador infrator por retardar o reinício de jogo.

378) Um jogador, dentro de sua área penal, executa um tiro livre. Um atacante que está
dentro da área penal domina a bola e marca um gol. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar. Na paralisação seguinte, o árbitro advertirá o atacante.
Paralisará o jogo, advertirá o atacante e determinará a repetição do tiro livre,
pois a bola não havia entrado em jogo.
Paralisará o jogo e determinará a repetição do tiro livre, pois a bola não havia
entrado em jogo.
Validará o gol.

379) Um jogador, dentro de sua área de meta, executa um tiro livre. A bola toca no
árbitro e entra no gol. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro livre.
Validará o gol.
Marcará um tiro de canto.
Todas as respostas anteriores podem estar corretas.

380) Um jogador executa um tiro livre direto. A bola bate no árbitro e, em seguida, é
tocada novamente pelo executor. Qual será a decisão do árbitro?





Mandará repetir o tiro livre, pois o jogador não teve a intenção de voltar a tocar
na bola.
Punirá o jogador com um tiro livre direto, por tocar duas vezes a bola, antes que
ela fosse tocada por outro jogador.
Punirá o jogador com um tiro livre indireto por tocar a bola uma segunda vez
antes que outro jogador a tivesse tocado.
As respostas a e b estão corretas.

381) Um jogador executa um tiro livre indireto. A bola é tocada em outro jogador antes
de entrar na meta. Este gol será válido?




Sim, sempre.
Sim, em algumas situações.
Sim, se a bola estiver em jogo e o executor não cometer nenhuma infração.



As respostas a e b estão corretas.

382) Em relação à execução de um tiro livre direto ou indireto executado pela equipe
defensora dentro de sua área penal, qual das afirmações a seguir não está correta?





Todos os adversários deverão ficar a 9.15 m da bola.
A bola entrará em jogo apenas após ter sido chutada diretamente para fora da
área penal.
Todos os adversários devem permanecer fora da área penal, até que a bola entre
em jogo.
Um tiro livre direto ou indireto a favor da equipe defensora pode ser executado
em qualquer lugar da área de meta.

383) Na execução de um tiro livre direto, um jogador chuta a bola em direção ao seu
gol. A bola entra. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Invalidará o gol e determinará a repetição do tiro livre direto.
Marcará um tiro de canto a favor da equipe adversária.
Marcará um tiro de canto a favor da equipe adversária ou determinará a
repetição do tiro livre direto.

384) Em um tiro livre indireto, a bola bate no árbitro e entra na meta da equipe
adversária. Como o jogo será reiniciado?





Tiro de meta.
Com a repetição do tiro livre indireto.
Com um tiro de canto.
Validará o gol.

385) Um jogador executa um tiro livre indireto. A bola é tocada por outro jogador antes
de entrar na meta. O árbitro deve validar o gol?





Sim, sempre.
Não, nunca.
Sim, se a bola estiver em jogo e não for cometida nenhuma infração pela equipe
que marcar o gol.
Nenhuma resposta está correta.

386) Um jogador executa rapidamente um tiro livre. Um adversário que está perto da
bola impede, deliberadamente, a cobrança rápida. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar.
Advertirá o adversário por retardar a partida, na paralisação seguinte.
Advertirá o adversário e determinará a repetição do tiro livre.
Nenhuma resposta está correta.

387) Um jogador executa um tiro livre direto fora de sua área penal. A bola bate no
árbitro e toca novamente neste jogador. Qual será a sua decisão?






Determina a repetição do tiro livre, pois o jogador não teve intenção de tocar na
bola novamente.
Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária por tocar a bola duas
vezes seguida, antes de ela tocar em outro jogador.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária por tocar a bola duas
vezes, antes de ela tocar entre outro jogador.
As respostas a e b estão corretas.

388) Um tiro livre pode ser executado a de 6 m do local em que a infração foi cometida?





Não, no mínimo a 5.5 m.
Não, nunca.
Sim, em alguns casos.
Sim, mas somente se o tiro livre ocorrer dentro da área de meta.

389) O goleiro executa um tiro livre fora de sua área penal. Ele volta a tocar a bola
novamente com as mãos voluntariamente, fora de sua área penal. Qual será a decisão do
árbitro?





Determinará a repetição do tiro livre por causa do espírito de jogo limpo.
Marcará um tiro livre indireto.
Marcará um tiro livre direto.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva e marcará um tiro livre indireto.

390) Qual é a distância mínima dos adversários na execução de um tiro livre?






A mais de 9.15 metros da bola. O árbitro determinará que os jogadores fiquem
um pouco além de 9,15 m, para prevenir a repetição do tiro livre, em caso de
infração.
A 9,15 metros da bola.
Depende do tipo de tiro livre.
Se os executores não pedirem a distância, os adversários poderão se colocar
onde quiserem.

391) Um jogador, que não o goleiro, fora de sua área penal, executa um tiro livre fora da
área em direção à sua meta. O goleiro toca na bola com a mão para evitar que ela entre
no gol, porém ele não consegue evitá-lo. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Não validará o gol e marcará um tiro livre indireto.
Não validará o gol, marcará um tiro livre indireto e advertirá o goleiro por
conduta antidesportiva.
Não validará o gol. O árbitro marcará um tiro livre indireto e expulsará o goleiro
por impedir uma oportunidade clara de gol.

392) Um jogador deseja executar um tiro livre rapidamente. Nesse momento, um
adversário está a 4.5 m da bola. Qual será a decisão do árbitro?


Permitirá a execução rápida do tiro livre.





Permitirá a execução rápida do tiro livre e advertirá o adversário, assim que a
bola estiver fora de jogo.
Não permitirá a execução rápida do tiro livre, porque os adversários não estão na
distância regulamentar de 9.15 m.
Advertirá o adversário e não permitirá a execução do tiro livre, porque eles estão
a 9.15 metros regulamentares.

393) Em um tiro livre executado rapidamente, um jogador adversário, que não o goleiro,
está a 6 m. Este jogador a intercepta a bola com a mão. O árbitro...






Advertirá o jogador defensor e punirá a sua equipe com um tiro livre ou um tiro
penal.
Determinará a repetição do tiro livre, pois este jogador está a menos de 9.15 m
da bola.
Advertirá o jogador defensor por conduta antidesportiva ou o expulsará por
impedir uma oportunidade clara de gol. A equipe será punida com um tiro livre
direto ou um tiro penal, se o toque de mão ocorrer dentro da área penal
adversária.
Expulsará o jogador defensor por segunda advertência. A primeira, por
desrespeitar a distância. A segunda, por conduta antidesportiva. A sua equipe
será punida com um tiro livre ou um tiro penal.

394) Um tiro livre pode ser executado para trás?





Sim, exceto se o tiro livre for executado dentro da área de meta.
Sim, a bola entrará em jogo no momento em que for chutada e se movimentar.
Sim, sempre que o tiro livre seja direto.
Não, exceto que seja direto.

395) Um jogador, fora de sua área penal, executa um tiro livre direto em direção à sua
meta. A bola entra neste gol, antes da bola tocar em nenhum outro jogador. Qual será a
decisão do árbitro?





Validará o gol.
Marcará um tiro de canto.
Determinará a repetição do tiro livre direto.
Nenhuma resposta está correta.

396) Um jogador, que não é o goleiro, executa um tiro livre fora da área penal. O
executor toca a bola pela segunda vez com os pés, antes de ela ser tocada por outro
jogador. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro livre.
Dará um bola ao chão no local em que a bola foi tocada pela segunda vez.
Aplicará a vantagem ou marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária, que será executado no local em que a infração foi cometida.
Nenhuma resposta está correta.

397) Quando o árbitro deve baixar o braço na execução de um tiro livre indireto?






Quando a bola sair do campo de jogo.
Quando houver uma infração.
Quando a bola for tocada por outro jogador.
Todas as respostas anteriores podem estar corretas.

398) Em um tiro livre indireto a favor da equipe atacante e fora da área penal, o árbitro
não levanta o braço para indicar a natureza do tiro livre. A bola é chutada diretamente
para o gol por um jogador desta equipe. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Marcará um tiro de meta.
Marcará um tiro de canto.
Determinará a repetição do tiro livre indireto.

REGRA 14 – O Tiro Penal
399) Um jogador executa um tiro penal antes da autorização do árbitro. Qual será a sua
decisão?





Determinará a repetição do tiro penal.
Deixará o jogo continuar.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Nenhuma resposta está correta.

400) Na execução de um tiro penal, o árbitro autoriza a cobrança. Um companheiro do
executor adianta-se, antes da bola ser chutada. Se o gol não for marcado, o árbitro…





Paralisará o jogo e o reiniciará com bola ao chão no local em que a infração foi
cometida, por exemplo, onde o jogador ficou a menos de 9,15 metros da bola.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora no
local em que o companheiro invadiu a área ou então no semicírculo penal.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora na
marca penal. O jogador será advertido por conduta antidesportiva.
Nenhuma resposta está correta.

401) Um executor de um tiro penal passa a bola para trás para um companheiro que
chuta-a para o gol. Qual será a decisão do árbitro?





Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora na
marca penal.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora no
local em que o companheiro do executor tocar na bola.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora, que
será executado no local em que o companheiro entrou na área.
Nenhuma resposta está correta.

402) O executor de um tiro penal lança a bola para um companheiro que chuta-a no gol.
Isto é permitido?






Não, o tiro penal deverá ser repetido.
Sim, desde que sejam observados os procedimentos do tiro penal.
Não, o árbitro paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
defensora na marca penal.
Não, o gol não será válido. O árbitro marcará um tiro de meta.

403) Com a bola em jogo, um defensor, fora de sua área penal, agride um adversário
que está dentro desta área penal com uso de força excessiva. Qual será a decisão do
árbitro?





Paralisará o jogo, expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será
reiniciado com um tiro penal contra a equipe infratora.
Paralisará o jogo, expulsará o jogador por jogo brusco grave. O jogo será
reiniciado com um tiro penal contra a equipe infratora.
Paralisará o jogo, expulsará o jogador por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro penal contra a equipe infratora.
Paralisará o jogo, expulsará o jogador e determinará o reinício de jogo através de
um bola ao chão.

404) "Uma partida é estendida em seu tempo para a execução de um tiro penal. O
goleiro pode ser substituído antes da execução do tiro penal?"





Não.
Sim, ele pode ser substituído por um jogador que esteja no campo de jogo ou por
um substituto, desde que o número de substituições não tenha sido esgotado.
Não, pode haver apenas troca de posição.
Sim, mas ele somente poderá ser substituído por outro goleiro relacionado.

405) " O executor de um tiro penal faz fintas antes de chutar a bola. Isto é permitido?





Sim, em todos os casos.
Não, nunca.
Sim, algumas vezes.
Fica a critério do árbitro.

406) Os capitães, em comum acordo, resolvem não executar os tiros da marca penal
para determinar o vencedor de uma partida, embora isso seja estipulado pelo
Regulamento da Competição. Qual será a decisão do árbitro?





Advertirá os capitães por conduta antidesportiva.
Comunicará o fato às autoridades competentes.
Acatará a decisão dos capitães.
Nenhuma resposta está correta.

407) Após o final da partida, alguns jogadores deixam o campo de jogo e não retornam
para a execução dos tiros livres da marca penal para determinar o vencedor de uma
partida. Qual será a decisão do árbitro?


Determinará que a equipe adversária execute os seus tiros penais.







Todos os jogadores que não estiverem lesionados devem participar na execução
dos tiros penais. Se os jogadores não retornarem, os tiros não serão executados e
o árbitro relatará o fato e enviará um relatório às autoridades competentes.
Todos os jogadores, quer estejam ou não lesionados, deverão participar da
execução dos tiros penais. Se eles não retornarem, os tiros penais não serão
executados. O árbitro enviará um relatório sobre o fato à autoridade competente.
O árbitro declarará que a equipe adversária será a vencedora.

408) Um jogador pode ser advertido ou expulso durante a execução dos tiros da marca
penal?





Não.
Sim.
Não, eles somente podem ser advertidos.
Não, eles somente podem ser expulsos.

409) Durante a execução dos tiros livres da marca penal, o goleiro é expulso. Eles pode
ser substituído por um substituto relacionado?





Sim.
Não.
Sim, mas apenas com a autorização do capitão da equipe.
Não, exceto se o Regulamento da competição permitir.

410) Na execução dos tiros livres da marca penal, o goleiro se lesiona e não pode
continuar participando das cobranças. Ele pode ser substituído por um substituto
relacionado?





Sim, desde que o número de substituições não tenha sido esgotado.
Não.
Sim, em todos os casos.
Sim, desde que os capitães estejam de acordo.

411) Na execução dos tiros livres da marca penal, uma equipe fica com menos de sete
jogadores. O árbitro permitirá a continuidade das cobranças?





Permitirá a continuidade das cobranças, pois elas fazem parte do jogo.
Interromperá as cobranças e enviará um relatório às autoridades competentes.
Permitirá a continuidade das cobranças, pois elas não fazem parte do jogo.
Nenhuma resposta está correta.

412) Um jogador lesionado pode não participar da execução dos tiros da marca penal
para determinar o vencedor de uma partida?





Sim, mas ele não será substituído por outro jogador.
Não.
Sim,com exceção do goleiro.
Sim,mas ele somente pode ser substituído com a autorização do capitão da
equipe adversária.

413) Durante a execução dos tiros penais, um ou mais jogadores se lesionam ou são
expulsos. O árbitro deve solicitar a equiparação do número de jogadores por equipe?





Não, a equiparação do número de jogadores ocorre apenas antes do início da
execução dos tiros livres da marca penal.
Sim, pois a redução é obrigatória, ainda que ela ocorra durante a execução dos
tiros livres da marca penal.
Sim, desde que os capitães estejam de acordo.
Nenhuma resposta está correta.

414) Na execução dos tiros da marca penal para determinar o vencedor de uma partida
eliminatória, o goleiro é expulso. Ele pode ser substituído por um jogador substituto?





Não, em nenhuma situação.
Sim, mas ele pode ser substituído apenas pelo goleiro reserva.
Sim, se o número de substituições não tiver sido esgotado.
Não, ele apenas poderá ser substituído por um jogador que esteja participando
das execuções dos tiros livres da marca penal.

415) Na execução dos tiros da marca penal para determinar o vencedor de uma partida,
em que local o goleiro da equipe executora deve ficar?





Na parte superior da área penal, porém do lado de fora dela.
No campo de jogo, na interseção da linha de meta e área penal, atrás do árbitro.
No círculo central, juntamente com os outros jogadores.
No campo de jogo, na interseção da linha de meta e área penal, atrás do árbitro
assistente.

416) Uma partida terminou sem gols. Uma equipe tem 10 jogadores e a outra 8. Se o
Regulamento da Competição exigir, os tiros da marca penal serão executados, porém …





O capitão da equipe que terminou com 10 jogadores comunique o árbitro os
cinco jogadores que executarão os tiros penais.
O capitão da equipe que terminou com 10 jogadores, comunique o árbitro o
nome e número de dois jogadores que serão excluídos das cobranças.
Ambos os capitães comunicarão ao árbitro os 5 jogadores que executarão os
tiros penais.
Após o sorteio, a execução dos tiros livres da marca penal será iniciada com os
jogadores que terminaram a partida.

417) Após o árbitro autorizar a execução de um tiro penal, um companheiro do jogador
identificado como executor adianta-se e executa o tiro penal. Neste momento, um
defensor se coloca a menos de 9.15 m da bola. O árbitro ...





Deixará o jogo continuar.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um tiro livre indireto
contra a equipe que executou o tiro penal, no local em que a infração foi
cometida.
Advertirá o executor por conduta antidesportiva e determinará a repetição do
tiro penal.



Determinará a repetição do tiro penal.

418) Uma partida é estendida para a execução de um tiro penal. O executor chuta a bola
e, após ela se mover uns 10cm, fica parada em uma poça d´água. Qual será a decisão do
árbitro?





Determinará a repetição do tiro penal.
Determinará o final da partida.
Dará um bola ao chão.
Deixará o jogo continuar.

419) O que é necessário para que o árbitro puna a equipe executora com um tiro livre
indireto, por causa da entrada de um companheiro na área penal, antes da bola entrar em
jogo?





Que a bola retaba no goleiro, travessão, ou poste de meta e permaneça em jogo.
Que a bola rebata no goleiro, travessão ou poste de meta e seja tocada por um
adversário.
Que a bola não entre na meta.
Todas as respostas estão corretas.

420) Na execução de um tiro penal após o final do tempo regulamentar, a bola é
chutada, bate na trave e entra na meta. Qual será a decisão do árbitro?





Anulará o gol.
Anulará o gol. A ação do tiro penal será concluída no momento em que a bola
tocar na trave.
Anulará o gol se a bola não entrar no gol de forma direta.
Validará o gol. A Regra 14 estabelece que o gol seja válido.

421) Na execução de um tiro penal, o árbitro deve advertir um jogador que abandona o
campo de jogo voluntariamente.





Sim, sempre.
Não, nunca.
Sim, exceto se for por lesão.
Nenhuma resposta está correta.

422) O árbitro autoriza a execução de um tiro penal. Antes que a bola entre em jogo, um
companheiro do executor do tiro entra na área penal. O árbitro permitirá que o jogo
continue…




Se a bola não entrar na meta, o árbitro paralisará o jogo e marcará um tiro livre
indireto a favor da equipe defensora, no local em que a infração foi cometida.
Se a bola não entrar na meta, o tiro penal será repetido.
Se a bola rebater no goleiro, travessão ou em um poste de meta e for tocada por
este jogador, o árbitro paralisará o jogo, advertirá o jogador e marcará um tiro
livre indireto a favor da equipe defensora.



Se a bola rebater no goleiro, travessão ou em um poste de meta e for tocada por
um jogador diferente do executor do tiro, o árbitro paralisará o jogo e marcará
um tiro livre indireto a favor da equipe defensora.

423) Qual jogador pode substituir o goleiro lesionado nos tiros da marca penal para
determinar o vencedor de uma partida?





O goleiro reserva.
Qualquer um dos substitutos relacionados, desde que o número de substituições
não tenha sido esgotado, de acordo com o Regulamento da Competição.
As respostas a e b, desde que os capitães estejam de acordo.
Nenhuma resposta está correta.

424) Na execução de um tiro penal, jogadores de ambas as equipes entram na área penal
antes de que a bola esteja em jogo. Na execução deste tiro penal, o gol é marcado. Qual
será a decisão do árbitro?





Advertirá ambos os jogadores e não permitirá a execução do tiro penal.
Advertirá ambos os jogadores e determinará a repetição do tiro penal.
Validará o gol.
Determinará a repetição do tiro penal.

425) Na execução dos tiros livres da marca penal para determinar o vencedor de uma
partida eliminatória, qual equipe executará a primeira cobrança?





A equipe que vencer o sorteio executará o primeiro ou o segundo tiro.
A equipe que vencer o sorteio antes de iniciar a partida.
A equipe que vencer o sorteio.
Fica a critério do árbitro.

426) No lançamento de um tiro penal, após a bola entrar em jogo, ela é tocada por uma
garrafa, antes de ser defendida pelo goleiro ou bater nos postes ou travessão. Qual será a
decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro penal.
Dará um bola ao chão no local em que a garrafa tocou na bola.
Caso a bola entre na meta, gol será validado.
Nenhuma resposta está correta.

427) Na execução dos tiros penais para determinar o vencedor de uma partida, quem
escolherá a meta em que os tiros serão executados?





Depende de um sorteio com moeda.
O árbitro e a entidade organizadora escolherão, segundo o posicionamento das
câmeras das emissoras de televisão.
O árbitro.
Os capitães de ambas as equipes devem entrar em acordo.

428) Os tiros livres da marca penal para determinar o vencedor de uma partida…






Fazem parte do jogo.
Não fazem parte do jogo.
Fazem parte do jogo, se o Regulamento da Competição estipular isso.
Nenhuma resposta está correta.

429) Durante a execução dos tiros da marca penal para determinar o vencedor de uma
partida eliminatória, uma meta quebra. Os tiros penais devem continuar na outra meta?





Não, a execução dos tiros penais será suspensa definitivamente.
Sim, ambos os capitães aceitarem.
Sim, sempre.
Sim, se ambos os treinadores aceitarem.

430) Um jogador executa um tiro penal para trás. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro penal. A nova execução será feita por algum
outro jogador desta equipe.
Marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora na marca penal.
Advertirá o jogador infrator e determinará a repetição do tiro penal.
Advertirá o jogador e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora na
marca penal.

431) Um tiro penal é repetido. Ele pode ser executado por outro jogador?





Sim, se ambos as equipes concordarem.
Sim, desde que o jogador esteja devidamente identificado.
Não.
Fica a critério do árbitro.

432) Após iniciada a execução dos tiros da marca penal, o goleiro, sem estar lesionado,
troca de posição com outro jogador. Isto é permitido?





Não.
Sim, inclusive com um substituto.
Não, a partida já havia sido concluída.
Sim, qualquer jogador que terminou a partida pode trocar de posição com o
goleiro.

433) No momento em que o árbitro está prestes a autorizar a execução de um tiro penal,
um defensor o ofende. O árbitro o expulsa e a sua equipe fica com seis jogadores. Qual
será a decisão do árbitro?






O árbitro permitirá a execução do tiro penal para não beneficiar o infrator. Ele
aguardará a conclusão da cobrança e, depois, suspenderá definitivamente a
partida.
O árbitro permitirá a execução do tiro penal e suspenderá definitivamente a
partida, assim que a bola estiver fora de jogo.
Suspenderá definitivamente a partida sem a execução do tiro penal e relatará o
fato.
Fica a critério de o árbitro permitir ou não permitir a execução do tiro penal.

434) Na execução de um tiro penal, um companheiro do executor identificado chuta a
bola no gol. O goleiro rebate a bola e ela retorna ao jogador infrator. Este a domina e
marca o gol. Qual será a decisão do árbitro?





Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva e determinará a repetição
do tiro penal.
Validará o gol.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto contra a equipe executora na
marca penal. O jogador infrator será advertido por conduta antidesportiva.
Dará um bola ao chão no local em que a infração foi cometida.

435) Qual das situações seguintes não é necessária para a marcação de um tiro penal?





A bola estar em jogo.
A falta ser cometida por um jogador participante do jogo.
O jogador infrator estar fora de sua área penal.
A ocorrência de uma das infrações puníveis com tiro livre direto.

436) Um substituição pode ser feita na execução dos tiros da marca penal para
determinar o vencedor de uma partida eliminatória?





Não, isto está proibido.
Sim, porém poderá ser realizada apenas a substituição de um goleiro lesionado.
Desde que sua equipe não tenha esgotado o número permitido de substituições.
Sim, sempre.
Nenhuma resposta está correta.

437) Onde os árbitros assistentes, o árbitro e o quarto árbitro ficam na execução dos
tiros da marca penal para determinar o vencedor de uma partida eliminatória?








Um árbitro assistente no círculo central. O outro árbitro assistente na interseção
da área penal com a linha de meta. O árbitro entre a área de meta e a marca
penal. O quarto árbitro nas áreas técnicas.
Um árbitro assistente no círculo central. O outro árbitro assistente na interseção
da área de meta com a linha de meta. O árbitro ficará no vértice da área de meta
adversária oposta ao árbitro assistente. O quarto árbitro nas áreas técnicas.
Um árbitro assistente no círculo central. O outro árbitro assistente na interseção
da área de meta com a linha de meta. O árbitro entre a área de meta e a marca
penal. O quarto árbitro nas áreas técnicas.
Um árbitro assistente no círculo central. O outro árbitro assistente na interseção
da área de meta com a linha de meta. O árbitro entre a área de meta e a marca
penal. O quarto árbitro com o assistente no círculo central.

438) Na execução de um tiro penal, a bola estoura antes de entrar na meta. Qual será a
decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro penal em todas as situações.
Determinará a repetição do tiro penal ou dará um bola ao chão.
Dará um bola ao chão.
Nenhuma resposta está correta.

439) Na execução de um tiro penal, antes da bola entrar em jogo, um companheiro do
executor do tiro entra na área penal. Após a execução do tiro penal, o goleiro rebate a
bola para tiro de canto. O árbitro...





Determinará a repetição do tiro penal.
Determinará o reinício de jogo através de um tiro de canto.
Determinará o reinício de jogo através de um tiro livre indireto a favor da
equipe defensora. O tiro será executado no local da infração.
Nenhuma resposta está correta.

REGRA 15 – O Arremesso lateral
440) A bola está fora de jogo após haver saído pela linha lateral. Antes da execução do
arremesso lateral, um jogador dá um chute em um adversário com uso de força
excessiva. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com arremesso
lateral.
Advertirá o jogador infrator e determinará o reinício de partida através de um
arremesso lateral.
Expulsará o jogador por conduta violenta. O jogo será reiniciado com um tiro
livre indireto.

441) Após a execução incorreta de um arremesso lateral, a bola vai diretamente a um
adversário. O árbitro pode aplicar a vantagem?





Sim, sempre.
Não. O jogo será paralisado e reiniciado com um arremesso lateral a favor da
equipe adversária. O jogador infrator será advertido.
Não, o jogo será paralisado e o arremesso lateral será repetido.
Não. O jogo será reiniciado com um arremesso lateral a favor da equipe
adversária do executor.

442) Um jogador executa um arremesso lateral corretamente, porém a bola não entra no
campo. O árbitro...





Marcará um arremesso lateral a favor da equipe adversária.
Determinará uma nova cobrança, dessa vez, realizada por um jogador diferente.
Determinará a repetição do arremesso lateral a favor da mesma equipe.
Advertirá o jogador e determinará a repetição do arremesso lateral.

443) Um jogador executa um arremesso lateral em direção ao seu goleiro. Este toca a
bola com as mãos para evitar que ela entre na meta, porém não consegue. O árbitro...




Aplicará a vantagem e validará o gol.
Não validará o gol e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe atacante.
Não validará o gol e dará um bola ao chão.



Não Validará o gol e marcará um arremesso lateral a favor da equipe adversária.

444) Um jogador, que executa corretamente um arremesso lateral, lança a bola
diretamente em um adversário para voltar a jogar a bola. Ele não o faz de maneira
imprudente, temerária ou com uso de força excessiva. O árbitro ...





Paralisará o jogo e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Paralisará o jogo se, em sua opinião, for necessário.
O árbitro dará continuidade ao jogo.
O árbitro paralisará o jogo e determinará a repetição do arremesso lateral.

445) Um jogador distrai ou atrapalha o executor de um arremesso lateral. Qual será a
decisão do árbitro?





Advertirá o jogador infrator por conduta antidesportiva.
Ele permitirá que o jogo continue.
Ele deve aplicar a vantagem quando possível.
Ele advertirá o jogador infrator por conduta imprópria.

446) O goleiro executa um arremesso lateral. Após a bola entrar em jogo, ele volta a
tocá-la pela segunda vez, porém com os pés, antes que a bola tenha tocado em outro
jogador. O árbitro…





Permitirá que o jogo continue.
Se não puder aplicar a vantagem, ele marcará um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária no local da infração.
Dará um bola ao chão no local da infração.
Dará um bola ao chão no local em que a bola estava no momento da paralisação
do jogo.

447) Um jogador está prestes a executar um arremesso lateral. A bola cai no solo, mas
não chega a entrar no campo de jogo. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a execução de um novo arremesso lateral a favor da mesma equipe.
Determinará a execução de um novo arremesso lateral, dessa vez, executado por
outro jogador da mesma equipe.
Determinará a execução de um novo arremesso lateral a favor da equipe
adversária.
Advertirá o jogador e determinará a execução de um novo arremesso lateral por
um jogador da mesma equipe.

448) Um jogador executa um arremesso lateral de joelhos. Qual será a decisão do
árbitro?





Paralisará o jogo e marcará um novo arremesso lateral a favor da equipe
adversária.
Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Dará continuidade à partida.
Paralisará o jogo e marcará um novo arremesso lateral a favor da mesma equipe.

449) Em um arremesso lateral, existe distância máxima em relação à linha lateral?





Sim, o executor deverá permanecer a ,no máximo, 2 m da linha lateral.
Não.
Sim.
Sim, o executor deve permanecer a, no máximo, 1m da linha lateral.

450) Um jogador executa um arremesso lateral corretamente. A bola toca no árbitro e
sai do campo de jogo, sem tocar em nenhum outro jogador. O árbitro...





Marcará um arremesso lateral a favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Marcará um arremesso lateral a favor da mesma equipe.

451) Um jogador executa um arremesso lateral com a ponta de seus pés dentro do
campo de jogo e com os seus calcanhares sobre a linha lateral. Qual será a decisão do
árbitro?





Marcará um arremesso lateral a favor da equipe adversária.
Sempre deixará o jogo seguir.
Determinará a repetição do arremesso lateral a favor da mesma equipe.
Deixará o jogo seguir se o arremesso lateral foi executado corretamente.

452) Na execução de um arremesso lateral, um jogador salta em frente ao seu
adversário. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar, se o adversário estiver a, pelo menos, 2 metros de
distância da linha lateral, de acordo com as Regras de Jogo.
Advertirá o jogador infrator e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe
adversária.
Advertirá o jogador infrator e determinará a repetição do arremesso lateral.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

453) Na execução de um arremesso lateral, um jogador marca um gol diretamente na
meta adversária. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Não validará o gol e determinará a repetição do arremesso lateral.
Não validará o gol e determinará o reinício de jogo através de um arremesso
lateral a favor da equipe adversária.
Não validará o gol e marcará um tiro de meta.

454) Um arremesso lateral foi executado corretamente em direção à meta do jogador
executor. Um companheiro dele, que não o goleiro, percebe que a bola está prestes a
entrar na meta e evita, voluntariamente, um gol com o uso das mãos. Qual será a
decisão do árbitro?







Expulsará o companheiro do executor por impedir uma oportunidade clara de
gol à equipe adversária. O jogo será reiniciado com um tiro penal contra a
equipe infratora.
Marcará um tiro penal contra a equipe infratora.
Advertirá o companheiro do executor por conduta antidesportiva. O jogo será
reiniciado com um tiro livre indireto contra a equipe infratora.
Advertirá o companheiro do executor por tocar a bola voluntariamente com a
mão. O jogo será reiniciado com um tiro penal contra a equipe infratora.

455) Um jogador retarda a execução de um arremesso lateral. Qual será a decisão do
árbitro?





Advertirá o jogador por retardar o reinício de jogo.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Advertirá o jogador por retardar o reinício de jogo. O jogo será reiniciado com
um arremesso lateral a favor da equipe adversária.
O árbitro não tomará nenhuma decisão disciplinar, pois a bola ainda não estava
em jogo.

456) O árbitro assistente sinaliza a saída da bola pela linha lateral. Antes de o árbitro
confirmar a sinalização do assistente, um jogador defensor, dentro de sua área penal,
agride um jogador atacante com uso de força excessiva. O árbitro...





Expulsará o defensor por conduta violenta e determinará o reinício de jogo
através de um tiro penal contra a equipe infratora.
Advertirá o defensor por conduta antidesportiva e determinará o reinício de jogo
através de um arremesso lateral.
Expulsará o defensor por conduta violenta e determinará o reinício de jogo
através de um arremesso lateral contra a equipe que tocou a bola por último.
Nenhuma resposta está correta.

457) Em um arremesso lateral executado corretamente, um jogador lança,
intencionalmente, a bola em um adversário. Qual será a decisão do árbitro?






Deixará o jogo seguir se o jogador não arremessou a bola de maneira
imprudente, temerária ou com uso de força excessiva.
Expulsará o executor por conduta violenta e marcará um tiro livre indireto a
favor da equipe adversária, que será executado sobre a linha lateral, no ponto
mais próximo em que a bola entrou no campo de jogo.
Expulsará o executo por conduta violenta e marcará um tiro livre direto ou um
tiro penal no local em que a bola tocou o adversário.
Dependendo da ação, advertirá ou expulsará o executor. O jogo será reiniciado
com um arremesso lateral a favor da equipe adversária.

458) Em relação à Regra 15, aponte que afirmação está incorreta.
Um arremesso lateral…


Será marcado quando a bola ultrapassar completamente a linha lateral, quer seja
por terra ou pelo ar.





Será marcado no local em que a bola ultrapassou totalmente a linha lateral.
Será marcado a favor da equipe do jogador que tocou a bola por último.
Todas as respostas estão corretas.

459) Um jogador executa corretamente um arremesso lateral em direção ao seu
adversário, porém o faz de maneira temerária. Qual será a decisão do árbitro?





Expulsará o jogador e determinará a repetição do arremesso lateral a favor da
mesma equipe.
Advertirá o jogador e marcará um tiro livre direto que sobre a linha lateral.
Expulsará o jogador e marcará um tiro livre direto no local em que o adversário
estava.
Advertirá o jogador executor e marcará um tiro livre direto ou um tiro penal no
local em que o adversário estava.

460) Um gol pode ser marcado diretamente de um arremesso lateral?





Não, em nenhuma circunstância.
Na própria meta não, mas na adversária, sim.
Sim, sempre.
Nenhuma resposta está correta.

461) Um jogador pode executar um arremesso lateral sentado?





Não.
Sim, pois esta ação está de acordo com o procedimento da Regra 15.
Sim, desde que o executor não seja um goleiro.
Nenhuma resposta está correta.

462) Para que o procedimento de um arremesso lateral seja correto, qual das afirmações
seguintes é necessária?





Estar de frente para o campo de jogo com os pés sobre a linha lateral.
Ter uma parte de um dos pés sobre a linha lateral ou no exterior da mesma.
Conduzir a bola por trás da cabeça e arremessá-la por cima dela.
Todas as respostas estão corretas.

463) Na execução de um tiro de canto, onde a bola deve ser colocada?





Dentro da área de canto, porém sem tocar nenhuma parte das linhas desta área.
Onde o jogador quiser, desde que uma parte da bola esteja em contato com as
linhas do quarto do círculo.
Onde o jogador quiser, desde que uma parte da bola esteja em contato com as
linhas que delimitam o quarto de círculo, menos sobre a linha de meta.
Dentro da área de canto, sem ultrapassar nenhuma parte da linha que delimita o
quarto de círculo.

464) Um jogador marca um gol de um arremesso lateral diretamente. Qual será a
decisão do árbitro?






Validará o gol.
Não validará o gol e determinará a repetição do arremesso lateral a favor a
mesma equipe.
Não validará o gol e determinará o reinício de jogo através de um tiro de meta.
Marcará um tiro de meta ou um tiro de canto.

465) Em relação ao arremesso lateral, uma das afirmações seguintes não é verdadeira.
Aponte-a.





A bola entra em jogo no momento em ela entrar no campo de jogo.
Não existe infração de impedimento se um jogador receber a bola diretamente de
um arremesso lateral.
Um gol não pode ser marcado diretamente de um arremesso lateral.
Se a bola não entrar no campo de jogo em um arremesso lateral, será marcado
um novo arremesso a favor da equipe adversária.

466) O jogador executor de um arremesso lateral deve estar de frente para o campo de
jogo no momento da execução do arremesso?





As Regras de Jogo falam de "estar de frente para o campo de jogo", mas é
permitido que o jogador gire uns 20 % de um lado para o outro.
Não, a Regra 15 recomenda que a execução seja feita de frente para o campo de
jogo.
Não, o jogador pode executar o arremesso da maneira que ele quiser.
Sim.

467) Em um arremesso lateral, um jogador levanta seus calcanhares no momento da
execução. Isto é permitido?





Sim, desde que seus pés estejam sobre a linha lateral.
Sim, mas ele deve ter uma parte de ambos os pés sobre a linha lateral ou fora do
campo de jogo.
Não, pois ele deve ter os dois pés completamente sobre a linha lateral ou fora do
campo de jogo.
Não, ele não pode levantar seus calcanhares.

468) Após a execução de um tiro de meta, porém antes que a bola tenha saído da área
penal, um adversário entra nesta área e, nesse momento, um defensor o atingi com uma
rasteira. Qual será a decisão do árbitro?





O árbitro poderá advertir, expulsar ou não tomar nenhuma de acordo com a
gravidade da infração. O árbitro marcará um tiro penal.
O árbitro poderá advertir, expulsar ou não tomar nenhuma decisão disciplinar,
de acordo com a gravidade da infração. O árbitro determinará a repetição do tiro
de meta.
O árbitro poderá advertir, expulsar ou não tomar nenhuma decisão disciplinar,
de acordo com a gravidade da infração. O jogo será reiniciado com tiro livre
indireto.



O árbitro poderá advertir, expulsar ou não tomar nenhuma decisão disciplinar,
de acordo com a gravidade da infração. O árbitro reiniciará o jogo com um bola
ao chão.

469) Um gol é marcado diretamente de um tiro de meta. Qual será a decisão do árbitro?





Invalidará o gol. A bola deve tocar em outro jogador antes de entrar na meta.
Validará o gol, se ele for marcado na meta adversária.
Validará o gol em todas as situações.
Invalidará o gol. O tiro de meta deverá ser repetido.

470) Um goleiro executa um tiro de meta e toca a bola pela segunda vez, antes que ela
tenha saído da área penal. Qual será a decisão do árbitro?





Deixará o jogo continuar.
Paralisará o jogo e o reiniciará com bola ao chão.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Paralisará o jogo e determinará a repetição do tiro de meta.

471) Na execução de um tiro de meta, a bola bate em um jogador da equipe executora
dentro da área penal e, em seguida, entra na meta. Qual será a decisão do árbitro?





Paralisará o jogo e determinará a repetição do tiro de meta.
Paralisará o jogo e marcará um tiro de canto.
Validará o gol.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

472) Um jogador, que executou corretamente um tiro de meta, toca a bola com a mão de
maneira voluntária, quando ela já havia saído da área penal, mas antes de que outro
jogador a tenha tocado. Qual será a decisão do árbitro?







Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária. O jogador será
advertido, expulso ou não será tomada nenhuma medida disciplinar contra ele,
de acordo com a natureza da infração.
Marcará um tiro livre direto ou tiro penal a favor da equipe adversária. O árbitro
advertirá, expulsará ou não tomará nenhuma medida disciplinar contra o jogador
infrator, de acordo com a natureza da infração.
Determinará a repetição do tiro de meta.
Paralisará o jogo e determinará o seu reinício através de um bola ao chão. O
jogador infrator será advertido, expulso ou não será tomada nenhuma medida
disciplinar contra ele, de acordo com a natureza da infração.

473) Uma equipe que executa um tiro de meta pode ser punida com um tiro penal?




Sim, se a bola sair da área penal, retornar por causa de um forte vento e um
jogador defensor tocar a bola voluntariamente com as mãos dentro da área.
Sim, se a bola sair da área penal, retornar e um jogador defensor cometer uma
das infrações puníveis com tiro penal dentro da área.
Sim, se a bola sair da área penal, retornar e ação ocorrer dentro dos limites do
campo de jogo e dentro da área da equipe executora do tiro de meta.



Todas as afirmações estão corretas.

474) Na execução de um tiro de meta, a bola estoura após percorrer 20 m. Qual será a
decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão com uma nova bola que cumpra as especificações da
Regra 2.
Determinará a repetição do tiro de meta com uma nova bola que cumpra as
especificações da Regra 2.
Marcará um tiro de canto com uma nova bola que cumpra as especificações da
Regra 2.
Todas as respostas anteriores podem estar corretas.

475) Em um tiro de meta executado pelo goleiro, antes de que a bola toque em outro
jogador, ele volta a tocá-la de maneira voluntária com as mãos. Qual será a decisão do
árbitro?





Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Determinará a repetição do tiro de meta.
Todas as respostas anteriores podem estar corretas.

476) Na execução de um tiro de meta, o jogador executor chuta a bola para trás em
direção à linha de meta. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro de meta.
Marcará um tiro de canto.
Advertirá o jogador por conduta antidesportiva. O árbitro determinará a
repetição do tiro de meta.
As respostas a e b podem estar corretas.

477) Após a execução de um tiro de meta, a bola toca no árbitro antes de sair da área
penal. Qual será a decisão do árbitro?





Determinará a repetição do tiro de meta.
Dará um bola ao chão.
Deixará o jogo seguir.
Nenhuma resposta está correta.

478) Na execução de um tiro de meta, onde os jogadores da equipe adversária devem
ficar?





A mais de 9.15 metros.
Eles devem ficar fora da área penal, até a entrada da bola em jogo.
As Regras de Jogo não especificam distância alguma.
Nenhuma resposta está correta.

479) Um jogador executa um tiro de meta corretamente. Ele toca a bola com as mãos
voluntariamente, após ela ter saído da área, mas antes que ela tenha tocado em outro
jogador. Qual será a decisão do árbitro?






Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária e advertirá o jogador
por conduta antidesportiva.
Marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária. Se na opinião do
árbitro houver uma conduta antidesportiva, o infrator será advertido.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária por tocar a bola pela
segunda vez, antes que outro jogador a tivesse tocado.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária por tocar a bola pela
segunda vez, antes que outro jogador a tivesse tocado. O jogador infrator será
advertido.

480) Na execução correta de um tiro de meta, a bola estoura após percorrer 20 metros.
Qual será a decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão com outra bola que cumpra as especificações da Regra 2.
Determinará a repetição do tiro de meta com outra bola que cumpra as
especificações da Regra 2.
Marcará um tiro de canto com outra bola que cumpra as especificações da Regra
2.
Todas as respostas anteriores podem estar corretas.

481) Um jogador adversário pode ficar a menos de 2 metros do executor na cobrança de
um tiro de meta?





Sim, sempre.
Não, nunca.
Sim, desde que ele não salte ou gesticule.
Fica a critério do árbitro.

482) Na execução de um tiro de meta, a bola ultrapassa a linha de meta sem haver saído
anteriormente da área penal. Qual será a decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão.
Determinará a repetição do tiro de meta.
Marcará um tiro de canto.
Nenhuma resposta está correta.

483) Após a execução de um tiro de meta, a bola percorre 4m e estoura. Qual será a
decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão com outra bola que cumpra as especificações da Regra 2.
Determinará a repetição do tiro de meta com outra bola que cumpra as
especificações da Regra 2.
Marcará um arremesso lateral com outra bola que cumpra as especificações da
Regra 2.
Marcará um tiro de canto com outra bola que cumpra as especificações da Regra
2.

484) Em um tiro de meta, um companheiro do executor toca a bola antes que ela tenha
saído da área penal. Qual será a decisão do árbitro?






Advertirá o infrator por conduta antidesportiva e determinará a repetição do tiro
de meta.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe adversária.
Determinará a repetição do tiro de meta, pois a bola não havia entrado em jogo.
Advertirá o companheiro do executor por perda de tempo e marcará um tiro livre
indireto.

485) Na execução de um tiro de meta, após a bola percorrer 10 metros, um atacante a
domina e marca um gol. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Determinará a repetição do tiro de meta.
Marcará um tiro livre indireto a favor da equipe defensora.
Advertirá o atacante por conduta antidesportiva e determinará a repetição do tiro
de meta.

486) Na execução correta de um tiro de meta, um jogador chuta a bola intencionalmente
em um adversário de forma não imprudente, nem temerária e sem o uso de força
excessiva, com a intenção de voltar a jogar a bola. O árbitro...





Paralisará o jogo e advertirá o jogador por conduta antidesportiva.
Paralisará o jogo e advertirá o jogador verbalmente.
Deixará o jogo seguir.
Paralisará o jogo e determinará a execução de um tiro de canto.

487) O jogador executor de um tiro de canto toca a bola pela segunda vez antes que
outro jogador a tenha tocado. O árbitro...





Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Se ele não puder aplicar a vantagem, paralisará o jogo e marcará um tiro livre
indireto no local da infração.
Deixará o jogo seguir.
Paralisará o jogo, advertirá o jogador e determinará o reinício de jogo através de
um tiro livre indireto no local da infração.

488) Na execução de um tiro de canto, a bola bate em um adversário que está a menos
de 9.15 m do quarto de círculo e entra na meta. Qual será a decisão do árbitro?





Não validará o gol e dará um bola ao chão.
Não validará o gol e determinará a repetição do tiro de canto.
Não validará o gol e determinará o reinício de jogo através de um tiro livre
indireto.
Aplicará a vantagem e validará o gol.

489) Na execução de um tiro de canto, a bola bate no árbitro e entra na meta. Qual será
a decisão do árbitro?




Validará o gol.
Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre indireto.



Paralisará o jogo e determinará a repetição do tiro de canto.

490) Um jogador executa um tiro de canto. A bola bate no poste de meta e o executor
volta a tocar a bola antes que outro jogador a tenha tocado. Qual será a decisão do
árbitro?





Deixará o jogo seguir.
Se não puder aplicar a vantagem, ele marcará um tiro livre indireto a favor da
equipe adversária.
Paralisará o jogo e dará um bola ao chão.
Paralisará o jogo e marcará um tiro livre direto a favor da equipe adversária.

491) Na execução correta de um tiro de canto, a bola é tocada por uma pessoa estranha
na linha da área de meta, antes de tocar em qualquer outro jogador. O árbitro...






Deverá aplicar a vantagem. Se a bola entrar na meta, ele validará o gol.
Dará um bola ao chão, que será executado na linha da área de meta, paralela à
linha de meta, no local mais próximo em que a bola estava no momento da
paralisação.
Determinará a repetição do tiro de canto.
Dará um bola ao chão na linha da área de meta, no local em que a bola estava no
momento da paralisação.

492) Um tiro de canto será marcado se…





Um tiro livre indireto for chutado diretamente na meta adversária.
Um tiro livre direto for chutado diretamente na própria meta.
Na execução de um tiro de meta, a bola entrar diretamente na meta adversária.
Na execução de um arremesso lateral, a bola entrar diretamente na meta.

493) Todas as vezes que a bola ultrapassar totalmente a linha de meta, quer seja por
terra ou pelo ar, após ter sido tocada por último por um jogador da equipe defensora, o
jogo será reiniciado com um tiro de canto?





Sim, sempre.
Sim, desde que não tenha havido uma infração às Regras do Jogo antes da bola
ultrapassar a linha de meta.
Não.
Nenhuma resposta está correta.

494) Na execução de um tiro de canto, é necessário que a bola deixe o quarto de círculo
para entrar em jogo?





Sim, a bola entrará em jogo no momento em que for tocada com o pé e se
movimentar.
Não, a bola entrará em jogo no momento em que ela for tocada com o pé e se
movimentar.
Não, a bola entrará em jogo no momento em que ela for tocada com o pé para
frente e se movimentar.
Nenhuma resposta está correta.

495) Qual das afirmações seguintes está correta em relação ao tiro de canto?





A bola entrará em jogo no momento em que for chutada e se movimentar,
mesmo que ela não deixe o quarto de círculo.
A bola entrará em jogo no momento em que ela for chutada e se movimentar.
Além disso, ela precisa deixar o quarto de círculo.
A bola entrará em jogo no momento em que ela der uma volta sobre a sua
circunferência.
Nenhuma resposta está correta.

496) Um jogador executa um tiro de canto em direção à sua meta. A bola toca no
goleiro de sua equipe e entra na meta. Qual será a decisão do árbitro?





Validará o gol.
Determinará a repetição do tiro de canto e advertirá o executor por conduta
antidesportiva.
Marcará um tiro de canto a favor da equipe adversária.
Marcará um tiro de meta a favor da equipe adversária.

497) Na execução de um tiro de canto, a bola sai pela linha de meta, sem ultrapassar
uma das outras linhas do quarto de círculo. Qual será a decisão do árbitro?





Dará um bola ao chão.
Determinará a repetição do tiro de canto.
Marcará um tiro de meta.
Marcará um arremesso lateral.

