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CATÁLOGO IHF DE PERGUNTAS SOBRE AS REGRAS DE JOGO 
BASEADO NO LIVRO DE REGRAS EDIÇÃO: 1º DE JULHO DE 2010 

Muitas perguntas têm mais de uma resposta correta! 
 
 
1. Quais dimensões são prescritas pelas regras para a quadra de jogo? 
 

a) 40 x 20 metros; 
b) 42 x 20 metros; 
c) 38 x 18 metros; 
d) Comprimento entre 38 e 42 metros, largura entre 18 e 22 metros.  
 
2. Quais são as medidas interiores exigidas da trave?  

 
a) 1.92 x 2.92 metros;  
b) 2.00 x 3.00 metros;  
c) 2.05 x 3.05 metros;  
d) 2.08 x 3.08 metros.  
 
3. Ao executar um tiro de meta, o goleiro “A” toca a sua linha de área de gol com um pé. Qual é a decisão 
correta?  

 
a) Repetir o tiro de meta após apito;  
b) Tiro livre para time “B”;  
c) Deixar o jogo continuar sem interrupção. 
 
4. A bola repousa sobre a linha de área de gol. O atacante “A7” pega a bola e tenta arremessar para o gol. “A7” 
tem uma chance clara de marcar um gol, quando ele ilegalmente sofre uma falta. Qual é a decisão correta?  

 
a) Tiro livre para time “B”;  
b) Tiro livre para time “A”; 
c) Tiro de 7 metros para time “A”;  
d) Tiro de meta para time “B”.  
 
5. Após apito para a execução de um tiro de 7 metros, o goleiro “A” pisa sobre a linha de restrição do goleiro 
com um pé. O tiro de 7 metros passa sobre o travessão do gol. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro de 7 metros após apito; 
b) Já que não houve gol, o jogo continua com um tiro de meta;  
c) Posição do goleiro está correta. 
 
6. Qual é a largura da linha de gol entre as traves?  

 
a) 5 cm;  
b) 6 cm;  
c) 8 cm;  
d) 10 cm.  
 
7. Logo antes do fim da partida “B2” recebe a bola junto à linha de área de gol dos oponentes, tenta arremessar 
para o gol, mas é impedido com uma falta. Antes que a bola saia da mão de “B2”, ouve-se o apito de fim de 
jogo. Decisão correta?  

 
a) Fim de jogo;  
b) Tiro livre para time “B”;  
c) Tiro de 7 metros para time “B”;       
d) Fim de Jogo, relatório na súmula.  
 
8. Logo antes do fim do 1º período, um tiro de 7 metros para “A” ainda tem de ser executado. O tiro de 7 metros 
de “A9” bate no travessão, então nas costas do goleiro que está aproximadamente parado à 3m na frente de 
sua trave, e então entra no gol de “B”. O sinal do cronometrista foi dado no momento em que a bola estava 
voando do travessão para as costas do goleiro. Qual é a decisão certa?  

 
a) Gol;  
b) Repetição do tiro de 7 metros;  
c) Intervalo de jogo; nenhuma decisão adicional.  
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9. Após o fim do jogo, um tiro de 7 metros ainda tem que ser executado. Os árbitros esperam pelo resultado 
imediato do tiro. Qual árbitro deveria terminar o jogo então?  

 
a) O árbitro nomeado por primeiro;  
b) Um dos dois árbitros;  
c) O árbitro central;  
d) O árbitro de gol.  
 
10. Quando a partida começa?  

 
a) Quando o árbitro nomeado por primeiro apita;  
b) Quando a bola deixa a mão do cobrador;  
c) Quando o cronometrista inicia o cronômetro ou o relógio oficial;  
d) Após o apito para o tiro de saída for apitado pelo árbitro central.  
 
11. Para um desempate por tiro de 7 metros quem decide qual baliza deveria ser usada?  

 
a) O time que ganha no sorteio;  
b) O time que perde no sorteio;  
c) Os árbitros;  
d) O árbitro nomeado por primeiro.  
 
12. O goleiro desvia um arremesso e a bola rola sobre a linha de fundo fora do gol. O sinal automático final soa 
imediatamente depois disso. Os árbitros percebem que a partida terminou cinco minutos mais cedo. Como os 
jogadores ainda estão na quadra, o jogo é retomado por:  

 
a) Tiro de meta;  
b) Tiro livre;  
c) Sem sinal de apito;  
d) Depois do apito.   
 
13. Depois que o sinal automático de fim do 1º tempo soa, o árbitro imediatamente percebe que o primeiro meio 
tempo terminou um minuto mais cedo. Decisão correta?  

 
a) Prolongar o segundo meio tempo por um minuto;  
b) O minuto perdido não é recuperado;  
c) Depois do meio-tempo, primeiro jogue um minuto nos mesmos lados como no primeiro tempo, então troca de lado de 
quadra e começa normalmente o 2º período; 
d) Mantenha os jogadores na quadra e faça-os jogar o minuto restante.  
 
14. A equipe “A” arremessa para o gol. O goleiro “B” agarra a bola. Justo neste momento, soa o sinal 
automático de fim de jogo. Os árbitros indicam ao cronometrista que ainda faltam 30 segundos de jogo do 
segundo período de jogo. Todos os jogadores ainda estão na quadra de jogo. Como o jogo deveria ser 
retomado?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de meta;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Após apito;  
e) Sem apito.  
 
15. Quantas cores é permitido a bola ter?  

 
a) 1;  
b) 2;  
c) 3;  
d) Ilimitadas.  
 
16. Qual destas quatro bolas deve ser escolhida pelos árbitros para um jogo masculino?  

 
a) Circunferência 57 cm, peso 450 g;  
b) Circunferência 58 cm, peso 400 g;  
c) Circunferência 59 cm, peso 425 g;  
d) Circunferência 60 cm, peso 500 g.  
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17. Qual destas quatro bolas deve ser escolhida pelos árbitros para um jogo feminino?  

 
a) Circunferência 53 cm, peso 350 g;  
b) Circunferência 54 cm, peso 300 g;  
c) Circunferência 55 cm, peso 425 g;  
d) Circunferência 56 cm, peso 375 g;  
 
18. Pouco antes de o jogo começar, “A11” lesiona-se gravemente e fica incapaz para jogar. Decisão correta?  

 
a) “A11” não pode ser substituído;  
b) “A11” pode ser substituído se os oponentes concordarem;  
c) “A11” pode ser substituído; o substituto dele pode usar o número “11” e deve ser inscrito na súmula de jogo;  
d) A11 pode ser substituído, mas o substituto dele não pode usar número “11”.  
 
19. A equipe “B” apresenta-se com 5 jogadores de quadra. O goleiro não está presente no início de jogo. A 
equipe “B” designa o jogador “B5” como goleiro. Quais são as conseqüências para “B5”?  

 
a) “B5” pode ser usado a qualquer hora como um jogador de quadra contanto que ele faça uma substituição correta;  
b) “B5”  não pode voltar a ser jogador de quadra;  
c) “B5” pode ser usado como jogador de quadra se os dirigentes da equipe “A” concordarem;   
d) “B5” pode ser usado como jogador de quadra, assim que o goleiro inicial esteja presente.  
 
20. Logo após o começo partida, o presidente do clube da equipe da casa “A”, senta-se no banco com os dois 
dirigentes da equipe, o massagista e o treinador. Quais são as conseqüências?  

 
a) O goleiro substituto deve ficar em pé atrás do banco;  
b) O presidente do clube deve deixar o banco de substituição;  
c) Um dos dirigentes deve deixar o banco de substituição;  
d) Quem quer que não esteja inscrito na súmula deve deixar o banco de substituição;  
e) O “dirigente responsável pela equipe”' é punido progressivamente.  
 
21. Qual é o número mínimo de jogadores que devem estar presentes na quadra no início de jogo e inscritos na 
súmula de jogo?  

 
a) 5 jogadores;  
b) 4 jogadores de quadra e 1 goleiro;  
c) 5 jogadores de quadra e 1 goleiro;  
d) 6 jogadores de quadra.  
 
22. Quatro situações: Quem está autorizado a jogar?  

 
a) Um jogador que está presente no início do jogo e está inscrito na respectiva súmula;  
b) Um jogador que não está presente no início do jogo, mas está inscrito na respectiva súmula;  
c) Um jogador que está presente no início do jogo, mas não está inscrito na respectiva súmula;  
d) Um jogador que recebeu permissão do cronometrista para jogar, mas não está inscrito na súmula. 
 
23. No início do jogo, há só 6 jogadores da equipe “A” presentes. Imediatamente após o início do jogo, os 
jogadores que faltavam na equipe chegam. O jogador “A7” entra diretamente em quadra pela zona de 
substituição. Ele não está incluído na súmula. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação para “A7”; 
b) Exclusão de 2 minutos para “A7” que será adicionado na súmula;  
c) “A7” é adicionado na súmula;  
d) Punição progressiva para o “dirigente responsável da equipe “A””.  
 
24. Durante o contra-ataque da equipe “A”, o jogador “B7” entra na quadra como um jogador adicional e segura 
“A5” de tal modo que a clara chance de marcar um gol é interrompida. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “B7”;  
b) Desqualificação para “B7” sem relatório escrito;  
c) Desqualificação para “B7” com relatório escrito; 
d) Tiro livre;  
e) Tiro de 7 metros.  
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25. Os árbitros marcaram um tiro livre para a equipe “A” próximo da linha de tiro livre da equipe “B”. Agora há 
um apito do cronometrista que pára o relógio. Os árbitros indagam sobre a razão para a intervenção feita pelo 
cronometrista. O cronometrista informa aos árbitros que “A9” fez uma substituição Irregular. Decisão?  

 
a) Tiro livre para “A” próximo da linha de tiro livre de “B”;  
b) Tiro livre para “B” na própria linha de tiro livre da equipe;  
c) Tiro livre para “B” próximo da área de substituição de “A”  
d) Exclusão de 2 minutos para “A9”.  
 
26. “B14” faz uma substituição correta quando o jogo é interrompido. Porém, um apito vem da mesa do 
cronometrista. “B14” não está inscrito na súmula. Descobre-se que este jogador tem número 18 na súmula. 

Decisão correta?  
 
a) Punição progressiva para o “dirigente responsável pela equipe “B””;   
b) Tiro Livre para equipe “A”próximo da mesa do cronometrista;  
c) Correção do número na súmula de jogo;   
d) O jogo continua com o tiro correspondente à situação. Relatório escrito.  
 
27. Equipe “A” vai executar um tiro livre após apito final. Com esta finalidade, primeiro o jogador “A3” e então 
“A4” deixam a quadra para serem substituídos primeiro por “A5” e então “A6” que entram na quadra. Qual(is) 
da(s) seguinte(s) afirmação(ões) está(ão) correta(s)?  

 
a) O cronometrista apita e indica uma substituição irregular feita pela equipe “A”;  
b) “A4” recebe uma exclusão de 2 minutos por substituição irregular;  
c) “A6” recebe uma exclusão de 2 minutos por substituição irregular;  
d) Não há motivo para o cronometrista apitar.  
 
28. O jogador “B8” que não está inscrito na súmula chega atrasado e entra correndo diretamente do vestiário 
para a quadra de jogo para interromper uma clara chance de gol. Ele faz isso empurrando pelas costas um 
oponente em suspensão, de forma que este jogador perde o controle do corpo. Decisão correta? 

 
a) Tiro de 7 metros para equipe “A”;  
b) Tiro Livre para equipe “A”;  
c) Desqualificação para “B8” sem relatório escrito;  
d) Desqualificação para “B8” com relatório escrito;  
e) Punição progressiva para o “dirigente responsável pela equipe “B””.  
 
29. Quando é permitido que até ‘duas pessoas' (dirigentes de equipe ou jogadores)  entrem na quadra de jogo?  

 
a) Durante uma interrupção de jogo;  
b) Durante uma interrupção de jogo e com a permissão de um árbitro;  
c) Quando um jogador está machucado;  
d) Após permissão do cronometrista.  
 
30. O árbitro apita e assinala um time-out, porque ao jogador “A2” está sendo dada a sua terceira exclusão de 2 
minutos. Enquanto o árbitro se dirige ao cronometrista e ao secretário para informar a desqualificação, o 
técnico da equipe “A” entra em quadra para protestar contra a exclusão. Um dirigente da equipe “A” já tinha 
sido previamente advertido. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação do técnico e redução de um jogador da equipe “A” na quadra por 2 minutos; 
b) Advertência pessoal para o técnico;  
c) Desqualificação do técnico com relatório escrito;  
d) Exclusão de 2 minutos para o técnico.  
 
31. Durante um time-out devido a uma lesão de jogador, um jogador suplente da equipe “A” entra na quadra, 
embora nenhum dos árbitros tenha dado a ele permissão para entrar na quadra. Decisão correta?  

 
a) Advertência ao jogador;  
b) Exclusão de 2 minutos para o jogador; 
c) Desqualificação do jogador; 
d) Exclusão de 2 minutos para o jogador e uma redução em sua equipe de um jogador por dois minutos.  
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32. Um tiro livre para a equipe “B” é cobrado como um arremesso direto em gol um pouco antes do fim de jogo. 
O sinal final automático soa exatamente antes da bola entrar no gol. Decisão correta?  

 
a) Fim de jogo;   
b) Repete-se o tiro livre para “B”;   
c) Repete-se o tiro livre para “B” após apito;  
d) Tiro de 7 metros para “B”.  
 
33. O árbitro central pede time-out porque o jogador da equipe “A”está machucado,  
e ele permite o médico da equipe “A” entrar na quadra. O técnico da equipe “B” também entra em quadra para 
dar conselhos ao seu goleiro. Decisão correta?  

 
a) Nada, porque o sinal permite a entrada em quadra de todos os jogadores e dirigentes;  
b) Todos os quatro dirigentes da equipe “B” recebem advertência e se o episódio se repetir, eles devem ser 
desqualificados;  
c) O “dirigente responsável da equipe “B”” recebe uma advertência;  
d) O técnico da equipe “B” recebe uma punição progressiva.  
 
34. Goleiro “A16” lesiona-se e deve ser substituído por “A5”. “A5” muda a sua camisa. Depois de 20 minutos 
“A16” está apto a jogar novamente e o treinador faz uma substituição. “A5” é novamente enviado como um 
jogador de quadra sem notificar ao secretário. Decisão correta?  

 
a) Nada, pois isto é permitido;  
b) Tiro livre para equipe “B”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A5”;  
d) Desqualificação de “A5”.  
 
35. A bola está no ar indo para a lateral. “A3” consegue jogar a bola com a mão para “A7” antes da bola 
realmente alcançar a linha. Fazendo isso, “A3” tem um pé fora da quadra. “A7” pega a bola e marca um gol. 
Decisão correta?  

 
a) Tiro lateral para “B”;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) gol;  
d) 2 minutos para “A3”.  
 
36. A caminho do vestiário (durante o intervalo) um dirigente da equipe “A” reclama com os árbitros. O técnico 
da equipe “A” já havia recebido uma advertência durante o primeiro período de jogo. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para o dirigente da equipe “A”;  
b) Desqualificação;  
c) Equipe “A” começa o segundo período com um jogador a menos;  
d) Relatório Escrito. 
 
37. “A4” deixa a quadra de jogo por fora da área de substituição. Após “A4” cruzar a linha lateral mas ainda sem 
chegar em sua área de substituição, “A11” entra na quadra de jogo no lugar correto. Qual é a decisão correta 
após o apito do cronometrista?  

 
a) Tiro livre contra “A” na posição onde “A4” saiu da quadra;  
b) Tiro livre contra “A” na altura da área de substituição de “A”;  
c) Exclusão de “A4”;  
d) Exclusão de “A11”;  
e) Exclusão de “A11” e “A4”.  
 
38. “B3” faz a primeira substituição irregular para a equipe dele durante uma interrupção de jogo. Isso foi 
precedido por uma decisão de tiro livre a favor da equipe “B”. “B3” nem foi advertido e nem excluído 
anteriormente na partida. Decisão correta?  

 
a) Advertência para “B3”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “B3”;  
c) Tiro livre para equipe “A”;  
d) Tiro livre para equipe “B”.  
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39. Após os árbitros terem concedido um tiro de 7 metros para equipe “A”, “A27” que foi designado a entrar e 
cobrar o tiro de 7 metros, faz uma substituição irregular. Decisão correta?  

 
a) Tiro Livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”; 
c) Tiro de meta para “B”;  
d) Exclusão de 2 minutos para “A27”.  
 
40. Equipe “A” marcou um gol. Os árbitros ainda não apitaram para cobrar o tiro de saída, quando “B10” entra 
na quadra antes que “B6” deixasse a mesma. Decisão correta?  

 
a) Tiro de saída;  
b) Tiro livre para equipe “A”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “B10”;  
d) Exclusão de 2 minutos para “B6”.  
 
41. Equipe “A” tem somente 12 jogadores presentes no início do jogo; já que os dois goleiros ainda estão 
ausentes. A equipe “A” começa então com um dos doze jogadores de quadra como goleiro. Qual(is) das 
seguintes alternativas está(ão) correta(s)?  

 
a) O jogador de quadra que começa como goleiro deve estar registrado com o número 1, 12, ou 16 na súmula; 
b) O jogador de quadra que começa como goleiro pode participar depois como um jogador de quadra;  
c) Os goleiros da equipe “A” que chegaram atrasados devem estar registrados com o número 1, 12, ou 16 na súmula;  
d) Um dos dois goleiros que chegaram atrasados só pode ser usado como um jogador de quadra.  
 
42. Durante um time-out, o jogador “A5” comete a primeira substituição irregular de sua equipe. A equipe “A” 
estava em posse da bola quando o time-out foi determinado. Decisão correta? 

 
a) Nenhuma punição;  
b) Advertência para “A5”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A5”;  
d) Tiro livre para “B”;  
e) Equipe “A” permanece em posse de bola.  
 
43. O goleiro “A3” quer cobrar um tiro de 7 metros. A fim de proteger o gol vazio, “A15” entra na quadra em um 
uniforme de goleiro após substituir um jogador de quadra. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A3”;  
b) Exclusão de 2-minutos para “A15”;  
c) Nenhuma punição;  
d) Tiro de 7 metros para “A”;  
e) Tiro livre para “B” na altura da área de substituição da equipe “A”.  
 
44. A5 tem uma clara chance de marcar um gol. O técnico da equipe “A” insulta o cronometrista e então,  o 
cronometrista apita exatamente no momento em que “A5” está a ponto de arremessar. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Punição para o técnico de “A”;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”;  
e) Relatório escrito. 
 
45. “A6” já foi penalizado duas vezes com exclusões de 2 minutos. Agora “A6” comete a  segunda substituição 
irregular da sua equipe. Qual é a decisão se ele também é culpado por uma atitude anti-desportiva 
extremamente grave após os árbitros informarem-no sobre a substituição irregular?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A6”;  
b) Desqualificação de “A6”;  
c) Relatório escrito;  
d) Equipe “A” joga 2 minutos com um jogador a menos; 
e) Equipe “A” joga 2 minutos com dois jogadores a menos;  
f) Equipe “A” joga 4 minutos com um jogador a menos.  
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46. Durante um contra-ataque da equipe “A”, que tem uma clara chance de gol, “B3” comete uma falta de 
substituição. O secretário/cronometrista não reage, mas o árbitro central vê o que aconteceu. Decisão correta?  

 
a) Exclusão imediata por 2 minutos para “B3” e tiro livre para a equipe “A”;  
b) Exclusão imediata por 2 minutos para “B3” e tiro de 7 metros para equipe “A”; 
c) Espera a conclusão da clara chance de gol, então exclusão de 2 minutos para “B3” e tiro livre para “A”;  
d) Espera a conclusão da clara chance de gol, então exclusão de 2 minutos para “B3” e reinicia com o tiro  
correspondente à situação.  
 
47. Um arremesso ao gol é defendido pelo goleiro “A”, e a bola rola junto à linha lateral passando em frente ao 
banco de suplentes da equipe “A”. “A5” que se encontra sentado no banco entra na quadra com um pé e pára a 
bola, de forma que “A4” possa apanhá-la antes que saia pela linha lateral. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para equipe “B”;  
b) Tiro lateral para equipe “B”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A5”;  
d) Desqualificação para “A5”.  
 
48. 30 segundos antes do fim do seu tempo de exclusão “A3” entra na quadra, embora sem interferir com o 
jogo. A equipe “A” está de posse da bola. Decisão correta? 

 
a) Tiro livre para equipe “B”; 
b) Tiro livre para equipe “A”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A3”, e a equipe “A” é reduzida na quadra por um jogador por 30 segundos; 
d) 30 segundos para “A3”, e a equipe “A” é reduzida na quadra  por um jogador durante 2 minutos;  
e) Desqualificação para “A3”, e a equipe “A” é reduzida na quadra por um jogador durante 30 segundos.  
 
49. Enquanto tenta cobrar um tiro de meta, o goleiro “A13” balança para trás a bola de modo que a bola 
ultrapassa a linha de gol entre os postes da trave. Decisão correta?  

 
a) O jogo segue sem interrupção;  
b) Tiro de meta após apito;  
c) Gol para a equipe “B”;  
d) Tiro livre para a equipe “B”.  
 
50. “A5” foi excluído. Após ter passado 1 minuto e 45 segundos da exclusão de 2 minutos, o técnico envia “A5” 
para a quadra. Decisão correta? 

 
a) Nova exclusão para “A5” por 2 minutos e 15 segundos;  
b) Desqualificação de “A5” e redução da equipe “A” pelo restante do tempo da exclusão (15 segundos);  
c) “A5” recebe uma segunda exclusão, a equipe “A”  fica reduzida pelo restante do tempo da exclusão (15 segundos);  
 
51. “A2” está excluído por 2 minutos, mas seu técnico o manda de volta para a quadra após um minuto. Antes 
que o cronometrista apite, “A2” já impediu uma clara chance de marcar um gol para a equipe “B”. Decisão 
correta?  

 
a) Tiro livre para “B” e uma exclusão adicional para “A2”.  
b) Tiro de 7 metros para “B”, uma exclusão adicional para “A2” e uma redução adicional da equipe “A” pelo resto do 
tempo da exclusão de “A2”.  
c) Tiro de 7 metros, desqualificação de “A2” e uma redução adicional da equipe “A” pelo resto do tempo da exclusão de 
“A2”;  
d) Tiro de 7 metros, desqualificação de “A2” e uma redução adicional da equipe “A” pelo resto do tempo da exclusão de 
“A2”, relatório escrito. 
 
52. Após ter acabado a sua exclusão de 2 minutos, o goleiro “B” quer reunir a sua equipe que está defendendo 
neste momento. Ele entra na quadra usando o uniforme de goleiro e assume a posição de ponta como o 6º 
jogador de quadra da equipe “B”. Decisão correta?  
 
a) O jogo continua sem interrupção;  
b) Tiro de 7 metros para a equipe “A”;  
c) Tiro livre para a equipe “A”;  
d) Exclusão de 2 minutos para o goleiro “B”. 
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53. 20 segundos antes do fim do jogo, o placar é 20-19 para a equipe “A”. O goleiro “A16” leva muito tempo 
para executar o tiro de meta, quicando a bola para frente e para trás dentro da área de gol. O que está correto?  

 
a) Time-out;  
b) Tiro livre contra “A”; 
c) Apitor para o tiro de meta; 
d) Exclusão de 2 minutos para “A16”; 
e) Mostrar o sinal de advertência pré-passivo.  
 
54. O goleiro “B” defende um arremesso e começa um contra-ataque. Fazendo isso, ele cruza a linha de área de 
gol com o seu pé esquerdo. Decisão correta?  

 
a) Jogo continua sem interrupção;  
b) Tiro livre para equipe “A”;  
c) Repetição do tiro de meta após o apito.  
 
55. O goleiro “A” está em pé fora de sua área de go na quadra. Assim que recebe a bola de um colega de 
equipe, o goleiro dá um passo para trás na sua própria área de gol, enquanto o outro pé permanece na área de 
jogo. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para a equipe “B”;  
b) Segue o Jogo; 
c) Tiro livre para a equipe “B”;  
d) Exclusão para o goleiro.                            
 
56. O goleiro “A1” defende um arremesso e lança-se sobre a bola que está se movendo em direção da área de 
jogo. “A1” alcança a bola, desliza e cruza a linha da área de gol e já na área de jogo, passa a bola para um 
companheiro de equipe. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Segue o Jogo; 
c) Tiro de meta para “A” após apito.  
 
57. A bola está rolando dentro da área de gol da equipe “A”. “B8” apanha a bola e marca um gol. Decisão 
correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de meta para “A”; 
c) Gol;  
d) Tiro de saída.  
 
58. O goleiro “B” defende um arremesso. A bola está rolando para a área de jogo. Numa tentativa de parar a 
bola nates que ela alcance “A15”, que se encontra junto à linha da área de gol,  ele resvala a bola com seu pé 
antes de “A15” alcançá-la de modo que a bola cruza a linha de fundo por fora da trave. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para equipe “A”; 
b) Tiro livre para equipe “A”;  
c) Segue o Jogo;   
d) Punição progressiva para o goleiro “B” já que ele colocou em perigo um adversário. 
 
59. O goleiro da equipe “A” não conseguiu controlar a bola. A bola vai para o outro lado da área de gol para a 
linha lateral. O goleiro usa o seu pé para jogar a bola sobre a linha de fundo. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para a equipe “A”; 
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro lateral para a equipe “B”; 
d) Punição progressiva para o goleiro.                    
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60. O placar do jogo é 20-20; “B7” intercepta uma passe da equipe “A” e começa um contra-ataque sem que 
nenhum dos jogadores da equipe “A” seja capaz de segui-lo. Um torcedor entra na quadra e derruba “B7” no 
chão; provocando cenas tumultuosas com ainda mais torcedores na quadra. O técnico da equipe “B” nocauteia 
o torcedor que empurrou “B7”. Decisão correta?  

 
a) Suspender o jogo permanentemente;  
b) Time - out; tiro de 7 metros para “B”; desqualificação para o técnico da equipe “B”; redução da equipe “B” na quadra 
de jogo durante dois minutos; Relatório escrito;  
c) Time - out; tiro de 7 metros para “B”; Desqualificação do técnico da equipe “B”;  
d) Time - out; tiro de 7 metros para “B”; exclusão de 2 minutos para o técnico da equipe “B”. 
 
61. O goleiro da equipe “A” defende um arremesso. A bola rola em direção a área de jogo onde “B6” está só 
esperando para apanhar a bola. O goleiro “A” consegue parar a bola com o seu pé enquanto a bola está sobre a 
linha da área de gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “A” após apito;  
b) Punição progressiva para goleiro “A”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Tiro de 7 metros para “B”.                              
 
62. Os árbitros marcaram um tiro livre para a equipe “B” na linha de tiro livre da equipe “A”. Quando todos os 
jogadores assumiram suas posições corretas, o árbitro apita para a execução. Antes que a bola saia da mão do 
cobrador, dois dos seus colegas de equipe cruzam a linha de tiro livre da equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro livre para “B”;  
b) Tiro livre para “A”;  
c) Reinício com apito;  
d) Reinício sem apito. 
 
63. “A3” tem os dois pés dentro da área de jogo e pega a bola rebatida pelo seu goleiro. Quando “A3” está 
corretamente marcado por “B10”, ele dribla várias vezes dentro da sua própria área de gol. Decisão correta?  

 
a) Segue o Jogo;  
b) Tiro de 7 metros para a equipe “B”;  
c) Tiro livre para a equipe “B”;  
d) Tiro livre para a equipe “A”. 
 
64. O goleiro “A” está dentro da área de gol com a bola em sua mão, pronto para executar um tiro de meta. 
Atacante “B6” tira a bola do goleiro “A” com uma mão aberta. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “A”;  
b) Tiro livre para “A”;  
c) Tiro de meta após reinício com apito;  
d) Punição progressiva para “B6”.  
 
65. “A7” está fora da área de gol da equipe “B”, mas agarra a bola que está claramente no ar sobre a área de gol 
e marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Gol para “A”;  
b) Tiro Livre para “B”;  
c) Tiro de meta para “B”;  
d) Tiro de meta para “B” após apito.  
 
66. “A8” que é corretamente impedido pelos adversários em continuar jogando, rola a bola intencionalmente em 
sua própria área de gol e a bola pára. O goleiro “A” não apanha a bola. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta;  
b) Tiro de meta após apito;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Tiro livre para “B”.  
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67. “A5” joga a bola intencionalmente para sua própria área de gol. A bola bate na trave e volta rolando para a 
área de jogo. O goleiro “A” pega a bola e passa para “A7” que marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para “B”;  
b) Gol;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Tiro de meta para “A”.                                 
 
68. Um passe arriscado vem do ponta “B3” para o pivô “B11”. Quando a bola está no ar, “B11” percebe que ele 
não pode pegá-la e então, ele a desvia com seu punho em direção a “B9” que está no centro da quadra de jogo. 
Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Tiro livre para a equipe “A” da posição de “B9”;  
c) Tiro livre para a equipe “A” da linha de tiro livre perto de “B11”;  
d) Exclusão de 2 minutos para “B11”.  
 
69. Tiro lateral para a equipe “B”. “B7” executa o tiro lateral corretamente e percebe que o goleiro “A12” está 
longe de sua baliza. “B7” arremessa a bola diretamente em direção do gol vazio. O jogador “A3”  entra na área 
de gol e pára a bola. Decisão?  

 
a) Gol;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Punição progressiva contra “A3”.               
 
70. “A4” segura a bola parado. Então ele salta e cai sobre o pé direito, salta e cai com o pé esquerdo e 
arremessa. Quantos passos “A4” deu?  

 
a) 1;  
b) 2;  
c) 3;  
d) 4.  
 
71. Um jogador salta e apodera-se da bola. Ele cai sobre ambos os pés simultaneamente. Então ele ergue o seu 
pé direito, dá um passo lateral e arrasta o seu pé esquerdo até o direito. Quantos passos ele deu?  

 
a) 1;  
b) 3;  
c) 0;  
d) 2.  
 
72. Um jogador apodera-se da bola no ar cai sobre o pé direito e apoia-se nele para saltar. Então, ele coloca o pé 
esquerdo primeiro e então o pé direito para arremessar. Quantos passos ele deu?  

 
a) 3;  
b) 2;  
c) 1;  
d) 0.                                         
 
73. A equipe “B” marcou um gol e “A10” executa o subseqüente tiro de saída. Ele não encontra nenhum outro 
colega de equipe disponível, assim ele surpreende o próprio goleiro “A17” jogando a bola para ele, entretanto o 
goleiro está na sua área de gol. “A17” pega a bola e passa para “A9”. Decisão correta?  

 
a) Segue o Jogo;  
b) Tiro de 7 metros para “B”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Repetição do tiro de saída após correção. 
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74. “A5” falha na recepção, mas consegue controlar a bola. Depois disso ele realiza três passos, dribla uma vez 
a bola e realiza mais três passos antes de marcar um gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Gol;  
c) Tiro de meta para “B”;  
d) Tiro lateral para “B”.  
 
75. Ao executar um tiro de 7metros, “A4” acerta a bola na trave. A bola rebate na direção de “A4” sem tocar em 
qualquer colega de equipe ou adversário. “A4” arremessa a bola e marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de meta para “B”;  
c) Gol.  
 
76. “A5” quer começar um ataque. Com este fim ele dribla a bola repetidamente, enquanto realiza 5 passos. 
Depois disso ele agarra a bola novamente e passa. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para a equipe “B”; 
b) Tiro livre para a equipe “A”; 
c) Segue o Jogo;  
d) Tiro de 7 metros para a equipe “B”.  
 
77. Um tiro livre para a equipe “B” está para ser executado após o apito final. Antes da execução do tiro livre, 
“A8” e “A9” deixam a quadra ao mesmo tempo. Eles são substituídos primeiro por “A10” e imediatamente 
depois por “A11”. Qual(is) a(s) declaração(ões) seguinte(s) está/estão correta(s)? 

 
a) O cronometrista apita e indica aos árbitros que houve uma substituição irregular feita pela equipe “A”; 
b) Exclusão de 2 minutos para “A10” devido à substituição irregular; 
c) Exclusão de 2 minutos para “A11” devido à substituição irregular; 
d) O cronometrista não deve apitar, já que não há nenhuma violação de regras; 
e) A11 deve retornar para a área de substituição, então A8 ou A9 tem permissão de reentrar na quadra.  
 
78. B6 agarra a bola, escorrega e cai. Deitado de costas, ele passa a bola para B9. Qual é a decisão correta? 

 
a) Tiro livre para A 
b) Segue o jogo sem interrupção. 
c) Tiro livre para B 
 
79. A3 corre entre dois oponentes e joga a bola na direção em que está correndo. Ele agarra a bola de novo 
antes que ela toque no chão. Agora o caminho para o gol da equipe B está livre. A3 dribla a bola uma vez e 
arremessa para dentro do gol. Qual é a decisão correta? 

 
a) gol; 
b) Tiro livre para B; 
c) Tiro de meta para B. 
 
80. Depois de driblar a bola uma vez, “A7” quer passar a bola à “A5”, mas “A5” está sendo marcado por um 
adversário. “A7” se torna tão confuso que deixa a bola cair, mas consegue pega-a novamente antes que 
tocasse o chão. Decisão correta? 

 
a) Segue o jogo sem interrupção; 
b) Tiro livre para “B”; 
c) Tiro livre para “A”. 
 
81. “A7” está parado no centro da defesa de sua equipe quando “B3” tenta fazer um passe picado. “A7” tenta 
parar a passagem com seu pé, e não é a primeira vez que ele faz isso. A bola bate no seu pé e entra no gol da 
equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Gol;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Punição progressiva para “A7”.  
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82. Um tiro lateral é concedido para a equipe “A”. “A8” arremessa diretamente em direção do gol da equipe “B”. 
A bola bate na trave e volta para “A8” que pega a bola e marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “B”;  
b) Gol;  
c) Repete-se o tiro lateral após apito;  
d) Tiro livre para “B”.  
 
83. O goleiro “A” defende um arremesso e lança-se sobre a bola que está rolando em direção à área de jogo. 
“B7” está de pé desmarcado pronto para apanhar a bola. No último momento, o goleiro “A” usa suas mãos e 
bate a bola que cruza a linha de fundo por fora do gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro de meta para “A”. 
d) Tiro Livre para A. 
 
84. Quando o goleiro “A9” está executando um tiro de meta, a bola cai da sua mão sobre o próprio pé. De lá a 
bola rola para fora da área de gol em direção a área de jogo. O goleiro “A9” corre atrás da bola, apanha-a e 
retorna com a mesma para dentro da sua área de gol, a fim de repetir o tiro de meta. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros contra “A”;  
b) Tiro livre contra “A”;  
c) Time - out;  
d) Correção, tiro de meta após apito.  
 
85. Como o jogo passivo repetido deve ser penalizado?  

 
a) Tiro livre e advertência;  
b) Tiro livre e exclusão;   
c) Tiro livre;  
d) Tiro livre e desqualificação.  
 
86. A bola é arremessada pela equipe “A”, rebatida pela trave da equipe “B”, bate no árbitro que está na área de 
gol perto do gol e por causa disso cruza a linha lateral e não a linha de fundo. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”; 
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro de meta para “B”.                              
 
87. A equipe “A” executa um tiro lateral. “A5” lança a bola na quadra que bate no árbitro e entra no gol da 
equipe “B”. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro lateral após apito;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Gol.  
 
88. Durante o ataque da equipe “A”, o pivô “A7”, que não está em posse da bola, bloqueia o adversário “B4” 
usando o tronco. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “B”;  
b) Punição progressiva para “A7”;  
c) Segue o jogo.  
 
89. O ponta “A4” tem uma clara chance de marcar um gol. No último momento “B7” tenta tirar-lhe a bola da sua 
mão, mas só bate no seu antebraço. A bola passa por fora do gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”; 
c) Exclusão de 2 minutos para “B7”;  
d) Advertência para “B7”;  
e) Nenhuma punição para “B7”.  
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90. “A3” tem a bola e move-se em volta de “B4” na linha de tiro livre. Depois do terceiro passo ele quer executar 
um arremesso, mas é empurrado por B4. Imediatamente depois de dar o 4º passo ele marca um belo gol. 
Nenhum outro jogador da equipe “B” poderia ter impedido. Qual é a decisão correta?  

 
a) Vantagem e então gol;  
b) Punição progressiva para “B4”;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”.  
 
91. “A6” inicia um contra-ataque. O goleiro “B12” sai da área de gol para conseguir a posse de bola, mas se 
choca com “A6”. No entanto, um defensor poderia ter detido o jogador usando métodos legais. Decisão 
correta?  

 
a) Exclusão por 2 minutos para “B12”;  
b) Desqualificação para “B12”;  
c) Tiro de 7 metros para “A”;  
d) Tiro livre para “A”. 
e) Desqualificação para “B12”, relatório escrito. 
 
92. “A2” quer passar a bola à um colega de equipe situado na metade da quadra adversária, mas seu colega de 
equipe é agarrado por “B5”. “B5” já tinha uma advertência por ter derrubado um adversário sem bola. Decisão 
correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “B5”;  
c) Desqualificação para “B5”;  
d) Relatório escrito.  
 
93. A bola e passada para o pivô “A9”, que esta sozinho nos 6 metros. Seu braço de arremesso é puchado para 
trás por “B2”. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “B2”;  
d) Desqualificação para “B2”;  
e) Relatório escrito.  
 
94. O que está correto em relação a um jogador que está sangrando em quadra?  

 
a) O jogador deve deixar a quadra imediatamente e voluntariamente;  
b) O jogador pode permanecer na quadra até a próxima interrupção do jogo;  
c) O jogador que substitui o jogador que está sangrando pode entrar na quadra de jogo por fora da linha de substituição;  
d) O jogador não deve reentrar na quadra até a próxima interrupção do jogo;  
e) Se o jogador se recusar a seguir as instruções dos árbitros para deixar a quadra, ele deve ser punido por conduta 
antidesportiva.  
 
95. Logo após “B9” ter recebido uma advertência por empurrar no primeiro minuto do jogo, “B7” segura o pivô 
da equipe “A”. (Não há nenhuma clara chance de marcar um gol). Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para a equipe “A”;  
b) Tiro de 7 metros para a equipe “A”;  
c) Advertência para “B7”;  
d) Exclusão de 2 minutos para “B7”.                               
 

96. “A4” recebe a bola próximo da área de gol dos adversários somente com o goleiro na sua frente. Antes que 
“A4” tente marcar um gol, “B3” o derruba de modo que “A4” perde a bola. Decisão correta?  
 

a) Advertência para “B3”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “B3”;  
c) Desqualificação para “B3”;  
d) Tiro livre para a equipe “A”;  
e) Tiro de 7 metros para a equipe “A”.  
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97. Quando é que um jogador deve ser desqualificado?  
 

a) Por uma infração que coloque em risco a integridade física de um adversário;  
b) Por conduta antidesportiva extremamente grave, seja dentro ou fora da quadra;  
c) Por atitudes antidesportivas repetidas na quadra;  
d) Por substituição irregular durante o tempo de exclusão.   
 
 
98. Um dirigente de equipe está reclamando e recebe uma exclusão de 2 minutos. Antes que o jogo seja 
reiniciado ele reclama novamente e recebe uma desqualificação. Decisão correta?  

 
a) 2 jogadores têm que deixar a quadra durante 2 minutos cada; 
b) A equipe é reduzida por 1 jogador  durante 4 minutos;  
c) A equipe é reduzida por 1 jogador  durante 2 minutos.  
 
99. Pouco antes do fim do primeiro tempo, “A7” agride “B5” e, fazendo isso, também destrói uma clara chance 
de marcar um gol. O sinal automático soa antes que o árbitro tenha tempo para apitar. Decisão correta?  

 
a) O primeiro tempo termina; nenhuma punição para “A7”;  
b) O primeiro tempo termina; nenhum tiro livre ou tiro de 7 metros é possível;  
c) Desqualificação para “A7”, relatório escrito; 
d) Tiro de 7 metros para “B”;  
e) Desqualificação para “A7”;  
 
100. “A8” recebe uma exclusão por 2 minutos por empurrar um adversário. Ele dirige-se ao árbitro e o insulta 
com as seguintes palavras: "Você é estúpido, você é um idiota, você nunca aprenderá!” Antes de deixar a 
quadra ele cospe no rosto do árbitro. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação para “A8”, a equipe “A” joga durante dois minutos com um jogador a menos;  
b) Desqualificação para “A8”, a equipe “A” joga durante dois minutos com dois jogadores a menos;  
c) Desqualificação para “A8”, a equipe “A” joga durante quatro minutos com um jogador a menos. Relatório escrito;  
d) Desqualificação para “A8”, a equipe “A” joga durante dois minutos com dois jogadores a menos. Relatório escrito.  
 
101. Um arremesso da equipe “A” rebate na trave da equipe “B”. Bate no pé de “B3” que está parado na área de 
jogo e entra no gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”; 
b) Gol;  
c) Tiro de 7 metros para “A”;  
d) Tiro de meta para “B”.  
 
102. A bola foi defendida pelo goleiro “A” e bate nas costas do defensor “A3” que está parado 2 metros dentro 
da área de gol e então entra no gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “B”;  
c) Advertência/exclusão para “A3”;  
d) Gol.                                                                     
 
103. O goleiro “B” defende um arremesso ao gol. Ele quer começar um contra-ataque, mas deixa a bola cair, 
que então rola para dentro do gol. Decisão correta?  

 
a) Gol; 
b) Repetição do tiro de meta;  
c) Tiro lateral para “A”;  
d) Tiro livre para “A”.  
 
104. O goleiro “A” segura a bola durante 4 segundos em uma posição em que três quartos da bola já 
ultrapassou a linha de gol. Decisão correta?  

 
a) Gol; 
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro de meta para “A”. 
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105. “A3” entra na área de gol da sua equipe e tenta parar um arremesso com o pé, mas a bola é desviada pelo 
seu pé e entra no gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “B”;  
c) Gol;  
d) Tiro de meta para “A”.  
 
106. “A6” executa um tiro lateral na direção do seu goleiro. O goleiro percebe a bola muito tarde e a bola entra 
no gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Gol;  
c) Tiro de meta para “A”;  
d) Repetição do tiro lateral após apito.  
 
107. “A11” arremessa encobrindo o goleiro “B” que está afastado da baliza. Antes que a bola cruze a linha do 
gol, é repelida pelo gerente da equipe “B” que estava sentando na primeira fila da arquibancada atrás do gol. 
Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7metros para “A”;  
b) Gol para “A”; 
c) Desqualificação para o gerente de “B”;  
d) Relatório escrito.                                           
 
108. Com o placar marcando 25-25 e restando 2 segundos para o apito final, um dirigente da equipe da casa 
“A”, que não está inscrito na súmula de jogo, intercepta a bola que está indo em direção ao gol vazio. Assim um 
gol para “B” é evitado. A ação é imediatamente seguida pelo apito final. O que está correto?  

 
a) Placar final 25-25;  
b) Tiro de 7 metros contra “A”;  
c) Placar final 25-26;   
d) Desqualificação do dirigente;  
e) Relatório escrito.  
 
109. Até quando os árbitros podem anular um gol que já foi concedido?  

 
a) Até o apito para o tiro de saída;  
b) Até o apito final;  
c) Deve ser anulado se foi marcado depois que o cronometrista interrompeu o jogo, também se o tiro de saída foi 
executado antes que a interrupção foi notada; 
d) Nunca pode ser anulado.  
 
110. A equipe “A” ganha o sorteio e decide começar com a bola. O representante da equipe “B” quer mudar o 
lado da quadra. Decisão correta?  

 
a) Mudança de quadra;  
b) Mudança de quadra se a equipe “A” estiver de acordo;  
c) Novo sorteio;  
d) Não há mudança de quadra. 
 
111. A equipe “A” ganha o sorteio e quer mudar de lado de quadra. A equipe “B” quer que a equipe “A” execute 
o tiro de saída. Decisão correta?  

 
a) Tiro de saída feito pela equipe “A”;  
b) Mudança de quadra e tiro de saída feito pela equipe “B”;  
c) Repetição do sorteio;  
d) Os representantes de equipe devem chegar a um acordo.  
 
112. Em que local o jogador pode executar o tiro de saída?  

 
a) Até 3m atrás da linha de centro da sua própria quadra;  
b) Até 3m cruzando a linha de centro na metade da quadra do adversário;  
c) No centro da quadra com um pé sobre a linha de centro, com uma tolerância lateral de cerca de 1.5 metros.  
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113. Com o placar de 15:15 e justo antes do final da partida, a equipe visitante marca 15-16. A equipe da casa 
quer executar o tiro de saída rapidamente. O jogador com a bola pára no centro da quadra com um pé na frente 
da linha de centro e um pé atrás da linha. Decisão?  

 
a) Correção; então sinal de apito para executar o tiro de saída;  
b) A posição está correta; sinal de apito para executar o tiro de saída;  
c) Time - out; correção; sinal de apito para executar o tiro de saída.  
 
114. Tiro de saída para a equipe “A”. O goleiro “B” ainda não se encontra na sua área de gol. Ainda assim, o 
árbitro central apita para executar o tiro de saída, e o jogador “A9” imediatamente marca um gol. Decisão 
correta?  

 
a) Tiro livre para a equipe “A” da linha de centro;  
b) Repetição do tiro de saída;  
c) Gol;  
d) Tiro livre contra “A”. 
 
115. “A3” executa um tiro lateral de uma posição 2 metros fora da linha lateral. Decisão correta?  

 
a) Nada, pois isto é permitido;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Repetição do tiro lateral; 
d) Repetição do tiro lateral após apito.  
 
116. “B4” tem um pé sobre a linha lateral e o outro na área de jogo. Ele executa o tiro lateral e marca um gol 
diretamente. Decisão correta?  

 
a) Gol; 
b) Repetição do tiro lateral para a equipe “B” após apito; 
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de meta para “A”. 
 
117. “A6” executa um tiro lateral com um pé dentro da quadra e o outro fora da linha lateral. Ele arremessa a 
bola no gol da equipe “B”. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro lateral para “A” após apito;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Gol;  
d) Tiro de meta para “B”.  
 
118. Tiro lateral para “A”. “A7” arremessa a bola que bate no árbitro. “A7” apanha a bola novamente e a 
arremessa no gol da equipe “B”. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “B”; 
b) Gol;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Repetição do tiro lateral após apito;  
e) Tiro livre para “A”.                                            
 
119. Quando um tiro de meta é considerado executado de forma que a bola possa ser jogada por um jogador de 
quadra?  

 
a) Quando a bola ainda está no ar sobre a área de gol;  
b) Quando a bola ultrapassa a linha de área de gol e entre na área de jogo;  
c) Quando a bola deixa a mão do goleiro;  
d) Quando um companheiro de equipe do goleiro toca a bola.  
 
120. Um arremesso no gol da equipe “B”; a bola rebate do travessão e bate em um equipamento que está 
pendurado no teto acima da área de gol da equipe “B”; de lá a bola cai precisamente nos braços do goleiro da 
equipe “B”. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta;  
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro livre para “B” após apito;  
d) Tiro lateral para “B” após apito;  
e) Time-out obrigatório.   
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121. O goleiro “A” está executando um tiro de meta. O jogador da equipe “B” que está parado fora da linha da 
área de gol tenta ganhar posse da bola legalmente. Ele tem sucesso e marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Gol; 
c) Tiro de meta para a equipe “A”;  
d) Punição progressiva para o jogador da equipe “B”.  
 
122. Tiro livre para “A”. Quando todo o mundo está em posição correta, “A10” coloca a bola no chão para dar 
algumas instruções. “B7” rapidamente aproveita a situação, pega a bola e inicia um contra-ataque. Decisão 
correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Repetição do tiro livre após apito;  
c) Tiro livre para “A”, advertência para “B7”;  
d) Tiro livre para “A”, 2 minutos para “B7”.  
 
123. “B” quer executar um tiro livre, mas “A11” está a somente 2 metros da bola tenta retardar a execução do 
tiro. Decisão correta?  

 
a) Punição pessoal para “A11”, tiro livre após apito;  
b) Tiro livre após apito;  
c) 2 minutos para “A11”;  
d) Correção da posição de “A11” e tiro livre após apito.  
 
124. Tiro livre para a equipe “A”. Antes que “A5” apanhe a bola, “B6” apanha-a, coloca debaixo de seu braço e 
corre em direção ao seu gol. Depois de alguns passos ele rola a bola para “A5”. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “B6”;  
b) Tiro livre para a equipe “A” após apito;  
c) Advertência para “B6”;  
d) Segue o jogo;   
e) Time-out.                                                      
 
125. Durante um contra-ataque de “A5”, um dirigente de “B” sai correndo de seu banco em direção a sua 
própria área de gol. “A5” fica tão confuso que pára de correr. Na opinião do árbitro, “A5” teve uma clara chance 
de marcar um gol. O dirigente em questão não tocou o adversário que tinha a bola; a distância mais curta dele 
para “A5” era aproximadamente de 10 metros. Decisão correta?  

 
a) Time - out; 
b) Tiro livre para “A”;  
c) Tiro de 7 metros para “A”;  
d) Desqualificação do dirigente;  
e) Desqualificação do dirigente e relatório escrito.  
 
126. A equipe “A” executa um tiro de 7 metros e a bola entra no gol; mas antes que a bola deixe a mão do 
executante um dos companheiros de equipe cruzou a linha de tiro livre. Decisão correta?  

 
a) Gol;  
b) Repetição do tiro; 
c) Tiro livre para a equipe “B”;  
d) Repetição do tiro e advertência para o jogador culpado.  
 
127. A equipe “A” inicia um contra-ataque. “A5” quer jogar a bola para “A7” que está sozinho e próximo da 
linha de área de gol da equipe adversária. Quando “A5” arremessa a bola, um dirigente da equipe “B” entra na 
quadra correndo e agarra a bola. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”; 
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Exclusão de 2 minutos para o dirigente “B”;  
d) Desqualificação para o dirigente “B”;  
e) Desqualificação para o dirigente “B”, relatório escrito.  
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128. “A5” está sozinho com o goleiro “B” e tem uma clara chance de marcar um gol. A equipe “B” faz uma 
substituição irregular e o cronometrista apita por causa dessa infração, precisamente quando “A5” está pronto 
para arremessar. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para o jogador culpado de substituição irregular; 
b) Desqualificação do jogador culpado;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”.                                
 
129. O defensor “B7” percebe que o pivô “A9” estaria totalmente sozinho com o goleiro se ele recebesse a bola. 
Assim, já tendo feito a mesma coisa anteriormente, ele corre através da área de gol para chegar perto de “A9”, 
para evitar que ele receba o passe. “B7” já se encontra fora da linha de área de gol quando na realidade “A9” 
recebe a bola. “A9” se vira e colide diretamente com “B7”. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para “A”; 
b) Tiro livre para “A”; 
c) Tiro livre para “B”;  
d) Punição progressiva para “B7”;  
e) Time - out. 
 
130. Qual das seguintes ações deveria ser definida como “atitude antidesportiva extrema” e por conta disso ser 
sancionada com desqualificação com relatório escrito?  

 
a) Defesa repetida com o pé ou perna abaixo do joelho;  
b) Um dirigente de equipe que impede uma clara chance de marcar um gol;  
c) Cuspir em direção à outra pessoa;  
d) Atrasos repetidos do jogo, com o propósito de desperdiçar tempo.  
 
131. Enquanto “A3” está executando um tiro de 7 metros, “A5” cruza a linha de tiro livre após o apito do árbitro, 
mas antes que a bola saia da mão do executante. O goleiro “B” defende o tiro. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro de 7 metros;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro de meta para “B”.  
 
132. “B2” está pronto para executar um tiro de 7 metros após o apito do árbitro. Nesse momento “A5” 
ultrapassa a linha de tiro livre. Apesar da ação de “A5” “B2” marca o gol. Decisão correta?  

 
a) Gol e desqualificação para “A5”; 
b) Gol e exclusão para “A5”;  
c) Gol;  
d) Repetição do tiro de 7 metros e desqualificação para “A5”.  
 
133. “B3” executa um arremesso em suspensão e “A9” bloqueia a bola. A bola cai ao chão. “A9” apanha a bola 
com ambas as mãos e começa a driblar em um contra-ataque. Ele arremessa a bola no gol da equipe “B”. 
Decisão correta?  

 
a) Gol para “A”;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Exclusão de 2 minutos contra “A9”;  
d) Time - out.                                                             
 
134. “B18” executa um arremesso ao gol de “A1”. O arremesso é bloqueado, de forma que a bola muda de 
direção e vai claramente em direção da linha de fundo por fora da linha de gol (dentro da área de gol). “A1” 
corre atrás da bola e empurra-a com o seu pé pela linha de fundo. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “A”; 
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Advertência contra “A1”. 
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135. “B7” (tem a posse de bola) está tentando começar um contra-ataque, mas é agarrado por “A17”. O árbitro 
está pronto para apitar quando vê uma oportunidade para dar uma vantagem para equipe “B”, já que um colega 
de equipe “B8” acabou de receber a bola e executar um arremesso ao gol de “A”. O goleiro “A12” defende o 
arremesso e quer começar um contra-ataque. Ambas as equipe já têm 3 advertências no jogo. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Exclusão de 2 minutos para “A17”;  
c) Tiro de meta para “A12”;  
d) Time - out;  
e) Tiro livre para “B”.  
 
136. Tiro livre para a equipe “B” próximo à linha de tiro livre de “A”. O árbitro negligencia que o jogador “B8” 
está em uma posição entre a linha de tiro livre e a linha da área de gol. “B8” recebe a bola e marca o gol. 
Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro livre após apito; 
b) Tiro livre para “A”;  
c) Gol; 
d) Advertência para “B8”.  
 
137. Os árbitros discordam sobre qual equipe deveria executar o tiro lateral. Como isso deveria ser resolvido?  

 
a) O árbitro central decide.  
b) O árbitro de fundo decide;  
c) Os dois árbitros tomam uma decisão em comum depois de consulta;  
d) Time - out;  
e) Nenhum time - out, mas o tiro lateral é executado após apito.  
 
138. O goleiro da equipe “B” executa um tiro de meta para o gol da equipe “A”. Nenhum jogador de qualquer 
equipe toca a bola, e a mesma entra no gol da equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “A”;  
b) Tiro lateral para “A”;  
c) Gol;  
d) Advertência ao goleiro da equipe “B” por conduta antidesportiva. 
 
139. Ao entrar no ginásio, os árbitros encontram “B4” que está uniformizado, mas que não está incluído na 
súmula de jogo para a partida. “B4” grita: “não estes idiotas novamente!” Após 12 minutos da partida ter sido 
jogados, “B4” é acrescentado à súmula de jogo como o 14º jogador de sua equipe. Isso é descoberto pelos 
árbitros. Decisão correta?  

 
a)  Desqualificação de “B4”;  
b) “B” é reduzido na quadra por um jogador durante 2 minutos;  
c) “B” continua sem uma redução na quadra;  
d)  Relatório escrito;  
e) “B” pode adicionar outro jogador para completar o time com 14 jogadores.  
 
140. “B1” defende um arremesso e lança a bola ao colega de equipe “B4”. Agora “B1” vai à linha lateral próximo 
a sua área de substituição. Ele cruza a linha claramente e pega uma toalha e bebe água de uma garrafa. Ele não 
é substituído na quadra por outro goleiro. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo, como isso é permitido;  
b) Exclusão de 2 minutos de “B1” por substituição Irregular;  
c) Tiro livre para “A” à área de substituição de “B”.  
 
141. Depois de um tiro livre para a equipe “A”, um dirigente da equipe “B” entra na quadra e grita: " Mas isso 
deveria ser um tiro livre para nós!” Os dirigentes da equipe “B” não foram punidos anteriormente no jogo. 
Decisão correta?  

 
a) O dirigente responsável da equipe “B” tem que retirar o dirigente de quadra;  
b) 2 minutos para o dirigente que devem ser cumpridos por um dos jogadores;  
c) Advertência para o dirigente;  
d) Tiro livre para a equipe “A”. 
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142. Qual o número máximo de advertências deveria ser dada aos dirigentes de uma equipe durante uma 
partida?  

 
a) nenhuma;  
b) 1;  
c) 2;  
d) 3.                                                       
 
143. “A5” já tem uma advertência e duas exclusões por 2 minutos. Quando a equipe “B” está executando um 
tiro livre ele não mantém a distância regulamentar pela primeira vez. Decisão correta?  

 
a) Advertência; 
b) Exclusão de 2 minutos;  
c) Nenhuma punição;   
d) Terceira exclusão de 2 minutos e desqualificação.  
 
144. “A3” é advertido em quadra por uma falta progressiva. Depois de ser substituído, o mesmo jogador senta 
no banco de substituição e insulta o árbitro. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação, combinada com uma exclusão de 2 minutos;  
b) Desqualificação. Relatório escrito. A equipe é reduzida na quadra durante 2 minutos;  
c) Exclusão de 2 minutos; 
d) Time - out.   
 
145. Durante um contra-ataque, “B9” tem a camisa puxada por “A4” que já tem uma advertência. Apesar disso, 
“B9” consegue passar a bola à “B8” que marca um gol. O árbitro quer penalizar “A4” depois, mas ele então já 
está sentado no banco de substituição. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A4”; a equipe deve ser reduzida na quadra;  
b) “A4” pode não jogar durante os próximos 2 minutos (mas a equipe permanece completa na quadra);  
c) Nenhuma punição é possível; 
d) Desqualificação para “A4” (a equipe será reduzida na quadra por um jogador por 2 minutos).  
 
146. É concedido um tiro livre a favor da equipe “A”. “B6” tem a bola. Ele traz a bola com ele 4 metros distantes 
do local de onde o tiro livre deveria ser executado. Decisão correta?  

 
a) Advertência de “B6”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “B6”;  
c) Desqualificação de “B6”;  
d) Tiro livre para “A” do lugar onde a infração produziu o tiro livre;  
e) Tiro livre para “A” do lugar onde a bola está.  
 
147. Um tiro livre é marcado contra “A4” que então leva a bola, atravessa a área de gol e coloca a bola no chão. 
Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A4”;  
b) Advertência para “A4”;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Tiro livre para “B”.                                         
 
148. Quando um tempo de exclusão de um jogador começa?  

 
a) Quando o árbitro faz o gesto manual para a exclusão;   
b) Quando o jogador excluído cruza a linha lateral;  
c) Quando o árbitro apita para o jogo ser reiniciado;  
d) Quando o cronometrista inicia o cronômetro;  
 
149. A quem se deve indicar a exclusão?  
 

a) Ao jogador excluído e ao secretário/cronometrista;  
b) Ao dirigente responsável da equipe e ao cronometrista;  
c) Ao secretário/cronometrista; 
d) Ao jogador excluído, ao dirigente responsável da equipe e ao secretário. 
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150. O goleiro “A” defende um arremesso, rebatendo a bola por sobre a linha de fundo ao lado da baliza; Qual 
(ais) gesto(s) deve o árbitro de gol mostrar?  

 
a) Número 8: (Tiro de meta);  
b) Número 9: (direção de tiro livre);  
c) Primeiro sinal 9, então sinal 8;  
d) Primeiro sinal 8, então sinal 9.  
 
151. Quando é que um jogador é desqualificado?  

 
a) Por atitude antidesportiva grosseira;  
b) Por destruir uma clara oportunidade de gol ao bloquear ativamente um passe ou lançamento utilizando seu pé;  
c) Substituição irregular durante tempo de exclusão;   
d) Por não deixar a bola no chão no local do tiro livre contra sua própria equipe.  
 
152. A equipe “B” está no ataque. “A11” tira a bola de “B6” cometendo uma infração que põe em risco a 
integridade física de “B6”. Há dois jogadores da equipe “A” entre “B6” e o gol.  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A11”; 
b) Desqualificação para “A11”;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Tiro livre para “B”.  
 
153. “B5” já foi excluído duas vezes, uma vez por uma infração progressivamente punível e uma vez por jogar a 
bola para longe quando o árbitro concedeu um tiro livre para os adversários. Agora ele faz uma segunda 
substituição irregular para a sua equipe e antes que o jogo fosse reiniciado ele também comete uma atitude 
antidesportiva extrema. Punição correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “B5”;  
b) Desqualificação de “B5”; a equipe joga durante 4 minutos com 5 jogadores na quadra. Relatório escrito; 
c) Desqualificação de “B5”; “B” joga durante 2 minutos com 4 jogadores em quadra. Relatório escrito. 
 
154. O técnico de uma equipe já foi advertido. Na seqüência de uma decisão do árbitro o médico da mesma 
equipe entra vários metros na quadra. Decisão correta?  

 
a) Nenhuma punição;  
b) Advertência para o médico;  
c) Exclusão de 2 minutos para o médico;  
d) Desqualificação do médico.  
 
155. Qual(ais) das seguintes infrações deve ser punida com uma desqualificação mais relatório escrito de 
acordo com as Regras?  

 
a) Um dirigente entra na quadra pela segunda vez sem permissão;  
b) Um dirigente tenta forçar a sua equipe a abandonar o jogo;  
c) Quando um tiro de 7 metros golpeia a cabeça do goleiro, se que o goleiro não moveu sua cabeça em direção a bola;  
d) Depois de uma decisão do árbitro, um jogador arremessa a bola na arquibancada;  
e) O jogador fora da quadra cospe em um torcedor (de forma que isto atinja o torcedor). 
 
156. “A2” recebeu uma exclusão por 2 minutos por causa de uma falta e está sentado no banco. Quando há um 
tiro lateral perto do banco, “A2” grita insultos ao árbitro. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A2”;  
b) Desqualificação de “A2” que causa uma imediata redução por 2 minutos da equipe em quadra;  
c) A equipe “A” será reduzida por um jogador por um total de 4 minutos;  
d) A equipe “A” é além disso reduzida por um jogador para o restante da exclusão inicial de “A2”; 
e) Relatório escrito 
 
157. Os árbitros acabaram de conceder um tiro lateral para a equipe “A”. Neste momento o ‘dirigente 
responsável da equipe “A” pede um tempo-técnico. Qual(ais) das declarações seguintes estão corretas?  

 
a) Tempo-técnico não é possível, já que a bola não está em jogo;  
b) O cronometrista apita, pára o relógio, e mostra o gesto nº 16; 
c) Os árbitros confirmam o tempo-técnico para a equipe “A”; 
d) O secretário marca o tempo-técnico na súmula.  
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158. Um jogador é excluído por conta de uma falta. Ao deixar a quadra insulta o árbitro que então lhe mostra o 
cartão vermelho. Então, o jogador fica tão chateado que bate no árbitro. Decisão correta?  

 
a) Relatório escrito; 
b) A equipe joga com um jogador a menos na quadra por 2 minutos;   
c) A equipe joga com um jogador a menos na quadra durante os próximos 2 minutos;  
d) A equipe joga com um jogador a menos na quadra por 4 minutos.  
 
159. Decepcionado por causa de um erro, “A3” da um tapa no rosto em um dos companheiros de equipe. 
Decisão correta?  

 
a) Nenhuma ação, porque se trata de um companheiro de equipe; 
b) Exclusão de 2 minuto de “A3”;  
c) Desqualificação de “A3”;  
d) Relatório escrito.                                    
 
160. “A5” tem a bola quando um dirigente da equipe “A” protesta contra os árbitros. Os árbitros apitam, pedem 
um time-out e advertem o dirigente. Como o jogo deveria ser reiniciado?  

 
a) Tiro livre para “B”, após apito, na área de substituição;  
b) Tiro livre para “A”, após apito, na área de substituição;  
c) Tiro livre para “A”, após apito onde a bola estava quando o jogo foi interrompido;  
d) Tiro lateral para “B” na área de substituição.  
 
161. “A7” acabou de ser excluído por 2 minutos por atitude antidesportiva. Ele imediatamente diz ao árbitro: 
"Você deve ser cego, seu idiota!” Decisão correta?  

 
a) Outra exclusão por 2 minutos para “A7”;  
b) Desqualificação para “A7”;  
c) Equipe “A” joga 2 minutos com 2 jogadores a menos;  
d) Equipe “A” joga 4 minutos com 1 jogador a menos;  
e) Desqualificação para “A7” com relatório escrito.   
 
162. “A3” foi excluído por 2 minutos. Depois de deixar a quadra, mas antes do reinício da partida, “A3” é 
culpado de conduta antidesportiva séria na área de substituição contra o Técnico de “B”. O técnico “B” tinha 
acabado de entrar na quadra de jogo mesmo sem nenhum time-out ter sido concedido, mas nenhuma sanção 
foi aplicada contra 'o banco' “B” até agora. Qual é a decisão certa?  

 
a) Desqualificação de “A3”;  
b) Advertência para o técnico “B”;  
c) Continuação do jogo com 4/1 jogadores para “A”;  
d) Continuação de jogo com 5/1 jogadores para “A”.  
 
163. Ao entrar em quadra, os árbitros cruzam com o jogador “B4” que já está uniformizado e imediatamente 
exclama: "Certamente não são estes idiotas novamente!". Os árbitros verificam que “B4” está incluído na 
súmula de jogo para a partida. Decisão correta?  

 
a) Punição de 2 minutos para “B4” no início do jogo;  
b) Desqualificação para “B4”, a equipe “B” começa o jogo com 5 jogadores em quadra;  
c) Desqualificação de “B4”; a equipe pode usar 14 jogadores. Relatório escrito;  
d) Desqualificação de “B4”; a equipe pode usar 14 jogadores, mas deve ser reduzida por um jogador na quadra durante 
2 minutos. Relatório escrito. 
 
164. Durante o aquecimento antes da partida, o jogador “A3” e o goleiro “B” chocam-se por acidente. Os dois 
jogadores alteram-se e “B” bate em “A3”. “A3” revida. Ambos os jogadores então inscritos na súmula de jogo 
para a partida. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação para o goleiro de “B” e exclusão por 2 minutos para “A3”. As equipes podem usar 14 jogadores. 
Relatório escrito;  
b) Desqualificação para ambos os jogadores. As equipes podem ter 14 jogadores, mas pode ter somente 5 jogadores  
em quadra  durante os primeiros 2 minutos.Relatório escrito; 
c) Ambos os jogadores recebem uma exclusão por 2 minutos à qual deve ser cumprida no começo da partida. Relatório 
escrito; 
d) Desqualificação de ambos os jogadores. As equipes podem usar 14 jogadores. Relatório escrito. 
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165. Quando um jogador é desqualificado, o número da equipe é reduzido em um jogador, exceto se a 
desqualificação:   

 
a) é imposta por conduta antidesportiva séria durante o intervalo do jogo;  
b) é imposta por uma infração fora da quadra;  
c) é imposta antes de a partida começar; 
d) é imposta por insultos aos árbitros.  
 
166. A equipe “A” tem a bola na linha de tiro livre da equipe “B”. O técnico “B” está protestando tão fortemente 
contra os árbitros que eles interrompem o jogo. Como o jogo é prosseguido?  

 
a) Após a punição para o técnico “B”, tiro livre para “A” da área de substituição da equipe “B”; 
b) Após a punição para o técnico “B”, tiro livre para “A” da linha de 9 metros de “B”. 
 
167. Durante o intervalo da partida “A7” comete uma agressão contra o goleiro da equipe “B”. Qual a Decisão 
correta?  

 
a) Desqualificação de “A7” e relatório escrito; 
b) Advertência para “A7”;  
c) advertência para “A7” porque a partida estava interrompida. 
 
168. Um árbitro é insultado por um jogador a caminho do vestiário (durante o intervalo). Qual é a decisão 
correta?  

 
a) Desqualificação; 
b) Exclusão por 2 minutos (no começar do segundo tempo);  
c) A equipe é reduzida em um jogador pelos primeiros dois minutos do segundo tempo;  
d) Relatório escrito. 
 
169. Após o apito para o fim do primeiro tempo, “A9” e “B5” chocam-se na quadra e insultam-se. Então “A9” 
empurra “B5” no peito com ambas as mãos, de forma que “B5” quase perde o controle do corpo. Decisão 
correta?  

 
a) 2 minutos para “A9” no começo do segundo tempo;  
b) Desqualificação para “A9”, a equipe “A” joga só com 5 jogadores de quadra nos primeiros dois minutos do segundo 
tempo; 
c) Desqualificação para “A9”; a equipe “A” começa o segundo tempo com 6 jogadores de quadra;  
d) Desqualificação para “A9” e relatório escrito.  
 
170. Depois do jogo um jogador grita para o árbitro: " Você nos roubou na partida, seu idiota !" Decisão 
correta?  

 
a) Advertência;  
b) Desqualificação;  
c) Relatório escrito;  
d) Advertência e relatório escrito.  
 
171. Durante o intervalo, ainda dentro da quadra de jogo, “A9” comete uma agressão contra o técnico de “B” 
que subseqüentemente insulta o jogador “A9”. Ação necessária?  

 
a) Desqualificação de “A9”. A equipe “A” inicia os primeiros 2 minutos do segundo tempo com 5/1 jogadores em quadra; 
relatório escrito;  
b) Desqualificação do técnico “B”. A equipe “B” inicia os primeiros 2 minutos do segundo tempo com 5/1 jogadores em 
quadra; relatório escrito;  
c) Desqualificação de “A9”. A equipe “A” inicia o segundo tempo com 6/1 jogadores; 
d) Desqualificação do técnico “B”. A equipe “B” inicia o segundo tempo com 6/1 jogadores. 
 
172. O sinal final automático do placar eletrônico não está funcionando. O cronometrista não notou o problema 
e não reage, embora o tempo de jogo já tenha terminado. Neste caso quem dará o apito final?  

 
a) O cronometrista;  
b) O árbitro central;  
c) O Delegado;  
d) Um dos árbitros.                                      
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173. Um jogador cometeu uma infração. O árbitro central decide por uma desqualificação e tiro livre. O árbitro 
de fundo decide por uma exclusão e tiro de 7 metros. Como o jogador deve ser punido e como deve continuar o 
jogo?  

 
a) Exclusão de 2 minutos;  
b) Desqualificação;  
c) Tiro livre;  
d) Tiro de 7 metros.  
 
174. O jogo é interrompido pelo árbitro central embora não houvesse nenhuma violação das regras por 
nenhuma das equipes. Não foi pedido time - out. “B13” tinha arremessado a bola na direção do gol de “A2” 
imediatamente antes da interrupção pelo sinal de apito. A bola ainda está a caminho e depois do apito a mesma 
entra no gol sem uma chance para o goleiro defende-la. Como o jogo deveria ser continuado?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro livre para “A”;  
c) Tiro de 7 metros para “B”;  
d) Gol para “B”.  
 
175. Em caso de dúvida, quem decide sobre a precisão da cronometragem?  

 
a) O cronometrista e o secretário; 
b) Os dois árbitros conjuntamente; 
c) O cronometrista; 
d) Os dois árbitros e o cronometrista em conjunto. 
 
176. Quais as sanções que precisam ser justificadas na súmula de jogo?  

 
a) Todas as desqualificações, exceto aquelas pela 3ª exclusão; 
b) Todas as sanções exceto as advertências verbais; 
c) Todas as exclusões e todas as desqualificações; 
d) Desqualificações por faltas perigosas ou condutas antidesportivas graves no último minuto do jogo, se a ação é 
realizada para impedir os adversários de criarem uma chance de converter um gol; 
e) Desqualificações devidas às atitudes antidesportivas extremas; 
f) Qualquer falta progressiva durante o último minuto da partida, se a ação é realizada para impedir os adversários de 
criarem uma chance de converter um gol. 
 
177. Quem tem permissão para se dirigir aos árbitros durante o jogo?  

 
a) Qualquer jogador; 
b) O técnico; 
c) O oficial responsável pela equipe; 
d) O capitão da equipe. 
 
178. A equipe “A” está vencendo por 24-23 no 57º minuto, mas tem um jogador a menos que os adversários na 
quadra. O árbitro central concedeu um tiro livre a favor de “A3”. “A6” tenta demonstrativamente executar este 
tiro livre vários metros longe do local correto, embora o árbitro tenha mostrado o local exato claramente. 
Decisão correta?  

 
a) Correção da posição; reinício após apito; nenhuma outra ação; 
b) Correção da posição; reinício após apito; os árbitros mostram o sinal de “pré-passivo”; 
c) Correção da posição; punição progressiva contra “A6”; reinício após apito; os árbitros mostram o sinal de “pré-
passivo”.  
 
179. Contra ataque do jogador “A7”: Quando ele arremessa ao gol, ele acerta com a bola, a cabeça do goleiro 
“B12”, que estava saltando, de tal forma que o goleiro claramente desmaia. A bola que rebateu na cabeça do 
goleiro, pára nas mãos de “A9”, que estava parado perto da linha da área de gol e lança ao gol vazio. Qual é a 
decisão se os árbitros apitaram enquanto a bola estava no ar sobre a área de gol antes de entrar na baliza?  

 
a) Gol para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Tiro livre para “A” após apito;  
d) Time - out.                                              
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180. “A6” tem a bola e está pronto para executar um tiro de 7 metros quando o técnico “B” chama o goleiro “B” 
para sair e ser substituído. O goleiro “B” tenta cumprir as instruções do técnico. Decisão correta?  

 
a) Nenhuma ação;  
b) Advertência para o técnico “B”;  
c) Advertência para o técnico “B” e goleiro “B”;  
d) Advertência para o goleiro “B”.   
 
181. “A4” executou um arremesso ao gol da equipe “B”. A bola bate na trave e retorna em direção da área de 
jogo. “A6” está parado próximo à linha da área de gol e está pronto para pegar a bola. “B4” claramente entra na 
área de gol e bate na bola em direção a linha de fundo. Qual é a decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para “A”; 
b) Tiro lateral para “A”; 
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de meta para “B”.  
 
182. “A9” está fazendo um arremesso em suspensão. “B5” agarra o braço de arremesso por trás e derruba 
“A9”. Há mais dois defensores entre “A9” e o gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para ”A”;  
c) Desqualificação para “B5”;  
d) Exclusão de 2 minutos para “B5”; 
e) Desqualificação para “B5” com relatório escrito. 
 
183. “A5” dribla a bola ao longo da linha lateral. “B2” o obstrui corretamente.  Ao tentar passar ao lado de “B2”, 
“A5” pisa além da linha lateral durante seu drible. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Segue o jogo. 
 
184. O ‘dirigente responsável' da equipe “A” insulta o secretário, sem ser notado pelos árbitros. Quando o jogo 
é interrompido, o secretário informa aos árbitros sobre o que aconteceu. Decisão correta? 

 
a) Desqualificação do ‘dirigente responsável ' da equipe “A”;  
b) Exclusão de 2 minutos para o ‘dirigente responsável ' da equipe “A”;  
c) Relatório escrito;  
d) Advertência para o ‘dirigente responsável ' da equipe “A”;  
e) Nenhuma punição pessoal é possível.  
 
185. A equipe “B” recebe um tiro livre, mas “A5” ainda está em posse da bola. “A5” então se move em direção 
ao árbitro e 'educadamente' lhe entrega a bola. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A5” e tiro livre para “B” do local onde a bola está agora;  
b) Advertência para “A5” e tiro livre para “B” do local onde a bola está agora; 
c) Exclusão de 2 minutos para “A5” e tiro livre para “B” do local onde a falta foi cometida;  
d) Advertência para “A5” e tiro livre para “B” do local onde a falta foi cometida.  
 
186. Há um time-out devido a uma lesão do jogador da equipe “A”; os árbitros sinalizaram permissão para 
entrar na quadra, e o médico da equipe “A” está tratando do jogador lesionado; o técnico da equipe “A” vai ao 
encalço do jogador “B5” que, na opinião dele, causou a lesão. Ele segue “B5” na área de substituição da equipe 
“B” e bate em sua face. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação do técnico; A equipe “A” é reduzida na quadra por um jogador por 2 minutos; o jogo é reiniciado após 
o apito com o tiro que corresponde à razão para a interrupção;  
b) 2 minutos de exclusão para o técnico. Tiro livre para “B”;  
c) Desqualificação do treinador; 
d) Relatório escrito.  
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187. O goleiro “A1” perde a bola enquanto executa um tiro de meta. A bola quica em direção da área de jogo 
onde “B6” está esperando a bola. “A2” se joga por sobre a área de gol e empurra a bola (que está no ar) sobre a 
linha lateral. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta para “A” após apito;  
b) Tiro lateral para “B”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Tiro de 7 metros para “B”.  
 
188. Quando a equipe defensora tem permissão para estar mais próxima do que 3 metros durante os tiros após 
uma interrupção de jogo?  

 
a) Assim que o árbitro fizer o sinal para a execução do tiro;  
b) Quando a bola deixar a mão do jogador que executa o tiro;  
c) No caso de um tiro livre ou tiro lateral, quando os jogadores estão posicionados na própria linha de área de gol.  
 
189. Qual(ais) das seguintes infrações devem ser sancionadas com uma desqualificação?  

 
a) Um dirigente entra na quadra pela segunda vez sem permissão;  
b) O jogador em posse da bola é empurrado quando está correndo em um contra-ataque. A situação não é 
particularmente perigosa; 
c) Tiro de 7 metros acerta o rosto do goleiro que não estava em movimento;  
d) Depois de uma decisão do árbitro, um jogador lança a bola nas arquibancadas como um protesto; 
e) O goleiro sai de sua área e obtêm a posse da bola, mas ao mover-se, causa uma colisão com o adversário. 
 
190. Pouco antes do fim do jogo o placar é 24-23 (A-B). Tiro livre para “A” aproximadamente 1 metro fora da 
linha dos 9 metros de “B”. Todos os jogadores se posicionam corretamente, e o árbitro apita para a execução 
do tiro livre, mas então “A10”, que tem a bola, claramente cruza a linha de tiro livre, com um passo na direção 
do gol de “B”. Qual é a sua decisão?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Time - out;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A10”;  
d) Tiro livre contra a equipe “A”.  
 
191. Após a terceira exclusão, “A9” foi desqualificado durante o 36º minuto de jogo. Usando o seu agasalho de 
treino ele se senta na primeira fila da arquibancada atrás da linha lateral do lado oposto as áreas de 
substituição. Exatamente em sua frente, no 55º minuto, “B3” comete uma infração perigosa contra “A10”. O 
jogador permanece lesionado no chão. Antes que os árbitros pudessem punir “B3”, “A9” entra na quadra e 
derruba “B3” com um soco. Decisão correta?  

 
a) Time - out; 
b) Desqualificação de “B3”, relatório escrito;  
c) “A9” não faz mais parte da partida, nenhuma sanção é possível; 
d) Relatório escrito sobre o comportamento de “A9”; 
e) Desqualificação de “B3”. 
 
192. Uma advertência será dada por:  

 
a) Por infrações onde a ação é principalmente ou exclusivamente dirigida ao corpo do adversário; 
b) Por infrações quando o adversário está executando um tiro formal; 
c) Por não deixar a bola no chão quando houver uma decisão contrária a sua própria equipe;  
d) Um goleiro tenta realizar uma substituição quando um adversário está pronto para executar um tiro de 7 metros. 
 
193. “A14” quer executar um tiro livre (sem o sinal de apito) e está (como os seus colegas de equipe) parado na 
posição correta. Antes que a bola saia da mão de “A14”, “A13” e “A15” correm pela linha de tiro livre em 
direção a linha de área de gol. Qual é a correta decisão?  

 
a) Correção; 
b) Tiro livre para “A” após apito;  
c) Segue jogo; 
d) Tiro livre para “B”.  
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194. Quem pode pedir um “tempo-técnico”? 

 
a) Um dos oficiais da equipe;  
b) Um jogador;  
c) Somente o “dirigente responsável pela equipe”; 
d) O capitão da equipe. 
 
195. A equipe “A” tem a bola na linha de 9 metros de “B”. O Delegado Técnico interrompe a partida e explica 
aos árbitros que o técnico de “B” o insultou. Ação correta?  

 
a) Repreensão do Técnico “B”; relatório escrito; 
b) Desqualificação do Técnico “B”; relatório escrito; 
c) O jogo é reiniciado com um tiro livre para “A” na área de substituição de “B”;  
d) O jogo é reiniciado com um tiro livre para “A” na linha de 9 metros de “B”.  
 
196. A equipe “A” tem a bola na linha de 9 metros de “B”. O cronometrista interrompe o jogo e explica aos 
árbitros que o Técnico de “A” o insultou. Ação correta?  

 
a) Relatório escrito; 
b) Exclusão de 2 minutos ao Técnico de “A”; relatório escrito;  
c) O jogo é reiniciado com um tiro livre para “B”, na zona de substituição de “A”;  
d) O jogo é reiniciado com o tiro para “A” que corresponde à situação do jogo. 
 
197. Em quais situações é obrigatório interromper o tempo de jogo (=time - out)? 

 
a) Tiro de 7 metros;  
b) Exclusão de 2 minutos;  
c) Influência externa;  
d) Desqualificação. 
 
198. Logo após a execução de um tiro de saída para a equipe “B”, os árbitros reconhecem que uma pessoa que 
não está na súmula está presente na área substituição da equipe “B”. Descobre-se que é um dos membros da 
diretoria do clube, mas a equipe “B” já tem quatro outras pessoas registradas como dirigentes da equipe na 
súmula de jogo. Decisão correta?  

 
a) A pessoa tem que deixar a área de substituição;  
b) O ‘dirigente responsável ' da equipe “B” recebe uma punição pessoal;  
c) O dirigente adicional da equipe tem que deixar a área de substituição;  
d) O jogo é reiniciado com um tiro livre para a equipe “A”.  
 
199. O que é para ser considerado como conduta antidesportiva? 
 

a) Arremessar a bola no rosto de um defensor que não está em movimento; 
b) Comportamento passivo por parte do goleiro durante a execução de um tiro de 7 metros, quando é aparente que ele 
não está tentando defender o tiro;  
c) Tentar enganar os árbitros por meios de simulações;  
d) Bloquear um tiro ativamente usando um pé ou a parte abaixo do joelho; 
e) Entrar repetidamente na área por motivos táticos; 
f) Um ato de revanche depois de ter recebido uma falta 
 
200. A bola rebate afastando-se do goleiro “B” em direção ao jogador atacante “A”, que está esperando 
exatamente fora da linha da área de gol. Para prevenir o surgimento de uma clara chance de marcar um gol, o 
defensor “B” entra na área de gol e impede o atacante “A” de receber a bola. Decisão?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Punição progressiva para o defensor “B”;  
d) Desqualificação para o defensor “B”.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL 

PRC – COMISSÃO DE REGRAS DE JOGO E ARBITRAGEM 
 
201. A bola bate num colega de equipe e desvia para a área de gol onde o goleiro “A1” salta e pega a bola no ar. 
O goleiro segura a bola firmemente e cai fora da área de gol. Decisão Correta?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Tiro de meta para “A”;  
c) Tiro livre para a equipe “B”;  
d) Tiro de 7 metros para a equipe “B”.  
 
202. O goleiro “B” está executando um tiro de meta. A bola toca o árbitro e volta para goleiro “B” que enquanto 
isso saiu da área de gol. Decisão?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Repetição do tiro de meta;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro livre para “B” após apito.  
 
203. A bola volta de um colega de equipe para a área de gol onde o goleiro “A1” salta e pega a bola no ar. O 
goleiro segura a bola firmemente e cai com um pé dentro da área de gol e um pé fora da mesma. Qual é a 
decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;   
b) Tiro de meta para “A”;  
c) Tiro livre para a equipe “B”;  
d) Tiro de 7 metros para a equipe “B”.  
 
204. Em quais situações uma desqualificação deve ser acompanhada de um relatório escrito?  

 
a) Agressão em quadra, durante o intervalo; 
b) Uma ação particularmente imprudente ou perigosa; 
c) Uma ação de revanche, após ter sofrido uma falta; 
d) Uma ação maliciosa, que não está de forma alguma relacionada com a situação de jogo.  
 
205. “A9” arremessa para o gol. O goleiro “B” pega a bola. Neste momento o cronometrista apita para terminar 
o jogo. Os árbitros mostram para o cronometrista que há 30 segundos restantes do 2º tempo. Todos os 
jogadores permaneceram na quadra. Como o jogo deveria ser reiniciado?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de meta para “B”;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Requerido sinal de apito.  
 
206. O que é prescrito em relação ao uniforme?  

 
a) Todos os jogadores de uma equipe identificados como goleiros devem vestir camisas de cores idênticas; 
b) Os jogadores devem ter os números com pelo menos 20 cm de altura na frente e a atrás;  
c) Os goleiros tem permissão para usar proteção de cabeça se ela for feita de material macio;  
d) Os jogadores, inclusive os goleiros, podem utilizar números de 1 a 100.  
 
207. Quais as declarações sobre o tiro de saída não estão corretas?  

 
a) O tiro de saída deve ser executado dentro de 3 segundos após apito, do centro da quadra, e deve ser executado em 
direção à metade da quadra dos adversários;  
b) Um gol não pode ser marcado diretamente contra um adversário através de um tiro de saída; 
c) Quando um tiro de saída é executado, as posições incorretas dos adversários não devem ser corrigidas se eles não 
causam uma desvantagem para a equipe executante;  
d) Se o executante driblar a bola após o apito para execução do tiro de saída, então um tiro livre deve ser marcado a 
favor dos adversários; 
e) Os colegas de equipe do executante não devem cruzar a linha de centro até o tiro ter sido cobrado. 
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208. A equipe “A” marcou um gol, e a equipe “B” quer executar o tiro de saída rápido. Portanto “B5” dribla a 
bola rapidamente em direção da linha de centro. Ao fazer isso, ele passa por “A3” que usa uma mão aberta para 
tirar a bola de “B5”, de forma que a bola  bate no pé de “B5” e rola para longe, além da linha de centro para a 
metade da quadra dos adversários. Decisão? 

 
a) Time - out; 
b) Tiro de saída para “B”;  
c) Punição progressiva para “A3”;  
d) Tiro livre para “A”.                                   
 
209. Após um passe impreciso de “A3” para “A9”, a bola rola em direção da linha lateral perto do banco de 
substituição da equipe “A”. “B10” está a 1 metro distante, pronto para pegar a bola, quando “A9” mergulha para 
a bola e golpeia-a com o punho na direção do centro da quadra de jogo, de volta para “A3”. Depois disso, por 
conta de seu impulso, “A9” desliza para fora da linha lateral. O que deve ser decidido?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Advertência ou Exclusão de 2 minutos para “A9”;  
d) Tiro lateral para “B”.  
 
210. O goleiro “B16” pula de dentro da sua área de gol a fim de pegar um passe longo para “A7”. “B16” pega a 
bola enquanto está no ar e cai com a bola com um pé dentro da área de gol e um pé na área de jogo. Nessa 
posição ele joga a bola para “B3”. Decisão?  

 
a) Tiro de 7 metros contra “B”; 
b) Segue o jogo;  
c) Tiro livre contra “B”;  
d) Correção e tiro de meta após apito.  
 
211. Quais as declarações relativas ao tiro de meta estão corretas?  

 
a) O tiro de meta é considerado executado quando a bola deixa a mão do goleiro;  
b) Os adversários têm que manter uma distância de 3 metros;  
c) O tiro de meta é considerado executado quando a bola deixa a mão do goleiro e passa a linha da área de gol; 
d) Os adversários tem permissão para se posicionar imediatamente fora da linha de área de gol. 
 
212. Quando “A3” está executando um tiro de 7 metros, “A5” cruza a linha de tiro livre após o apito do árbitro, 
mas antes que a bola deixe a mão de “A3”. Decisão?  

 
a) Repetição do tiro de 7 metros;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro de meta para “B”;  
d) Punição progressiva para “A5”.  
 
213. Gol para “B” através um tiro de 7 metros executado por “B9”. A equipe “A” imediatamente executa, um 
rápido tiro de saída após o apito do árbitro. Depois de dois passes ocorre um gol feito por “A4”. Nesse 
momento o cronometrista apita e informa que “B9” (que, enquanto isso, retornou para o banco) tinha 20 
segundos restando para cumprir da exclusão de 2 minutos no momento do tiro de 7 metros. O que está 
correto?  

 
a) O tiro de 7 metros para “B” deve ser repetido;  
b) “B9” recebe uma exclusão adicional;  
c) Ambas os gols são válidos;  
d) Ambas os gol são inválidos.  
 
214. Substituição irregular na equipe “A”, depois que os árbitros acabaram de conceder um tiro de 7metros 
para a equipe “A”. Qual é a decisão correta? 

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Exclusão de 2 minutos para “A”;  
d) Advertência para ‘o dirigente responsável' da equipe “A”. 
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215. Durante a partida, o treinador da equipe “A” move-se repetidamente em direção a mesa do cronometrista 
para dar instruções deste local. Ao fazê-lo, ele protesta contra as decisões arbitrais. Devido ao barulho no 
ginásio, os árbitros não percebem isto. Qual é a decisão correta? 

 
a) O cronometrista imediatamente interrompe a partida e informa aos árbitros sobre o mau comportamento do treinador; 
b) O cronometrista espera até a próxima interrupção da partida e informa aos árbitros sobre o mau comportamento do 
treinador; 
c) Punição progressiva contra o treinador; 
d) Não é possível aplicar uma sanção disciplinar.  
 
216. Tiro de saída para “B” após um gol de “A”. “B1” lançou a bola rapidamente para a linha de centro. “B6” 
recebe a bola e fica parado no centro da quadra com um pé sobre a linha de centro e um pé na própria metade 
de sua quadra. O árbitro apita. Neste momento há ainda alguns jogadores da equipe “A” na metade da quadra 
da equipe “B”. Antes que a bola saia de sua mão, “B6” ultrapassa a linha de centro. O que deveria ser feito?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Tiro livre para “A”;  
c) Correção das posições da equipe “A” e repetição do tiro de saída após apito;  
d) Correção da posição de “B6” e repetição do tiro de saída após apito.   
 
217. Ao executar um tiro livre, “B12” move o seu braço com a bola completamente para fora da linha lateral. 
Decisão? 
 
a) Segue o jogo; 
b) Tiro livre contra “B”;  
c) Tiro lateral contra “B”;  
d) Tiro livre contra “B” e advertência verbal para “B12”.  
 
218. Tiro de meta para “B” é cobrado por “B16” após a bola ter cruzado a linha de gol por fora do gol. Ele está 
com pressa, pois a equipe “B” está  atrás no placar de jogo. Então a bola escapa de sua mão e vai para o colega 
de equipe “B6” que ainda está na área de gol. “B6” rola a bola de volta para o goleiro com o seu pé. Decisão?  

 
a) Tiro de meta após apito;  
b) Tiro livre contra “B”;  
c) Tiro de 7 metros contra “B”.  
 
219. “A9” está completamente sozinho, parado na linha de área de gol dos adversários, pronto para receber a 
bola. “A10” vê essa possibilidade e joga a bola para ele com um passe picado. “B3” nota a jogada e claramente 
invade a própria área de gol e pára a bola, entrando na área de gol com ambos os pés. É a segunda vez no jogo 
que ele executa esta ação. Qual é a decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Punição progressiva para “B3”.  
 
220. Tiro de saída para a equipe “A”, no último minuto da partida. O árbitro apitou, mas a bola ainda não saiu da 
mão do executante. Seu companheiro “A3” corre, após o apito, cruza a linha de centro e é puxado por detrás 
por “B5” que quer impedir “A3” de receber a bola. Qual é a decisão correta? 

 
a) Exclusão de 2 minutos para “B5”;  
b) Desqualificação para “B5”;  
c) Tiro livre para a equipe “A”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”;  
e) Tiro de saída para a equipe “A”;  
f) Relatório escrito; 
 
221. Após o tempo de jogo normal ter terminado, com o resultado de 20-20, o jogo deve ser continuado até um 
vencedor ser determinado. Decisão correta?  

 
a) Intervalo de 1 minuto antes de começar a prorrogação;   
b) Intervalo de 5 minutos antes de começar a prorrogação;   
c) Intervalo de 1 minuto no meio-tempo da prorrogação;   
d) Intervalo de 5 de minutos no meio-tempo da prorrogação.   
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222. Os árbitros têm opiniões diferentes sobre quanto tempo de jogo resta. O árbitro de fundo (que é o primeiro 
mencionado') quer que seja jogado 50 segundos a mais, enquanto o árbitro central diz 42 segundos. Decisão 
correta?  

 
a) O tempo de jogo a mais que vai ser aplicado é de - 50 segundos;  
b) O árbitro primeiro-mencionado decide - 50 segundos;  
c) O árbitro central é responsável - 42 segundos;  
d) Os dois árbitros têm que alcançar uma decisão em comum.  
 
223. “A9” passa a bola ao seu goleiro “A1”, que está parado na área de jogo. Porque “A9” está sob pressão, ele 
lança a bola muito alto, de forma que “A1” tem que voltar e tem que entrar na área de gol com um pé, 
imediatamente depois de pegar a bola. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Time - out;  
c) Tiro de 7 metros para os adversários;  
d) Tiro livre para os adversários.  
 
224. Em qual (ais) destas situações o time - out é obrigatório?  

 
a) Exclusão de 2 minutos;  
b) Tiro livre;  
c) Jogo passivo;  
d) Substituição irregular;  
e) Advertência;  
f) Tiro lateral.                                        
 
225. O goleiro pára a bola exatamente na frente da linha de gol. Quando ele tenta passar a bola à um colega de 
equipe, a bola cai de sua mão e entra no seu próprio gol. Qual é a decisão correta?  

 
a) Gol; 
b) Tiro livre para os adversários;  
c) Tiro de 7 metros para os adversários;  
d) Tiro de meta.  
 
226. O jogador “A7” é desqualificado porque ele recebeu há pouco o seu terceiro 2-minutos. Ele tenta discutir 
com os árbitros e não deixa a quadra. Qual é a decisão correta?  

 
a) Nenhuma ação adicional;  
b) A equipe “A” fica com um jogador a menos na quadra durante 4 minutos;  
c) A equipe “A” fica com dois jogadores a menos na quadra durante 2 minutos.  
 
227. “B8” recebeu uma exclusão de 2 minutos por causa de uma substituição irregular. Dois segundos depois 
que o jogo foi reiniciado, ele comenta sobre os árbitros de uma maneira antidesportiva estando no banco. Qual 
é a decisão correta?   

 
a) Exclusão 2-minutos Adicional para “B8”;  
b) Desqualificação de “B8”;  
c) A equipe “B” joga por 1 min 58 segundos com 2 jogadores a menos na quadra;  
d) A equipe “B” joga durante 2 minutos com 2 jogadores a menos na quadra;  
e) Tiro livre para a equipe “A”; 
f) Time-out.  
 
228. Quais das declarações seguintes relativas ao tempo-técnico estão corretas? 

 
a) O tempo-técnico só pode ser pedido pelo “oficial responsável da equipe”; 
b) Se um tempo-técnico é pedido quando os adversários tiverem a posse da bola, o cronometrista deve devolver a placa 
de tempo para o oficial da equipe; 
c) O período de 1-minuto para o tempo-técnico começa quando o cronometrista apita; 
d) As violações das regras durante um tempo-técnico têm as mesmas conseqüências que durante o tempo de jogo;  
e) Após o tempo-técnico, o jogo sempre é reiniciado com um tiro para a equipe que pediu o tempo-técnico.  
 
 
 
 
 



 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL 

PRC – COMISSÃO DE REGRAS DE JOGO E ARBITRAGEM 
 
229. O árbitro marca um tiro livre contra a equipe “B” próximo à linha da área de gol de “A”. O goleiro “A1” está 
parado com um pé na área de gol e um pé dentro da área de jogo. Ele passa a bola à “A8” que marca um gol. 
Decisão correta?  

 
a) Gol para “A”; 
b) Repetição do tiro livre fora da área de gol de “A”;  
c) Tiro livre para “B” próximo à linha da área de gol de “A”;  
d) Tiro de meta para “B”;  
e) Tiro de 7 metros para “A”. 
 
230. O jogador “A10” está cumprindo a sua primeira exclusão de 2 minutos. (O tempo de exclusão começou às 
21:00). Depois que o jogo foi reiniciado, ele protesta tão duramente que os árbitros interrompem o jogo às 21:30 
com um time-out e aplicam ao jogador uma exclusão de 2 minutos adicional. Quais são as conseqüências para 
a equipe “A”? 
 
a) Exclusão de 2 minutos para “A10”; 
b) Desqualificação para “A10”;  
c) A equipe “A” joga com 1 jogador a menos até as 25:00;  
d) A equipe “A” joga com 2 jogadores a menos até as 23:00 e então com 1 jogador a menos até as 23:30; 
e) A equipe “A” é reduzida por um jogador adicional pelo restante da exclusão inicial de 2 minutos.  
 
231. “A7” da equipe atacante tem a bola e pisa dentro da área de gol dos adversários. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de meta para “B”; 
c) Tiro de meta para “B” após apito;  
d) Tiro livre para “B” após apito.  
 
232. Quais das seguintes sentenças relativas ao lugar de execução de um tiro livre estão corretas?  

 
a) Se a bola não é colocada no chão imediatamente após a decisão de um tiro livre, os adversários terão permissão 
para executar o tiro livre no lugar onde a bola está;  
b) Após uma substituição irregular, o tiro livre pode ser executado onde a bola está, ao invés do lugar exato na área de 
substituição, se isso for vantajoso para a equipe executante;  
c) Após jogo passivo, o tiro livre é executado sempre do lugar onde a bola estava quando o tiro livre foi marcado;  
d) Para um tiro livre da linha de centro, a tolerância para os lados é aproximadamente o mesmo como no caso de um 
tiro de saída.  
 
233. O pivô “B10” está obstruindo o defensor “A2” corretamente. Quando “B10” está pronto para fazer o 
movimento dele, o colega de equipe dele “B4” lança um passe picado na brecha onde “B10” poderia infiltrar.  
Antes que “B10” pudesse receber a bola, ele é segurado por “A2” que agarra a camisa dele. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “B”, apesar das posições dos adversários; 
c) Tiro de 7 metros para “B”, se nenhum outro jogador da equipe “A” poderia impedir legalmente o arremesso de “B10”;  
d) Sanção progressiva para “A2”;  
e) Desqualificação obrigatória para “A2”.  
 

234. A equipe “B” está jogando com um jogador a menos. Os jogadores de “B” já assumiram as posições deles 
no ataque e começaram a fase de construção. Agora “B6” e “B8” decidem sair da quadra para uma 
substituição. Decisão correta?  
 

a) Sinal de jogo passivo;  
b) Sinal de jogo passivo, se não há nenhum aumento no andamento de jogo dentro de 5 segundos; 
c) Tiro livre imediato para “A” por causa de jogo passivo;  
d) Advertência contra “B6” ou “B8” no caso de uma repetição;  
e) Exclusão de 2 minutos para “B6” ou “B8” no caso de uma repetição.  
 

235. Quais ações anulam o sinal de pré-passivo?  
 

a) Posse de bola renovada para os atacantes, depois que o goleiro defende um tiro de 7 metros;  
b) Posse de bola renovada para os atacantes, depois que a bola foi rebatida pelo travessão ou trave;  
c) Tempo-técnico;  
d) Ação forçada antes da equipe ficar passiva novamente;  
e) Qualquer uma das ações em a-d.  
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236. O jogador “A11” foi advertido durante o tempo de jogo e é novamente culpado de conduta anti-desportiva 
durante o intervalo. Qual é a decisão correta? 

 
a) Advertência para “A11”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “A11”;  
c) Desqualificação de “A11”;  
d) A equipe “A” joga os primeiros 2 minutos do segundo tempo com um jogador a menos do que tinha ao término do 
primeiro tempo;  
e) A equipe “A” começa o segundo tempo com o mesmo número de jogadores que tinha ao término do primeiro tempo. 
 
237. A equipe “B” tem posse da bola. O Delegado interrompe o jogo porque o técnico da equipe “B” lançou uma 
cadeira para dentro da quadra em protesto contra uma decisão do árbitro. Previamente não havia punições 
sancionadas contra os dirigentes da equipe “B”. “B7” teve uma clara chance de gol quando o jogo foi 
interrompido. Qual é a decisão correta?  

 
a) Advertência ao técnico de “B”; 
b) Exclusão de 2 minutos ao técnico de “B”;  
c) Desqualificação ao técnico de “B”;  
d) Tiro livre para “A”;  
e) Tiro de 7 metros para “B”; 
f) Relatório escrito 
 
238. Em qual (ais) dos casos seguintes será dada uma punição pessoal ao “oficial responsável pela equipe”'?  

 
a) Quando jogador de sua equipe deixa a área de substituição sem informar o secretário/cronometrista;  
b) Se houver pessoas presente na área de substituição, quando o jogo começa, que não estão inscritas na súmula de 
jogo; 
c) Quando um jogador adicional entra na quadra (Ex.: um a mais do que é permitido);  
d) Quando um jogador que não está ‘autorizado a participar ' entra na quadra. 
 
239. O goleiro “A1” faz um passe longo em direção a “A15”, que está correndo sozinho em direção ao gol 
adversário. O goleiro “B12” abandona sua área, salta, agarra a bola e se choca com “A15” enquanto esta no ar. 
Ambos os jogadores caem no chão e permanecem lá contundidos. Correta decisão? 

 
a) Time – out, exclusão para “A15”; 
b) Time – out, exclusão para “B12”; 
c) Time – out, desqualificação para “B12”; 
d) Tiro livre para A; 
e) Tiro livre para B; 
f) Tiro de 7 metros para A. 
 
240. Quem não tem permissão para participar no tiro de 7 metros quando o jogo ainda está empatado após a 
prorrogação?  

 
a) Um jogador que insulta os árbitros logo após a prorrogação ter terminado;  
b) Os goleiros;  
c) Um jogador cuja exclusão de 2 minutos não tinha expirado ao término da prorrogação;   
d) Um jogador desqualificado.  
 
241. O goleiro da equipe “A” defende um arremesso 5 segundos antes do fim do jogo. A bola bate no teto sobre 
a área de gol. O sinal automático de fim toca imediatamente antes que o tiro lateral seja executado pela equipe 
“B”. Decisão correta?   

 
a) Tiro lateral após apito;  
b) Time - out;  
c) O jogo termina;  
d) Esperar pelo resultado do tiro lateral: Depois disso o jogo termina.  
 
242. “B8” já recebeu uma advertência. Durante um tempo-técnico ele senta no banco e comenta sobre os 
árbitros de uma maneira anti-desportiva. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação para “B8”;  
b) Exclusão de 2 minutos para “B8”; 
c) Advertência para “B8”;  
d) Nenhuma ação é possível.  
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243. Logo antes do fim do jogo quando o resultado é 22-21 para a sua equipe, “A12” executou um tiro de saída 
corretamente. A bola volta em direção ao gol da equipe “A”. O goleiro “A1” não toca a bola porque ele está em 
sua área de gol. A bola entra no gol. Os colegas de equipe de “A12” cruzaram a linha de centro depois do apito 
do árbitro, mas antes que a bola fosse jogada, correndo em direção ao gol da equipe “B”. Decisão correta?  

 
a) Gol para “B”;  
b) Tiro livre para “B”;  
c) Repetição do tiro de saída;  
d) Punição pessoal contra “A12”;  
e) Time - out.  
 
244. Quem está autorizado para participar no desempate por 7 metros?  

 
a) Todos os jogadores que estão inscritos na súmula;  
b) Jogadores que não tinham recebido uma desqualificação;  
c) Jogadores que não estavam cumprindo uma exclusão de 2 minutos quando a prorrogação acabou;  
d) os Jogadores que receberam permissão dos árbitros.  
 
245. A equipe “A” tem um tiro de saída. O árbitro central faz o sinal de apito para a execução. Agora “A13” tira a 
bola da mão de “A9” que estava de pé pronto para executar o tiro, porque “A13” percebe que “A7” e “A3” estão 
entrando na metade da quadra dos adversários e estão em posições favoráveis. “A13” lança a bola a A7 que 
marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Gol para “A”;  
b) Correção; repetição do tiro de saída para “A”;  
c) Tiro livre para “B”;  
d) Advertência verbal contra “A13”;  
e) Advertência verbal contra “A13” e “A7”.  
 

246. O tempo de jogo terminou, mas não há nenhum sinal vindo do cronometrista. Quem termina o jogo?   

a) O secretário;  
b) O árbitro central;  
c) O árbitro de fundo;  
d) Um dos árbitros.  
 

247. O apito para terminar o primeiro tempo veio 1 minuto mais cedo. Na ocasião do apito, nenhuma das 
equipes estava em posse da bola e não havia nenhuma violação às regras. (A bola estava no chão na área de 
jogo). Ambas as equipes ainda estão na quadra. Decisão correta?  
 

a) O 1 minuto não é jogado;  
b) O 1 minuto é jogado antes do intervalo do meio tempo;  
c) O 1 minuto é jogado depois do intervalo, antes do começo do segundo tempo;  
d) O 1 minuto é acrescentado ao segundo meio tempo; 
e) É decidido por um sorteio com moeda qual das equipes terá a bola quando o 1 minuto for jogado;  
f) A equipe que estava em posse da bola por último, terá a posse quando o jogo começar novamente.  
 

248. O primeiro tempo de jogo foi parado 1 minuto mais cedo. Não houve nenhuma violação das regras e a bola 
estava no ar acima da área de gol. O goleiro pega a bola depois do apito. Ambas as equipes ainda estão na 
quadra. Decisão correta?  
 

a) O 1 minuto não é jogado;  
b) O 1 minuto é jogado antes do intervalo de meio tempo;  
c) O 1 minuto é jogado depois do intervalo, antes do começo do segundo tempo; 
d) O 1 minuto é acrescentado ao segundo tempo; 
e) A equipe que estava em posse da bola por último, terá a posse quando o jogo começar novamente;  
f) O jogo é reiniciado com um tiro de meta. 
 
249. O primeiro tempo de jogo foi parado 1 minuto mais cedo. Não houve nenhuma violação das regras e a bola 
estava no ar acima da área de gol. Após o apito a bola passou sobre a linha de fundo por fora do gol. Ambas as 
equipe ainda estão na quadra. Decisão correta? 

 
a) O 1 minuto não é jogado;  
b) O 1 minuto é jogado antes do intervalo de meio tempo;  
c) O 1 minuto é jogado depois do intervalo, antes do começo do segundo tempo; 
d) O 1 minuto é acrescentado ao segundo tempo; 
e) A equipe que estava em posse da bola por último, terá a posse quando o jogo começar novamente; 
f) O jogo é reiniciado com um tiro de meta. 
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250. O jogador “B11” tem a bola no ataque e tenta girar sobre o defensor “A2. Por causa de um de um apito 
vindo da área dos espectadores, o defensor “A2” pára e não defende mais. “B11” então está sozinho para 
arremessar ao gol. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para “B”;  
b) Time - out; consulta com cronometrista;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro livre para “B”.  
 
251. A equipe “A” tem posse de bola. O dirigente da equipe “B” pede um tempo-técnico colocando o cartão 
verde na mesa na frente do cronometrista. Decisão correta?  

 
a) O cartão verde é colocado em pé em cima da mesa; 
b) O cronometrista apita assim que a equipe “B” ganha a posse da bola;  
c) O cronometrista devolve o cartão verde ao dirigente;  
d) Somente o “dirigente responsável pela equipe” pode pedir o tempo-técnico. 
 
252 O treinador da equipe A protesta em voz alta sobre uma decisão dos árbitros contra sua equipe e diz: 
“Vocês são idiotas”. Um oficial da equipe A havia recebido uma advertência 10 minutos antes disso. Decisão 

correta?  
 
a) Advertência ao treinador por atitude anti-desportiva; 
b) Exclusão de 2 minutos para o treinador. A equipe é reduzida em quadra por um jogador durante 2 minutos; 
c) Desqualificação do treinador. A equipe é reduzida em quadra por um jogador durante 2 minutos, relatório escrito; 
d) Time – out e informação aos oficiais da equipe. 
 
253. Um tiro livre ainda tem que ser cobrado após o sinal automático do fim do jogo. “B9” assume uma posição 
correta e arremessa ao gol de “A”. Quando a bola deixa a mão de “B9”, há um apito vindo do cronometrista. A 
bola entra no gol, já que o goleiro não teve chance para defender. O cronometrista informa aos árbitros que 
“A7” que estava na defesa durante o tiro livre, tinha entrado na quadra para substituir um companheiro 
imediatamente antes que o tiro livre fosse cobrado. Decisão correta?  

 
a) Exclusão de 2 minutos para “A7”; 
b) Desqualificação de “A7”;  
c) Gol para “B”;  
d) Tiro de 7 metros;  
e) Repetição do tiro livre após apito.  
 
254. “A9” tenta parar um arremesso baixo com a parte inferior da sua perna, mas fazendo assim ele desvia a 
bola para o próprio gol. Essa é a segunda vez que ele tenta parar um arremesso com a sua perna. Decisão 

correta?  
 
a) Gol para “B”; 
b) Tiro livre para “B”;  
c) Punição progressiva para “A9”.  
 
255. O jogador “A4” estái lesionado. Os árbitros apitam um time-out e mostram o gesto forma para permitir que 
a equipe “A” entre e cuide do jogador. Dois dirigentes da equipe “A”, mas também o técnico de “B” entram na 
quadra. O técnico da equipe “B” já tinha uma advertência. Decisão correta?  

 
a) Nenhuma intervenção;  
b) A equipe “B” continua o jogo sem reduzir os jogadores em quadra;  
c) Exclusão de 2 minuto para o técnico de “B”;  
d) Desqualificação do técnico de “B”;  
e) A equipe “B” continua o jogo com 1 jogador a menos na quadra durante 2 minutos.  
 
 
256. A bola está parada no chão da área de gol da equipe “A”. Neste momento, o cronometrista apita e explica 
que “A5” cometeu uma substituição irregular. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta; 
b) Exclusão de 2 minuto para “A5”;  
c) Tiro livre para “B” na linha de tiro livre;  
d) Tiro livre para “B” na área de substituição de “A”.  
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257. O árbitro apita por causa de sobre-passo de “B21”. O jogador coloca a bola no chão junto a linha de área 
de gol da equipe “A”. O goleiro “A16” quer arremessar a bola depressa. Ele se apóia no chão com uma mão na 
área de jogo, e tem um pé no chão dentro da área de gol. Dessa posição ele joga a bola para “A3” que começa 
um contra-ataque que termina em um gol para a equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Repetição do tiro livre após apito; 
b) Gol para “A”; 
c) Tiro livre para “B” por causa do tiro livre incorretamente executado por “A”; 
d) Time - out.  
 
258. O goleiro “B1” saiu de sua a área de gol. Ele salta da área de jogo e pega um passe de um colega de equipe 
enquanto está no ar. Depois disso ele pousa com ambos os pés dentro da sua área de gol. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Tiro de meta para “B”;  
c) Tiro livre para “A”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”;  
e) Time - out.  
 
259. “A2” está pronto para executar um tiro de 7 metros. O árbitro central apita e “A2” deixa a bola cair no chão. 
“B3” apanha imediatamente a bola e joga para “B2” que marca um gol num contra-ataque. Decisão correta?  
 

a) Gol para “B”; 
b) Repetição do tiro de 7 metros;  
c) Tiro livre contra “A”;  
d) Time-out.  
 
 

260. Quais das seguintes instruções estão corretas com relação ao sinal de pré-passivo (gesto manual 17 IHF):  
 

a) Se uma tendência para jogo passivo é notada, primeiro será mostrado pelo árbitro central, usando o gesto manual 17. 
O árbitro de fundo então levanta o seu braço do mesmo modo.  
b) Se uma equipe em posse de bola pede um tempo-técnico, depois que o sinal de pré-passivo foi mostrado, então o 
sinal de pré-passivo deve ser mostrado novamente quando o jogo for reiniciado.  
c) Se uma equipe em posse de bola não fizer um claro esforço para entrar em posição de arremesso depois que o sinal 
de pré-passivo foi mostrado, então o árbitro central ou o árbitro de fundo apita um tiro livre, por conta de jogo passivo.  
d) Depois que o sinal de pré-passivo foi mostrado, os árbitros têm que julgar se há uma clara mudança no andamento , 
ou seja, se há mais ações em direção do gol, em vez de simplesmente focalizar o número de passes de bola.  
 

261. “A3” está correndo com a bola em um contra-ataque em direção ao gol da equipe “B”. Enquanto ele está 
fazendo um arremesso em suspensão, há um apito de um espectador, que distrai “A3” de modo que ele não 
arremessa para o gol. Ao invés disso, ele pára com a bola dentro da área de gol. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “B” após apito;  
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Tiro livre para “A” após apito;  
d) Tiro de meta para “B” após apito;  
e) Time - out; consulta com o cronometrista.                    
 

262. O goleiro “A13” quer executar um tiro de meta. Pela segunda vez, “B3” entra na área de gol e tenta impedir 
“A13” de executar o tiro, sem contato corporal com ele. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “A”; 
b) Tiro de meta após apito;  
c) Advertência de “B3”;  
d) Exclusão de 2 minutos de “B3”;  
e) Time-out.  
 
 
263. O jogo ainda está empatado depois da prorrogação e o regulamento requer uma decisão por tiros de 7 
metros. Ao jogador “A7” foi dada uma exclusão de 2 minutos após 9 minutos de jogo no último período da 
prorrogação. Ele é nomeado pelo dirigente responsável da equipe para participar na cobrança dos tiros de 7 
metros. Decisão correta?  

 
a) “A7” tem permissão para participar;  
b) “A7” não tem permissão para participar.  
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264. “B9” recebe uma desqualificação por causa de uma falta grave contra “A9”.  Antes que o jogo seja 
reiniciado, “B9” bate no rosto do técnico da equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação para “B9”; A equipe B joga por 2 minutos com 2 jogadores a menos; 
b) Desqualificação para “B9”; A equipe B joga por 4 minutos com 1 jogador a menos; 
c) Nenhuma sanção adicional é possível; 
d) Relatório escrito. 
 
265. Para “B8” é dada uma exclusão de 2 minutos após um sinal de time - out. Quando ele deixa a quadra, antes 
de o jogo ser reiniciado, ele se dirige aos árbitros de uma maneira anti-desportiva. Decisão correta?  

 
a) 2 Minutos + 2 Minutos para “B8”; A equipe “B” joga com 2 jogadores a menos durante 2 minutos; 
b) 2 Minutos + 2 Minutos para “B8”; A equipe “B” joga com 1 jogador a menos durante 4 minutos;  
c) 2 Minutos + Desqualificação para “B8”; A equipe “B” joga com 2 jogadores a menos durante 2 minutos; 
d) 2 Minutos + Desqualificação para “B8”; A equipe “B” joga com 1 jogador a menos durante 4 minutos.  
 
266. No começo do jogo: qual árbitro se torna o árbitro central e o qual se torna o árbitro de gol?  

 
a) O árbitro “primeiro mencionado” que se torna o árbitro central;  
b) O árbitro “primeiro mencionado” que se torna o árbitro de gol;  
c) Os árbitros usam o cara ou coroa para decidir quem começa aonde;  
d) Os árbitros são livres para fazer a sua própria escolha.  
 
267. “B7” da equipe atacante ocupa uma posição fora da quadra sem ter a bola. Os árbitros indicam ao jogador 
que ele deve voltar à quadra, mas ele não reage. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Tiro livre para os adversários;  
c) Punição progressiva para “B7”;  
d) Tiro lateral para os adversários.  
 
268. Em qual (ais) dos casos seguintes deveria ser dado um tiro de meta?  

 
a) Quando o jogador da equipe atacante que tem a bola toca a área de gol dos adversários;  
b) Quando o jogador da equipe atacante sem a bola toca a área de gol dos adversários e ganha vantagem fazendo isso;  
c) Quando o jogador da equipe atacante desvia a bola para fora da linha de fundo dos adversários;  
d) Quando o jogador com a bola toca a área de gol da própria equipe dele.  
 
 
269. Há um contra-ataque da equipe “A” quando o resultado é 26-26. “A5” está pronto para arremessar ao gol, 
sozinho e próximo da linha de área de gol de “B”. Neste momento há um apito do cronometrista que indica que 
o jogo terminou. Os árbitros determinam que ainda há 20 segundos para ser jogados. Decisão?  

 
a) Tiro livre para “A” perto da mesa do cronometrista;   
b) Tiro de 7 metros para “A”;  
c) Declaração na súmula de partida;  
d) Tiro livre para “A” no lugar onde a bola estava quando houve o apito.  
 
270. De qual posição é permitido executar um tiro de saída?  

 
a) até 3 metros atrás da linha de centro na sua própria metade da quadra;  
b) até 3 metros passando a linha de centro na metade dos adversários;  
c) No centro da quadra, com um pé sobre a linha de centro e uma tolerância lateral de 1.5 metros;  
d) Somente e exatamente no ponto central, com um pé sobre a linha de centro.  
 
271. O jogador “B3” tenta arremessar ao gol. Porém, a bola fica no chão dentro da área de gol sem ter tocado 
nenhum jogador. Neste momento, o ‘dirigente responsável da equipe “B” pede um tempo-técnico. Decisão 
correta?  
 
a) O cronometrista apita e pára o relógio ao mesmo tempo, mostra aos árbitros o tempo-técnico pedido pela equipe “B”; 
b) O cronometrista devolve o cartão verde de tempo-técnico ao “dirigente responsável” da equipe “B”;  
c) O jogo é reiniciado com um tiro livre para a equipe “B”;  
d) Tiro de meta para a equipe “A”.  
 



 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL 

PRC – COMISSÃO DE REGRAS DE JOGO E ARBITRAGEM 
 
272. A equipe “A” demora na execução de um tiro de saída. A equipe já havia sido advertida anteriormente por 
essa tática. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Time - out; tiro de saída após apito;  
c) Time - out; tiro de saída após apito; imediatamente sinal de pré-passivo;  
d) Sinal de apito para o tiro de saída; imediatamente sinal de pré-passivo;  
e) Sanção progressiva para o “oficial responsável pela equipe”.  
 
273. “A4” toca a bola que está rolando no chão dentro da área de gol da equipe “B”. No próximo momento ele é 
derrubado por “B6”. Decisão correta?  

 
a) Punição progressiva para “B6”;  
b) Tiro livre para a equipe “A”;  
c) Tiro de meta para a equipe “B”;  
d) Tiro livre para a equipe “B”.  
 
274. Quais destas declarações relativas ao tiro de saída não são corretas?  

 
a) O tiro de saída deve ser executado dentro de 3 segundos após o apito, do ponto central da quadra em direção a meia 
quadra dos adversários; 
b) De um tiro de saída não se pode marcar diretamente um gol contra os adversários; 
c) Não devem ser corrigidas as posições incorretas por parte dos adversários, se isso não causa uma desvantagem 
para a equipe executante;  
d) Os companheiros do executante não podem cruzar a linha de centro até que o tiro seja executado.   
 
275. Os árbitros fazem o gesto manual que indica permissão para entrar na quadra, porque o jogador da equipe 
“A” está lesionado. Quem tem permissão para entrar na quadra?  

 
a) Dois dirigentes da equipe “A”; ninguém mais;  
b) Dois dirigentes de cada uma das equipes “A” e “B”;  
c) Duas pessoas (dirigentes ou jogadores) da equipe “A”;  
d) Duas pessoas (dirigentes ou jogadores) de cada uma das equipes “A” e “B”;  
e) O médico da equipe “A”, se ele não for nenhum dos quatro dirigentes da equipe.  
 
276. Quais destas declarações relativas ao tiro de meta estão corretas?  

 
a) Os jogadores da outra equipe devem permanecer fora da linha de tiro livre até que a bola esteja em jogo;  
b) Os jogadores da outra equipe devem permanecer fora da linha de área de gol. 3 metros longe da posição onde o 
goleiro executa o tiro de meta;  
c) Os jogadores da outra equipe tem permissão para tocar a bola antes que ela tenha cruzado a linha de área de gol; 
d) O goleiro não pode marcar um gol ‘na própria meta' ao executar um tiro de meta; 
e) O goleiro não pode marcar um gol diretamente contra os adversários com um tiro de meta; 
f) O goleiro não tem permissão para tocar a linha de área de gol enquanto executa um tiro de meta.  
 
 
277. Um jogador salta por sobre a área de gol dos adversários. Ele tem total controle da bola e do corpo, e ele 
está em uma boa posição para arremessar. Porém, ao invés de arremessar, ele se vira no ar e passa a bola para 
trás para um colega de equipe, que passa a bola adiante. Decisão correta?  

 
a) Sinal preventivo para jogo passivo;  
b) Tiro livre imediato por causa de jogo passivo;  
c) Tiro livre imediato por causa de conduta anti-desportiva;  
d) Punição progressiva.  
 
 
278. Qual (ais) das seguintes posições um jogador pode assumir quando estiver executando um tiro de saída?  

 
a) pelo menos um pé na linha de centro;  
b) O segundo pé na meia quadra dos adversários após a linha central;  
c) O segundo pé atrás da linha de centro, ex.: na metade de quadra da própria equipe;  
d) O segundo pé também sobre a linha de centro.  
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279. Um dirigente da equipe “A” já recebeu uma advertência por protestos. Mais tarde, um dirigente da equipe 
“A” entra na quadra sem permissão, mas ele não se comporta de uma maneira anti-desportiva. Decisão 
correta?  

 
a) Advertência;  
b) Exclusão de 2 minutos para o dirigente da equipe; ele tem que deixar o banco por 2 minutos;  
c) Desqualificação; 
d) Exclusão de 2 minutos para o dirigente da equipe; a equipe será reduzida na quadra por 2 minutos. 
 
280. “A7” acabou de receber uma exclusão de 2 minutos por conduta anti-desportiva. Essa é a primeira 
exclusão dele. Depois que o jogo foi reiniciado, ele faz gestos pronunciados no banco para mostrar que ele não 
concorda com os árbitros. Decisão correta?  

 
a) Desqualificação;  
b) Exclusão de 2 minutos; “A7” deve permanecer 4 minutos no banco;  
c) “A7” recebe uma exclusão adicional de 2 minutos que tem de começar imediatamente; a equipe deve, além do mais,  
ser reduzida na quadra por causa da exclusão inicial; 
d) Advertência, porque a punição progressiva no banco é separada das punições na quadra. 
 
281. Em quais situações um time-out não é obrigatório?  

 
a) A bola vai para longe da quadra;  
b) O cronometrista apita;  
c) Um jogador parece estar lesionado;  
d) Quando os árbitros indicam direções diferentes ao tomar uma decisão.  
 
282. O goleiro da equipe “A” arremessa a bola para “A8” que somente tem o goleiro “B” junto à área de gol da 
equipe “B”. Logo antes de “A8” receber a bola, há um apito do cronometrista, como o técnico da equipe “A” 
pediu um tempo-técnico nesse momento infeliz. Como deveria o jogo ser continuado?  

 
a) Tiro livre para “A” fora da área de gol de “A”;  
b) Tiro livre para “A” junto à área de substituição de “A”;  
c) Tiro de 7 metros para “A”;  
d) Tiro livre para “A” junto à linha de tiro livre de “B”.  
 
283. Os árbitros decidiram colocar a bola reserva em jogo. Quando a bola do início deveria ser usada 

novamente?  
 
a) No momento da próxima interrupção;  
b) Não pode ser usada novamente, exceto se ficar impossível continuar usando a bola reserva; 
c) Quando os árbitros acharem que é necessário usá-la novamente;  
d) Se uma das equipes requisitarem a bola do início. 
 
284. A equipe “A” está atacando. “B4” está parado próximo à linha de área de gol. A bola está no ar e “B4” a 
alcança e joga para dentro da área de gol. A bola é tocada pelo goleiro e então sai pela linha de fundo. Decisão 
correta?   
 
a) Tiro lateral para “A”; 
b) Tiro livre para “A”;  
c) Tiro de 7 metros para “A”;  
d) Tiro de meta para “B”; 
e) Punição progressiva para “B4”.  
 
285. “A6” é empurrado por “B3” e cospe demonstrativamente no chão, em frente a “B3”. Como “A6” deveria ser 
punido?  
 

a) Punição progressiva;  
b) Sempre com uma exclusão de 2 minutos;  
c) Desqualificação;  
d) Relatório escrito.   
 

286. Qual (ais) das declarações seguintes relativa à utilização do sinal pré-passivo está correta?  
 

a) Só o árbitro central pode começar o sinal de pré-passivo;  
b) Quando o sinal pré-passivo for mostrado pela primeira vez durante um ataque, o braço deveria ser abaixado depois 
de aproximadamente 10 segundos;  
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c) O sinal de pré-passivo deve ser repetido como um lembrete depois da primeira interrupção, se já foi mostrado antes 
dessa interrupção; 
d) O sinal de pré-passivo sempre será cessado quando for dada uma sanção progressiva para a equipe defensora.  
 

287. Os dois árbitros apitam depois de uma colisão entre dois jogadores. O árbitro central mostra o sinal de 
falta de ataque, mas o árbitro de gol indica uma violação feita pelo defensor. Como deveria ser decidido?  
 

a) A decisão do árbitro de gol será válida; 
b) A decisão do árbitro central será válida;  
c) Os árbitros estabelecem contato entre si e chegam a uma decisão em comum;  
d) Time - out é obrigatório;  
e) Time - out só é necessário se a decisão em comum for contra o time atacante; 
f) Time – out não é obrigatório se os árbitros estão usando um equipamento eletrônico para sua comunicação pessoal. 
 
288. Em qual das situações seguintes uma equipe deve ser reduzida na quadra por 4 minutos?  
 

a) Um jogador acabou de ser desqualificado; ao deixar a quadra ele protesta de um modo que justifica uma exclusão de 
2 minutos; 
b) Um jogador acabou de receber uma exclusão de 2 minutos; quando ele está deixando a quadra ele insulta os árbitros 
e é desqualificado; 
c) Um jogador acabou de receber uma exclusão de 2 minutos por causa de atitude anti-desportiva contra um adversário; 
enquanto ele ainda está na quadra, ele bate no rosto de um adversário e é desqualificado;  
d) Um jogador acabou de receber uma exclusão de 2 minutos por conduta anti-desportiva; depois que ele cruzou a linha 
lateral ele volta para a quadra e protesta; os árbitros lhe dão uma exclusão adicional de 2 minutos; 
e) Um jogador acabou de receber uma desqualificação por cuspir em um adversário; quando está saindo da quadra ele 
empurra um árbitro; 
f) Um jogador acabou de ser desqualificado devido a uma falta grave; depois de deixar a quadra e depois do jogo ter 
sido reiniciado, o mesmo jogador insulta os árbitros enquanto está sentado na área dos espectadores. 
 

289. Quais das ações seguintes não são permitidas, quando há um time-out por causa de uma lesão e os 
árbitros sinalizaram permissão para as pessoas da equipe “A” entrar na quadra?  
 

a) Os jogadores da equipe “B” estão parados perto da linha lateral para receber instruções do técnico; 
b) Os Jogadores da equipe “A” fazem substituições fora da linha de substituição;  
c) Um dos dirigentes da equipe “A” que está na quadra, afasta-se do jogador lesionado e dá instruções aos outros 
jogadores da sua equipe. 
 

290. A bola está no chão fora da área de gol da equipe “A”. O goleiro “A1” está parado dentro da área de gol e 
pega a bola para impedir um adversário de pegá-la. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “B”;  
b) Tiro de 7 metros para “B”;  
c) Punição progressiva contra “A1”;  
d) Nenhuma intervenção, porque isso é permitido.  
 

291. O goleiro da equipe “A” defendeu um arremesso e tem a bola sob controle na sua área de gol. Ele ainda 
tem a bola em suas mãos, quando o cronometrista apita por uma substituição irregular da equipe “A”. Decisão 
correta?  
 

a) Tiro livre para “B” na área de substituição de “A”;  
b) Time - out;  
c) Tiro de meta para “A”;  
d) Exclusão de 2 minutos contra “A”;  
e) Tiro livre para “B” na linha de tiro livre de “A”.  
 
 
292. Quais das declarações seguintes, relativas ao jogo passivo, estão corretas?  

 
a) À uma equipe não deve ser permitido mais do que 5 segundos para passar da fase de construção para a fase de 
finalização;  
b) Os árbitros devem estar atentos sobre substituições lentas e tardias após o tiro de saída já ter sido executado; 
c) Os árbitros devem observar se durante a fase de construção a equipe está tentando aumentar o deslocamento ou 
ganhar uma ‘vantagem espacial'; 
d) Os árbitros devem observar o jogo passivo assim que uma equipe ganhar a posse de bola em sua própria metade da 
quadra; 
e) Uma equipe que tentou fazer um contra-ataque deve ter permissão para uma substituição normal quando mudar de 
um contra-ataque para uma fase de construção normal. 
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293. Quando o jogo começa?  

 
a) Com o apito do árbitro ‘mencionado em primeiro'; 
b) Quando a bola deixar a mão do executor;  
c) Quando o cronometrista iniciar o cronômetro ou o placar iniciar a contagem; 
d) Com o apito para o tiro de saída do árbitro central.  
 
294. O goleiro “A12” salta vindo da área de jogo um pouco antes de sua área de gol, pega a bola no ar que foi 
lançada à ele por “A4”, e a lança sobre a linha de fundo de seu gol. Então ele cai dentro da área de gol. Decisão 
correta?  
 
a) Tiro de meta; 
b) Tiro lateral para os adversários;  
c) Tiro livre para os adversários;  
d) Advertência de “A12”.  
 
295. Qual (ais) das declarações seguintes relativa à execução de tiro de 7 metros está correta?  

 
a) O jogador que executa o tiro tem permissão para se posicionar até 1 metro atrás da linha de 7 metros; 
b) Os árbitros devem dar time-out se a equipe defensora estiver substituindo o goleiro;  
c) Ao goleiro, deverá ser dada uma punição pessoal se ele repetidamente cruzar a linha de 4 metros;  
d) Os jogadores da equipe defensora sempre devem estar a 3 metros de distancia do executante.  
 
296. O que as Regras prescrevem em relação à distribuição de trabalho entre o cronometrista e o secretário?   

 
a) O controle da entrada e saída dos substitutos só é controlado pelo cronometrista; 
b) Geralmente, somente o cronometrista deveria interromper o jogo quando for necessário;  
c) O secretário deve apitar se ele observar que um substituto está entrando na quadra antes do tempo certo; 
d) Se não houver nenhum placar, o cronometrista mantém as equipe informadas sobre quanto tempo foi jogado ou 
quanto tempo resta a ser jogado.  
 
297. Qual deveria ser a distância entre a linha de centro e o começo dos bancos?  

 
a) 1 metro; 
b) 2 metros;  
c) 3 metros;  
d) 3.5 metros.                                        
 
298. Quando um time - out é obrigatório?  

 
a) Quando um dirigente de equipe recebe uma exclusão por 2 minutos; 
b) Quando um jogador recebe sua terceira exclusão por 2 minutos; 
c) Depois de conduta anti-desportiva repetida; 
d) Quando os árbitros necessitam consultar um ao outro; 
e) Depois de uma conduta anti-desportiva grave.  
 
299. “A3” executa um arremesso ao gol de “B” que bate na trave. A bola está rolando de volta para fora da área 
de gol. Na linha de tiro livre, “A3” e “B4” mergulham pela bola, sem por em perigo um ao outro. “B4” consegue 
empurrar a bola para “B6” que começa um contra-ataque e marca um gol. Decisão correta?  

 
a) Advertência; 
b) Gol para “B”;  
c) Tiro livre para “A” ou “B” , dependendo das circunstâncias;  
d) Tiro de meta. 
 
300. “A5” recebe uma exclusão de 2 minutos no minuto 7. Ele protesta antes do jogo ser reiniciado e recebe 
uma exclusão de 2 minutos adicional. Exatamente um minuto depois ele entra correndo na quadra e o 
cronometrista apita. Por causa da exclusão adicional por ter entrado na quadra, ele é desqualificado. Por causa 
disso ele agora insulta os árbitros. Decisão correta?  

 
a) “A” fica reduzido por 1 jogador a menos de 7:00 as 8:00; 2 jogadores de 8:00 as 10:00; 1 jogador de 10:00 as 11:00; 
b) “A” fica reduzido por 1 jogador a menos de 7:00 as 8:00; 2 jogadores  de 8:00 as 11:00; 1 jogador  de 11:00 as 12:00;  
c) “A” fica reduzido por 2 jogadores a menos de 7:00 as 8:00; 3 jogadores de 8:00 as 10:00; 2 jogadores de 10:00 as 
11:00;  
d) “A” fica reduzido por 2 jogadores a menos de 7:00 as 8:00; 4 jogadores de 8:00 as 10:00; 2 jogadores de 10:00 as 
11:00.  
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301. “A5” tem a posse e salta da extrema direita para dentro da área de gol de “B” e colide com “B11”,  que está 
parado aproximadamente 50 cm dentro da área de gol com seus braços para cima. É a terceira vez no jogo que 
“B11” faz isso. Decisão correta?  

 
a) Tiro de 7 metros para “A”; 
b) Falta de ataque;  
c) Exclusão de 2 minutos para “B11”;  
d) Advertência de “B11”.  
 

302. Quando o cronometrista/secretário deveria informar aos árbitros, se houver uma violação nos 
regulamentos de área de substituição que não foi notada pelos árbitros?  
 

a) Imediatamente; 
b) No momento da próxima interrupção.  
 

303. Depois de uma defesa feita pelo goleiro “A”, a bola rola ao longo da linha lateral na frente do banco da 
equipe “A”. “A5” que está sentado no banco põe o seu pé dentro da quadra e pára a bola, de forma que “A4” 
possa apanhá-la antes que saísse sobre a linha lateral. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “B”; 
b) Exclusão de 2 minutos para “A5”;  
c) Desqualificação de “A5”;  
d) Um colega de equipe de “A5” tem que deixar a quadra;  
e) Tiro de 7 metros para “B”; 
f) Relatório escrito  
 

304. “A10” tenta passar a bola à “A8” que está próximo a linha de área de gol de “B”. “B10” está completamente 
parado em frente de “A8” quando a bola bate em seu pé. Decisão correta?  
 

a) Tiro livre para “A”;  
b) O jogo continua sem interrupção;  
c) Depende de quem pega a bola.  
 

305. O resultado no jogo é 30-30 exatamente 4 segundos antes do fim. A equipe visitante “A” marca 31-30. A 
equipe da casa “B” quer executar um tiro de saída rápido. “B10” está parado com um pé atrás da linha de 
centro e o outro na frente da mesma. Sem um apito, ele arremessa a bola que entra no gol de “A”. Soa o sinal 
automático para o fim do jogo. Decisão correta?  
 

a) Gol para “B”; 
b) Repetição do tiro de saída;  
c) Espera pelo resultado do tiro;  
d) Time - out;  
e) O jogo termina; nenhum gol.  
 
306. A equipe “A” tem a bola próximo à linha de tiro livre da equipe “B”. O técnico de “B” protesta tão 
enfaticamente contra uma decisão do árbitro que os árbitros interrompem o jogo. Decisão correta?  

 
a) Punição progressiva para o técnico “B”; 
b) Tiro livre para “A” próximo à área de substituição de “B”;  
c) Tiro livre para “A” junto à linha de tiro livre de “B”.  
 
307. Tiro livre para “A” próximo à linha de tiro livre de “B”. “A7” executa o tiro livre e, como os colegas de sua 
equipe, ele está corretamente parado fora da linha de tiro livre. O tiro livre é executado rapidamente sem um 
apito, mas antes da bola sair da mão de “A7”, “A9” e “A12” cruzam a linha de tiro livre. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “B”; 
b) Correção;  
c) Tiro livre para “A” após apito;  
d) Tiro livre para “B”; advertência para “A9” ou “A12”.  
 
308. Com quais dos tiros seguintes não é possível marcar um gol contra?  

 
a) Tiro de meta; 
b) Tiro livre;  
c) Tiro lateral;  
d) Tiro de saída.  
 



 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL 

PRC – COMISSÃO DE REGRAS DE JOGO E ARBITRAGEM 
 
309. “A6” está correndo num contra-ataque e tem uma clara chance de gol quando as luzes do ginásio apagam. 
Qual (ais) das declarações seguintes está (ão) correta (s)?  
 
a) Os árbitros esperam pelo resultado da clara chance de gol; 
b) Os árbitros interrompem o jogo imediatamente e requisitam um time - out;  
c) Depois das luzes estarem funcionando novamente, o jogo é reiniciado com um tiro livre para a equipe “A”; 
d) Assim que as luzes estejam funcionando novamente, o jogo é reiniciado com tiro de 7 metros para a equipe “A”. 
 
310. Se o ‘Delegado Técnico’ interrompe o jogo por causa de uma violação feita por uma das equipes, o jogo é 
reiniciado com posse de bola para a outra equipe?  

a) Sim; 
b) Não.  
 
311. O técnico da equipe “A” já recebeu uma advertência e uma exclusão de 2 minutos. Como a equipe dele tem 
só 10 jogadores na súmula, ele adiciona o nome dele como um jogador na súmula. Entrando em seguida na 
quadra, ele protesta novamente contra uma decisão do árbitro. Ainda não houve qualquer punição contra os 
jogadores da equipe “A”. Decisão correta?  

 
a) Advertência; 
b) Exclusão de 2 minutos;  
c) Desqualificação.  
 
312. “A4” bloqueia um arremesso de “B11”. A bola toca o teto sobre a área de gol. Imediatamente depois disso, 
o técnico da equipe “B” coloca o ‘cartão verde’ de tempo-técnico sobre a mesa em frente ao cronometrista. 

Decisão correta?  
 
a) A equipe “B” recebe imediatamente um tempo-técnico; 
b) A equipe “B” não recebe tempo-técnico, porque a bola tocou o teto;  
c) A equipe “B” não recebe tempo-técnico, porque a equipe “A” tem a posse quando o jogo é reiniciado; 
d) A equipe “B” recebe um tempo-técnico, mas só depois que o jogo for reiniciado.  
 
313. A equipe “A” esta em posse de bola e requisita um tempo-técnico. Por causa do barulho, os árbitros não 
ouvem o apito do cronometrista. Só depois de aproximadamente 10 segundos, quando a equipe “B” esta em 
posse de bola, que os árbitros ouvem o apito. Decisão correta?  

 
a) Tempo-técnico é concedido; 
b) O jogo é reiniciado com um tiro livre para “B”; 
c) Tempo-técnico não é concedido;  
d) O jogo é reiniciado com um tiro livre para “A”.  
 
314. O dirigente responsável da equipe “A” já recebeu uma advertência enquanto estava sentado no banco. Ele 
agora deixa a área de substituição e senta na arquibancada junto com os espectadores. Dessa posição ele 
continua protestando contra as decisões dos árbitros. Decisão correta?  

 
a) Nenhuma ação é possível; 
b) Exclusão de 2 minutos;  
c) Desqualificação;  
d) Relatório escrito.  
 
315. “A9” arremessa no gol de “B”. O goleiro “B1” defende o arremesso, e a bola está rolando para fora em 
direção da área de jogo onde um jogador da equipe “B” está pronto para receber a bola. Como o goleiro estava 
lesionado ao defender o arremesso, os árbitros interrompem o jogo enquanto a bola ainda está na área de gol. 

Decisão correta?  
 
a) Tiro livre para “A”; 
b) Tiro de meta para “B”;  
c) Tiro livre para “B”. 
 
316. O jogador B4 está parado na posição correta para executar um tiro lateral que foi concedido para a sua 
equipe. Como ele não pode achar um colega de equipe a quem ele poderia passar a bola, ele dribla a bola uma 
vez dentro da quadra. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para a equipe “A” sem apito para reinício;  
b) Tiro lateral para a equipe “A” após apito de reinício;  
c) Repetição do tiro lateral para a equipe “B” após apito de reinício; 
d) Trio livre para a equipe “B” após apito de reinício.  
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317. Logo antes do fim do primeiro meio tempo, “A7” comete uma agressão contra “B5” que por isso perde 
uma clara chance de gol. O sinal automático soa antes que os árbitros tivessem tempo para apitar. Decisão 
correta?  

 
a) O primeiro tempo termina; nenhuma ação adicional; 
b) Desqualificação de “A7”; 
c) Tiro de 7 metros para “B”; 
d) Tiro livre para “B”; 
e) Relatório escrito. 
 
318. A bola está rolando no chão dentro da área de gol da equipe “A”. Neste momento, o cronometrista apita e 
explica que “A5” fez uma substituição irregular. Decisão correta?  

 
a) Tiro de meta; 
b) Exclusão de 2 minutos para “A5”;  
c) Tiro livre para “B” na linha de tiro livre;  
d) Tiro livre para “B” na área de substituição de “A”.  
 
319. Advertência contra “B6”. Ao apitar para a execução do subseqüente tiro livre para “A”, o árbitro central 
não vê “A11” que está entre a linha de área de gol e a linha de tiro livre. “A11” recebe a bola e tem uma clara 
chance de gol. O árbitro de gol observou o problema. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Repetição do tiro livre depois de correção e apito;  
c) O árbitro de gol decide tiro livre contra a equipe “A”;  
d) O árbitro de gol sanciona “A11” com uma advertência; 
e) Time – out. 
 
320. “A6” tem a bola na linha de tiro livre dos adversários quando é derrubado com uma falta imprudente por 
“B5”. Ao mesmo tempo “B8” está na linha de área de gol entre a sua própria meta e “A6”. Decisão correta?  

 
a) Tiro livre para “A”; 
b) Desqualificação de “B5”;  
c) Exclusão de 2 minutos de “B5”;  
d) Tiro de 7 metros para “A”.  
 
321. “A5” não pega um passe. Ele corre atrás da bola e a pára antes que a mesma cruze a linha lateral, mas ele 
mesmo não pôde evitar em cruzar a linha lateral. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Tiro livre para “B”;  
c) Tiro lateral para “B”.  
 
322. Depois do apito para o final do 1º meio-tempo, um tiro livre ainda deve ser executado. Quais os jogadores 
que ainda podem ser substituídos?  

 
a) Todos os jogadores de ambas as equipes; 
b) Só jogadores da equipe defensora; 
c) Só jogadores da equipe executante;  
d) Só um jogador da equipe executante.  
 
323. Quais as posições que os jogadores devem assumir durante a execução de um tiro livre após o apito final?  

 
a) Todos os colegas de equipe do executante devem estar fora da linha de tiro livre dos adversários; 
b) Todos os colegas de equipe do executante devem estar em sua própria meia quadra;  
c) Os adversários devem estar há 3 metros de distância do executante, ou na sua própria linha da área de gol;  
d) Todos os colegas de equipe devem estar pelo menos a 3 metros de distância do executante;  
e) Todos os colegas de equipe podem ficar junto com o executante na linha de tiro livre dos adversários.  
 
324. O atacante “A7” passa a bola ao seu colega de equipe “A8”. Neste momento o cronometrista apita para um 
tempo-técnico da equipe “A”. Os árbitros e os jogadores não ouvem este sinal e “A8” passa a bola à “A10”, que 
tem uma clara chance de gol. “A10” é ilegalmente barrado por “B5”. Os árbitros marcam um tiro de 7 metros 
para a equipe “A” e uma exclusão de 2 minutos para “B5”. Agora os árbitros entendem que o cronometrista já 
havia apitado por causa do pedido de tempo-técnico. Decisão correta?  
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a) Tiro de 7 metros para “A”; 
b) Exclusão de 2 minutos para “B5”;  
c) Tempo-técnico para “A”;  
d) Tiro de meta para “B”;  
e) Sinal de reinício;  
f) Reinício com um tiro livre para “A” na posição de “A7” no momento do apito do cronometrista.  
 
325. A equipe “A” recebe um tiro livre que “A9” executa muito rápido (sem o apito de reinício do árbitro) 
enquanto salta. A bola vai para “A4” que se encontra completamente sozinho em frente ao gol de “B”. Decisão 
correta?  

 
a) Segue o jogo; 
b) Tiro livre contra “A”;  
c) Repetição do tiro livre para “A” após apito.  
 
326. A equipe “A” recebe um tiro livre que “A5” executa muito rápido (sem o apito do árbitro para reiniciar) 
enquanto corre rapidamente. “A5” pretende jogar a bola para “A4”, mas “B3” intercepta a bola e encontra-se só 
na frente do gol de “A”. Decisão correta?  

 
a) Segue o jogo;  
b) Repetição do tiro livre após apito;  
c) Repetição do tiro livre-lançamento e punição progressiva contra “B3”.  
 
327. O goleiro “A12” corre da área de gol em direção ao jogador “B99” que está em contra - ataque. “A12” se 
aproxima de “B99” pelo lado e o agarra, mas “B99” consegue agarrar a bola e lançar ao gol vazio. Decisão 
correta?  
 
a) Tiro de saída; 
b) Time- out; 
c) Desqualificação de “B12”; 
d) Exclusão por 2 minutos para “B12”; 
e) Tiro de 7 metros para B. 
 
328. O goleiro “A16” executa um tiro de meta fazendo um passe longo em direção ao seu companheiro “A4”, 
que está correndo em contra - ataque. “A4” salta para receber a bola e imediatamente depois se choca com o 
goleiro “B1”, que decidiu sair de sua área numa tentativa em parar o contra - ataque. No momento da colisão, 
“B4” esta de pé completamente parado em frente à linha de 9 metros. Depois do choque, “A4” perde o controle 
do corpo e cai no chão. Decisão correta? 

 
a) Falta de ataque – Tiro livre para B; 
b) Tiro Livre para A; 
c) Tiro de 7 metros para A; 
d) Sanção progressiva para “B1”; 
e) Desqualificação de “B1”. 
 
329. Aos 29:00 do primeiro tempo, “A5” recebe uma exclusão de 2 minutos. Depois do intervalo, o árbitro 
central apita para reiniciar o segundo tempo. 3 segundos depois disto, o cronometrista soa o apito: A equipe 
“A” tem 7 jogadores em quadra. Decisão correta?  

 
a) Um jogador da equipe A deve deixar a quadra. Nenhuma punição adicional; 
b) Exclusão por 2 minutos para um jogador da equipe A; 
c) Um jogador adicional deixa a quadra por 57 segundos (A equipe é reduzida em 2 jogadores). 
 
330. Tempo de jogo: 43’ 27’’, há uma interrupção do cronometrista depois de um gol de “A15” e tiro de saída. O 
cronometrista informa aos árbitros que “A15” não está inscrito na súmula de jogo. 14 jogadores já estão 
inscritos para a equipe A. Os árbitros percebem que o jogador “A11” não está presente. Decisão correta?  

 
a) O gol é anulado; 
b) O gol é válido; 
c) O jogador “A11” e removido e o jogador “A15” é inserido na súmula de jogo; 
d) O jogador “A15” não tem permissão de jogar e deve abandonar a quadra de jogo; 
e) Sanção progressiva para o “oficial responsável pela equipe A”; 
f) Relatório escrito 
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 331. Qual (ais) das seguintes infrações devem ser sancionadas, de acordo com as regras, com uma 
desqualificação mais relatório escrito?  

 
a) Um jogador cospe no adversário e o acerta; 
b) Um oficial tenta forçar sua equipe a abandonar a quadra de jogo; 
c) O executante de um tiro de 7 metros golpeia a cabeça do goleiro, quando o mesmo não moveu sua cabeça em 
direção à bola; 
d) Depois de uma decisão dos árbitros, um jogador lança demonstrativamente a bola na arquibancada; 
e) Um jogador fora da quadra de jogo cospe em um espectador (com sucesso); 
f) Um jogador, intencionalmente, atinge o adversário no estômago. 
 
332. O jogador ”A15” bloqueia um passe de “B12”, em seguida a bola rola no chão, “A15 e “B12” mergulham 
em direção à bola, “A15” pega a bola e cai no solo, ele fica de pé,  dá 3 passos e joga a bola em direção a um 
companheiro que converte o gol. Decisão correta? 

 
a) Gol para a equipe A; 
b) Tiro livre para a equipe B. 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

RESPOSTAS OFICIAIS 
 

1 a (1:1) 

2 b (1:2) 

3 c (1:3, 12:2) 

4 d (1:3, 6:5, 12:1) 

5 b, c (1:3, 12:1, 14:9) 

6 c (1:3) 

7 c (2:4, 14:1a) 

8 b (2:4) 

9 b (2:4) 

10 d (2:3) 

11 c (2:2, Comentário) 

12 a, d (2:7, 12:1, 15:5b) 

13 d (2:7) 

14 b, d (2:7, 12:1, 15:5b) 

15 d (3:1) 

16 c (3:2) 

17 d (3:2) 

18 c (4:1, 4:3) 

19 a (4:1) 

20 d, e (4:2) 

21 a (4:1) 

22 a (4:3) 

23 c, d (4:3,16:1b) 

24 c, e (4:6, 8:10b, 14:1a, 16:6b) 

25 a, d (16:3a, 4:5, 13:3, Clarificação 7) 

26 c, d (4:3, 13:3, 13:4) 

27 a, c (2:5, 4:5, 16:3a) 

28 a, d, e (4:3, 8:10b, 14:1a, 16:1b, 16:3e, 16:6b) 

29 b (4:11) 

30 d (4:2, 16:3e) 

31 d (16:3a, 4:4, 4:6) 

32 c (2:4, 15:5) 

33 d (4:2, 4:11) 

34 a (4:1) 

35 c (11:1) 

36 a, c (8:7a,16:3e, 16:10) 

37 a, c (4:4, 4:5, 13:6, 16:3a) 

38 b, d (4:5, 13:3, 16:3a) 
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39 b, d (4:5, 13:3, 16:3a) 

40 a, c (4:5, 13:3, 16:3a) 

41 b (4:1, 4:8) 

42 c, e (4:5, 13:3, 16:3a) 

43 b, d (4:1, 4:5, 13:3, 16:3a) 

44 c, e (Clarificação 7) 

45 a, b, c, f (4:5, 8:10a, 16:3a, 16:6d,16:8, 16:9c) 

46 d (4:5, 14:2, 16:3a) 

47 a, c (4:6, 13:1a, 8:8, 16:3f)s 

48 a, c (4:6, 13:1a, 16:3a) 

49 a (12:2, 15:2) 

50 c (4:6, 16:3a) 

51 d (4:6, 14:1a, 8:10b, 16:6b, 16:8) 

52 c, d (4:1,4:5,13:1,1614:1a:3a) 

53 c (5:2, 12:2, 15:5b) 

54 c (1:3, 5:6, 12:1, 12:2, 15.5b) 

55 c (1:3, 5:3, 5:9, 6:2b, 13:1a) 

56 c (5:6) 

57 b (6:5, 12:1) 

58 b (5:10, 13:1a) 

59 b (5:10, 13:1a) 

60 b (2:8a, 8:10a,14:1c, 16:6b) 

61 c (5:10, 13:1a) 

62 b, d (13:7, 15:7, 13:1a) 

63 a (6:5) 

64 c, d (12:1, 12:2, 15:5, 15:9, 16:1a) 

65 a (6:5) 

66 d (6:7b, 13:1a) 

67 c (6:7b, 13:1a) 

68 a (7:1) 

69 c (15:2, 14:1a ) 

70 b (7:3a) 

71 a (7:3d, 7:3 Comentário) 

72 b (7:3) 

73 c (6:7b,13:1a) 

74 b (7:7, 7:3, 7:4) 

75 c (14:6) 

76 c (7:4b) 

77 a, b, e ( 2:5, 4:5, 16:3a) 

78 b (7:6) 

79 b (7:7, 13:1a) 

80 b (7:7, 13:1a) 

81 b, d (7:8, 9:1, 13:2, 16:1b) 

82 b (15:2) 

83 c (12:1) 

84 d (12:2,15:5b) 

85 c (7:11, 13:1a) 

86 b (7:9, 11:1) 

87 d (7:9, 15:2) 

88 c (8:1b) 

89 b, e (8:2a, 14:1a) 

90 b, d (8:3c, 16:1a, 14:1a) 

91 b, c ( 8:5 Comentário 16:6a, 14:1a, Clarificação 6b) 

92 a, b (8:4b, 13:1b, 16:3c) 

93 b, d (8:5, 14:1a, 16:6a) 

94 a, e (4:10,8:4) 

95 a, c ( 8:3, 13:1b, 16:1a) 
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96 b, e (8:4b, 16:3c,14:1a) 

97 a, b (8:5, 8:6, 16:6a) 

98 c (16:9) 

99 c, d (2:4, 8:10a, 16:6b, , 14:1a,) 

100 c (8:10a, 16:6b, 16:9c) 

101 b (9:1, 7:8, 13:2) 

102 d (6:3b, 9:1, 13:2) 

103 b (12:1, 12:2, 15:2) 

104 c, (9:1, 6:4, 12:1) 

105 c (9:1, 14:2) 

106 b (9:1, 15:2) 

107 b, d (9:1 Comentário) 

108 c, e (9:1 Comentário) 

109 a, c (2:9 Comentário 9:2) 

110 a (10:1) 

111 b (10:1) 

112 c (10:3) 

113 a (10:3, 15:1) 

114 c (9:1, 10:4, 15:2) 

115 d (11:4, 15:1, 15:5) 

116 a (11:4, 15:2) 

117 a (11:4, 15:1, 15:5) 

118 c (7:9,15:2, 13:1a) 

119 b (12:2) 

120 b (11:1) 

121 b (12:2) 

122 a (15:2) 

123 a (15:5b, 15:9, 16:1a, 16:3b) 

124 a, b, e (13:5, 15:5b,8:8b,16:3f) 

125 a, c, e (2:8a, 14:1a, 8:10b, 16:6b) 

126 c (13:1a 14:7,15:7) 

127 b, e (14:1a, 8:10b, 16:6b) 

128 a, d (4:5, 14:1a, 16:3a; Clarificação 7) 

129 a, d, (6:2c, 14:1a, 8:7f, 16:1b,) 

130 b, c (8:10a, 8:10b, 16:6b) 

131 c (6:4, 14:7, 13:2, 12:1) 

132 c (14:8) 

133 a (8:1a, 7:4) 

134 a (12:1, 5:10) 

135 b, c, d (2:8a, 13:2, 16:3d) 

136 a (13:7, 15:5b, 15:7) 

137 c, d (2:8d, 17:7) 

138 c (15:2) 

139 a, c, d (8:10a, 16:6b, 16:8, 16:11b) 

140 a (4:4 Comentário) 

141 c, d (8:7a, 16:1b) 

142 b (16:1 Comentário) 

143 d (15:4, 15:9, 8:7c, 16:3d,16:5 16:6d) 

144 b, d (8:10a, 16:6b) 

145 a (8:3, 16:3b) 

146 b, d (13:5, 13:6 Comentário 8:8b, 16:3f) 

147 a, d (13:5, 8:8b, 16:3f) 

148 c (16:5) 

149 a (16:4) 

150 a (12:1) 

151 a (8:7e, 4:6, 8:8b, 8:9, 16:6b)) 

152 b, d (8:5, 16:6a, Clarificação 6, 13:1b) 
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153 a, b (4:5, 8:10a 16:3a, 16:6d, 16:9b) 

154 c (4:2, 16:3e) 

155 b, e (16:6b,8:10) 

156 b, e (8:10a, 16:8) 

157 b, c, d (2:9 Clarificação 3) 

158 a, d (8:10a, 16:9d) 

159 c, d (8:6b, 16:6a) 

160 a (8:7a, 13:1a, 13:6,16:1b) 

161 d, e (8:10a, 16:6b, 16:9c) 

162 a, b, d (4:2, 8:9, 16:1b, 16:6b,16:9c) 

163 c (8:10a, 16:6b, 16:11b, 17:10) 

164 d (8:10a, 16:11b, 16:6a, 17:10) 

165 c (16:11b) 

166 b (13:6) 

167 a (16:10, 8:6, 16:6a, 17:10) 

168 a, c, d (16:10, 8:10a, 16:6b, 17:10) 

169 b (16:10, 8:9, 16:6b) 

170 c (16:11c) 

171 a, b (8:10a, 16:10, 16:6) 

172 d (2:3, 17:9) 

173 b, d (17:6) 

174 a (13:4a) 

175 b (17:9) 

176 d, e (17:10, 16:6, 8:5, 8:10a -8:10d ) 

177 c (4:2, 17:11) 

178 b (7:11, Clarificação 4) 

179 c, d (13,4b, Clarificação 2) 

180 d (14:10, 16:1b) 

181 a (14:1a, 6:2c, Clarificação 6) 

182 a, c, (8:5, 16:6a, 13:1b) 

183 c (7:10, 13:1a, 8:1c) 

184 c, e (18:1, Clarificação 7.B.a) 

185 c (13:5, 13:6 Comentário 8.8b, 16:3f) 

186 a, d (8:6b, 16:6a, 16:8, 13:3) 

187 a (12:2) 

188 b, c (15:4, 11:5, 13,8) 

189 b, c, d, e (16:3e, 8:5a, 8:9d, 8:9a, 8:5) 

190 d (15:7, 13:7) 

191 a ,b ,d (8:6a, 16:6a, 2:8a, 17:2, 17:10) 

192 a ,b ,d (8:3, 8:7c, 8:8b, 16:1b, 14:10, 16:3d) 

193 a ,b (13:3, 15:1, 15:7) 

194 a (Clarificação 3) 

195 b, d (13:6, 8:10a, 16:6b, Clarificação 7.B.b, Reg. Área de Subst. 5 ) 

196 a, d (13:4a, Clarificação 7.B.a) 

197 b, d (2:8, Clarificação 2 ) 

198 a, b, d (4:2, 13:1a) 

199 c, d, e (8:7) 

200 b (6:2c, 14:1a, Clarificação 6.a) 

201 c (5:3, 5:6, 6:7b) 

202 c (13:1a, 15:2) 

203 c (5:3, 5:6, 6:7b) 

204 a, b, d (8:5, 8:9f, 8:6) 

205 b, d (2:7, 15:5b) 

206 a (4:7, 4:8, 4:9) 

207 a, b, e (10:3,15:2, 15:3, 15:4) 

208 a, b, c (15:9, 16:1b, 2:8, Clarificação 2c, 8:7c) 

209 a (7:1) 
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210 d (5:3, 5:6, 15:7) 

211 c, d (12:2) 

212 b (14:7, 13:1a, 15:7) 

213 b, c (4:6, 9:1, 9:2, 16:3a) 

214 b, c (4:5, 13:3, 16:3a) 

215 b, d (Clarificação 7B – Regulamento da Área de Substituição 5) 

216 b (10:3, 15:7 3º parágrafo) 

217 a (15:1, 15:2) 

218 a (12:2) 

219 b, c (14:1a, Clarificação.6a, 16:1b, 8:7f) 

220 b, e, f, (10:3, 8:10c, 15:2, 16:6b) 

221 b, c (2:2) 

222 d ( 17:9) 

223 d (5:9, 6:1, 13:1a) 

224 a, d (2:8a, 4:5) 

225 d (6:4, 12:1, 12:2, 15:2) 

226 b (16:9b) 

227 a, c, e, f (2:8a, 8:7a, 16:3d) 

228 b, d, e (2:10, Clarificação 3) 

229 a (5:3) 

230 a, d, e (4:6, 16:3d) 

231 b (6:2a, 12:1) 

232 b, c, d (7;11, 13:6, 13:6 Comentário) 

233 c, d (8:2c, 14:1a, Clarificação 6a) 

234 a (7:12, 7:11, Clarificação 4.B.2) 

235 a, b (Clarificação 4.C) 

236 b, d (16:3d, 16:5, 16:10) 

237 c, d, f (8:10, 16:6b) 

238 b, d (4:2, 4:3) 

239 c, f (8:5 Comentário 14:1a, 16:6a) 
240 a, c, d, (2:2 Comentário 16:5, 16:6b, 16:10) 

241 c (2:3, 2:4, 11:1) 

242 b (2:8, 8:7a, 16:3d) 

243 a (9:1, 15:2) 

244 b, c (2:2 Comentário 16:5) 

245 c (15:2, 15:7) 

246 d (2:3, 17:9) 

247 b, f (2:7, 13:4b) 

248 b, e (2:7, 13:4a) 

249 b, e (2:7, 13:4a) 

250 b, d (13:4a) 

251 c (2:10, Clarificação 3) 

252 c, d (2:8, 8:7a, 8:10a 16:6b,16:8, Regulamento da Área de Subst. 5) 

253 a, e (2:4, 2:5, 4:5) 

254 a, c (9:1, 8:7e, 16:1b) 

255 c, e (4:11, 16:3e, 16:3 Comentário) 

256 a, b (4:5, 6:5, 2º parágrafo, 16:3a) 

257 b (5:3, 7:6, 13:6, 15:1) 

258 c (5:9, 13:1a) 

259 a (13:2, 14:4, 15:2) 

260 b, c, d (Clarificação 4) 

261 b, e (14:1c) 

262 b, d, e (12:2, 15:4, 15:9, 16:1b, 16:3d, 8:7c) 

263 b (2:2 Comentário 16:5) 

264 b, d (8:6b, 16:9d) 

265 b (16:9a, 8:7a, 16:3d) 

266 d (17:1) 
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267 b (7:10) 

268 a, b, c (6:2a, 12:1) 

269 b, c (2:3, 14:1b, Clarificação 6a) 

270 c (10:3) 

271 b, d (6:5, Clarification 3) 

272 d (7:11, 7:12, Clarificação 4.B.B1) 

273 a, c (6:5, 8:2, 8:3, 12:1) 

274 a, b, d (10:3, 15:2, 15:4) 

275 c (4:11) 

276 d (9:1, 12:2, 15:2) 

277 b, (7:12) 

278 a, c, d (10:3) 

279 d (4:2, 16:3e) 

280 c (8:7a,16:3d) 

281 a, c (2:8, Clarificação 2) 

282 d (Clarificação 3) 

283 c (3:4) 

284 b (6:7b) 

285 c, d (8:10a, 16:6b ) 

286 d (Clarificação 4) 

287 c, d (17:7) 

288 a, b, c, d, e (16:9) 

289 b, c (4:4, 4:11) 

290 a (5:7, 5:8) 

291 b, c, d (2:8a, 4:5, 6:4, 12:1, 13:3) 

292 b, c, d, e (7:11, Clarificação 4) 

293 d (10:3) 

294 b (5:3, 6:7c) 

295 a (14:3, 14:5, 14:8, 14:9) 

296 b, d (18:1, 18:2) 

297 d (Regulamento da Área de Substituição 1) 

298 a, b, c, d, e (2:8) 

299 b (7:1, 7:6) 

300 b (16:3a, 16:6d, 16:9d) 

301 a, c (6:2c, 14:1a, 8:7f, 16:3d) 

302 b (Clarificação 7A) 

303 a, b, d (4:6, 16:3a) 

304 b (7:8) 

305 e (2:3, 2:4, 15:5b) 

306 a, c (13:6, 8:7, Regulamento da Área de Substituição 5+6) 

307 b, c (13:7, 15:1, 15:5, 15:6) 

308 a (12:2 15:2) 

309 b, d (14:1c, Clarificação 2a) 

310 a (Clarificação 7.B.b) 

311 b (16:1 Comentário 16:3d) 

312 a (2:8, Clarificação 3, 2:10) 

313 a, d (2:8, Clarificação 3, 2:9 Comentário) 

314 b (8:7a, 16:3e, Regulamento da Área de Substituição 5+6) 

315 b (6:5) 

316 a (15:2, 15:7) 

317 b, c, e (2:4, 8:6 14:1a, 16:6a) 

318 b, c (4:5, 6:5 1º Parágrafo 16:3a) 

319 b (13:7, 15:1,15:5b) 

320 a, b (8:5, Clarificação 6, 13:1b) 

321 a (11:1) 

322 d (2:5) 

323 a, c, d (2:5, 13:8) 
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324 b, c, e, f (2:9, 2:9 Comentário 13:4a, Clarificação 3, 10º Parágrafo 15:5b) 

325 c (15:5b, 15:7) 

326 a (13:2, 15:7, 2º Parágrafo) 

327 a, b, d, (2:8, 8:4b, 9:1, 10:2, 16:3c) 

328 c, e (8:5 Comentário 16:6a 14:1a, Clarificação 6c) 

329 b, c (4:6) 

330 b, c e, f (4:3, 9:1) 

331 a, b, e, f (8:9 & d - 8:10a) 

332 a (7:1, 7:3) 
 
   FAÇA O POSSÍVEL E LOGO VOCÊ ESTARÁ FAZENDO O IMPOSSÍVEL! ESTUDE! 
  S.S. 
 

 


