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I. OLIMPÍADAS 
1.  Os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do 

mundo. 

2.  O primeiro registro de Jogos Olímpicos data de 776 

a.C., em Atenas, na Grécia, na cidade de Olímpia.  

3.  Naquela época, já existia o intervalo de 4 anos para 

a realização dos Jogos Olímpicos. 

4.  Os Jogos Olímpicos ocorriam em um único dia, até 

serem interrompidos por um rei romano, com a 

queda da Grécia e a chegada do Império Romano. 

5.  Logo depois, foram acrescentados outros tipos de 

corridas, o arremesso do disco, o dardo, o salto em 

distância, o boxe, a luta livre, o pentatlo, a corrida 

de bigas, e a duração dos jogos, incluindo as 

cerimônias religiosas, aumentou para sete dias. 

6.  O Barão de Coubertin foi o criador dos Jogos 

Olímpicos da Era Moderna, que foram disputados, 

pela primeira vez, em 1896. Foi ele o responsável 

por colocar no papel os ideais do Olimpismo como 

um estilo de vida associado ao esporte, à cultura e 

à educação. 

7.  A primeira edição foi disputada em 1896, em 
Atenas, na Grécia. 

8.  No período da Primeira Grande Guerra Mundial, a 

edição dos Jogos Olímpicos de 1916 foi cancelada. 

9.  Na edição dos I Jogos da Era Moderna em Atenas 

1896, a modalidade de tiro foi incluída, porque o 

Barão de Coubertin era um exímio atirador e 

decidiu acrescentá-la. Nessa edição, não houve 

disputa nas modalidades coletivas e só houve 

participação de atletas do gênero masculino.  

10.  A edição dos Jogos Olímpicos de Munique 1972 

ficou marcada negativamente por um atentado 

terrorista que matou 11 atletas da delegação 

israelense. 

11.  A primeira vez que mulheres foram aceitas como 

atletas nos Jogos Olímpicos foi em Paris 1900. 

12.  A virada, para valer, a favor das Olimpíadas como 

evento reconhecido mundialmente, começou em 

Londres 1908, com a experiência britânica na 

organização de eventos esportivos. Pela primeira 

vez, foi construído um estádio olímpico e os atletas 

da natação nadaram numa piscina.  

13.  Em Estocolmo 1912, os Jogos Olímpicos se 

consolidaram. Os suecos realizaram uma edição 

considerada modelo de organização, que fez com 

que o Barão de Coubertin se animasse com o 

sucesso do evento para os anos posteriores.   

14.  Os Jogos Olímpicos sobreviveram à Primeira Guerra 

Mundial. Apesar do cancelamento da edição de 

1916, que seria disputada em Berlim, a competição 

voltou com tudo em Antuérpia 1920. 

15.  Em Paris 1924, na França, houve, pela primeira vez, 

uma cobertura maciça da imprensa internacional. 

Curiosamente, foi no ano em que a Olimpíada 

voltou à terra natal que o Barão de Coubertin se 

afastou da presidência do COI. 

16.  Existem três tipos de Jogos Olímpicos: os de Verão, 

os de Inverno e os Jogos Paraolímpicos. 

17.  Os Jogos Olímpicos de Verão acontecem de 4 em 4 

anos e contam com cerca de 30 modalidades 

(algumas divididas em disciplinas) e cerca de 200 

países participantes. 

18.  Os Jogos Olímpicos de Inverno são os que reúnem 

as provas realizadas no gelo ou na neve. Também 

realizados de 4 em 4 anos, acontecem desde 1924. 

Atualmente, contam com 15 modalidades. 

19.  Os Jogos Paraolímpicos são o maior evento 

esportivo mundial envolvendo pessoas 

com deficiência. Incluem  atletas com deficiências 

físicas (de mobilidade, amputações, cegueira ou 

paralisia cerebral), além de deficientes mentais. 

20.  Realizados, pela primeira vez, em 1960, 

em Roma (Itália), tiveram origem em Stoke 

Mandeville, na Inglaterra, onde ocorreram as 

primeiras competições esportivas para deficientes 

físicos, como forma de reabilitar militares feridos 

na Segunda Guerra Mundial. 

21.  Os símbolos olímpicos são: os anéis, a tocha, a 

medalha, a mascote e o lema. 

22.  Os cinco anéis interligados que compõem o 

estandarte das Olimpíadas possuem cores 
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diferentes e cada uma representa um continente: 

azul, a Europa; amarelo, a Ásia; preto, a África; 

verde, a Oceania; e vermelho, as Américas. 

23.  A tocha é o mais antigo símbolo das Olimpíadas e 

faz a ligação entre os jogos realizados na Grécia 

Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo 

sagrado, tido como elemento purificador, era 

usado pelos gregos em frente aos principais 

templos, com o Santuário de Olímpia, que recebia 

as competições esportivas. 

24.  Os primeiros campeões olímpicos recebiam como 

prêmio uma coroa feita com folhas de louro e 

oliveira. 

25.  Quando os Jogos Olímpicos voltaram a ser 
realizados, no ano de 1896, os vencedores foram 
presenteados com uma medalha de ouro e um ramo 
de oliveira. 

26.  A partir de 1904, foi instituída a premiação para o 
segundo e o terceiro colocados, que receberiam 
medalhas de prata e bronze, respectivamente. Essa 
forma de pontuação acabou espalhando-se para 
outras competições esportivas. 

27.  Outro representante dos Jogos Olímpicos é a 

mascote, que muda a cada edição. A primeira 

mascote oficial foi apresentada na Olimpíada de 

Munique, em 1972. O Waldi, como a mascote era 

chamada, foi inspirado na figura de um cachorro da 

raça dachshund, muito comum na região. 

28.  Citius, Altius e Fortius é a expressão latina que 

define o espírito olímpico e significa: o mais rápido, 

o mais alto e o mais forte. A essência da frase está 

na superação de limites, proposta aos atletas que 

competem nos jogos. 

29.  A medalha Barão de Coubertin é uma premiação 

concedida pelo Comitê Olímpico Internacional 

(COI) a atletas e pessoas envolvidas com o esporte 

que demonstrem alto grau de esportividade e 

espírito olímpico durante a disputa. 

30.  Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona dos 

Jogos Olímpicos de Atenas 2004 quando foi atacado. 

O incidente atrapalhou o brasileiro, que perdeu a 

vantagem que tinha, foi ultrapassado por dois 

concorrentes e terminou com a medalha de bronze. 

31.  Pelo espírito esportivo em continuar na disputa 

após ser atacado e a humildade demonstrada 

depois da prova, Vanderlei Cordeiro de Lima foi 

premiado com a medalha Barão de Coubertin. 

32.  O futsal não é uma modalidade olímpica.  

33.  O basquete foi aprovado e, com o handebol de 

campo, entrou no programa de Berlim 1936.  

34.  Em agosto de 2016, durante a 129ª sessão do 

Comitê Olímpico Internacional, realizada no Rio 

de Janeiro, houve a inclusão de cinco novas 

modalidades no programa olímpico já para os 

Jogos de Tóquio, em 2020 (2021).  Além do 

Beisebol/Softbol e Caratê, que possuem uma 

estreita ligação com o país-sede, o skate, o surf e 

a escalada esportiva também conquistaram um 

espaço. 

35.  Pelé foi um atleta conhecido mundialmente e 

nunca disputou uma Olimpíada. 

36.  Os Estados Unidos são o país com o maior número 

de medalhas, que é de 2.399 até a Olimpíada de 

Londres, em 2012, sendo 976 de ouro. O Brasil 

ocupa a 37ª posição, com 108 medalhas, sendo 23 

de ouro. 

37.  O maior recordista da história dos Jogos Olímpicos 

é o nadador norte-americano Michael Phelps, com 

21 medalhas (18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze). 

Já a mulher com mais medalhas é a ginasta 

ucraniana Larissa Latynia. Ao todo, são 18 (9 de 

ouro, 5 de prata e 4 de bronze). 

38.  A maratona é a prova mais longa e mais antiga do 

atletismo e corresponde à distância de 42.195 

metros. 

39.  Usain Bolt é um ex-velocista jamacaino 

multicampeão olímpico e mundial na modalidade. 

40.  Único atleta na história, até então, a tornar-se 

tricampeão em duas modalidades de pista 

em Jogos Olímpicos de forma consecutiva (100 

metros rasos e 200 metros rasos) e bicampeão, 

também de forma consecutiva, na modalidade de 

revezamento 4x100 metros. É o único atleta a 

conquistar oito medalhas de ouro em provas de 

velocidade; foi dez vezes campeão mundial. 

41.  Medalhas Olímpicas Brasileiras em todas as 

edições que o Brasil já participou: 30 medalhas de 

ouro conquistadas; 37 medalhas de prata 

conquistadas; 63 medalhas de bronze 

conquistadas. 

42.  O velejador Robert Scheidt é quem encabeça a lista 

dos maiores medalhistas do Brasil na história dos 

Jogos Olímpicos. Com seis participações no 

currículo, ele foi duas vezes campeão olímpico, 

outras duas foi vice-campeão e uma vez, terceiro 

colocado. 

43.  O líbero Serginho, em quatro edições disputadas, 

chegou sempre com a seleção brasileira de vôlei 

masculino à final. Ganhou o ouro em Atenas 2004 e 

na Rio 2016. Foi prata em Pequim 2008 e Londres 

2012. 
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44.  Torben Grael foi presença constante na delegação 

brasileira que disputou os Jogos Olímpicos. Em seis 

participações, subiu cinco vezes ao pódio com dois 

ouros, uma prata e dois bronzes, resultados que o 

deixam na terceira colocação na lista dos maiores 

medalhistas do Brasil na história dos Jogos 

Olímpicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


