


Neste jogo em formato de quiz, trataremos a história dos 
Jogos Olímpicos e suas modalidades de uma maneira 
reflexiva e lúdica.

Enquanto joga e se diverte, você poderá testar e ampliar 
os seus conhecimentos sobre este importante evento 
esportivo.

Vamos lá?



Qual é o local de origem dos Jogos Olímpicos?

I Cidade de Olímpia, na Grécia, situada na região do Peloponeso. 

Cidade de Olímpia, capital do estado de Washington, nos Estados Unidos.

Na França, onde a FIFA decidiu criar os jogos Olímpicos para diversificar os eventos 
esportivos, já que o maior era a Copa do Mundo de futebol.

Em Roma, como uma forma de homenagear os Imperadores.
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Nos primeiros Jogos Olímpicos, uma das modalidades disputadas era o Pankration. O 
Pankration era uma modalidade de:

I Corrida.

Luta.

Arremesso. 

Salto.
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Depois do período clássico, as Olimpíadas foram interrompidas por muitos séculos, até 
que o Barão de Coubertin, pedagogo e historiador francês, retomou os jogos em:

I 1896, na Grécia.

1900, na França.

1936, na Alemanha.

1904, Estados Unidos.
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Qual era o principal objetivo dos jogos clássicos?

I Culto aos deuses: os jogos faziam parte de um ritual que homenageava os deuses da 
mitologia grega, em especial Zeus.

Servir como treinamento militar, preparando os jovens para guerras e combates.

Exibir a qualidade física dos jovens e a evolução de suas performances, além de incentivar a 
boa relação entre cidades gregas. 

Divertir e distrair a população para que estas esquecessem os problemas sociais e políticos, 
como a fome e os altos impostos.
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No período clássico era permitido que participassem dos jogos:

I Apenas os homens da elite que possuíam posses e títulos. As mulheres não podiam 
participar.

Todos os homens livres e as mulheres solteiras.

Todos os homens livres e as mulheres casadas.

Todo cidadão ateniense, homem ou mulher.
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Na primeira edição dos jogos modernos, em 1896, apenas um país da América Latina 
participou do evento. Qual foi este país?

I Brasil.

Argentina.

Uruguai.

Chile.
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A versão moderna dos Jogos Olímpicos possui lemas e símbolos que representam o 
evento esportivo. Um deles é a frase em latim “Citius, Altius, Fortius”, que significa:

I Obediência, Disciplina e Força.

 
Não temer, Agir, Vencer.

Mais Rápido, Mais Alto, Mais Forte.

Beleza, Leveza, Agilidade.
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Nas Olimpíadas de 1900 a 1920 foi disputada uma modalidade nada convencional para os 
Jogos Olímpicos dos dias de hoje:

I Corrida de saco.

Queimada.

Corrida na lama.

Cabo de guerra.
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Nas Olimpíadas de Paris, em 1900, ocorreu a primeira disputa de futebol masculino, 
porém ainda em caráter experimental. Nesta edição, apenas três países participaram:

I Brasil, Argentina e Inglaterra.

Alemanha, Uruguai e Suécia.

Grã- Bretanha, França e Bélgica.

Chile, Espanha e França.
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Quando ocorreram pela primeira vez os Jogos Paralímpicos?

I Em 1960, na Itália.

Em 1920, na Bélgica.

Em 1980, na antiga URSS.

Em 1996, nos EUA.

II

III

IV



Nos Jogos da França, em 1900, um homem negro e uma mulher ganharam pela primeira 
vez. O francês Constantin de Zubierra e a britânica Charlotte Cooper praticavam:

I Futebol e Ginástica Artística.

Basquete e Vôlei.

Rúgbi e Tênis.

Esgrima e Natação
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Foi apenas nas Olimpíadas de Londres, em 1908, que houve a regulamentação do futebol. 
E, já nesta primeira participação oficial, aconteceu a maior goleada do torneio:

I Dinamarca 17 X 1 França.

Espanha 9 X 0 Alemanha.

Itália 7 X 1 Dinamarca.

França 36 X 0 Espanha.
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Quais são as cores dos anéis olímpicos e o que eles representam?

I Laranja, preto, cinza, roxo e vermelho; e representam o espírito olímpico.

Azul, amarelo, preto, verde e vermelho; e representam a união entre os continentes.

Vermelho, amarelo, azul, laranja, verde e violeta; e representam as cores primárias e 
secundárias, além de remeterem ao arco-íris.

Preto, branco, vermelho, amarelo e azul; e representam a união entre raças.
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Desde 1896, houveram apenas três anos em que não ocorreram os Jogos Olímpicos:

I 1916, 1940 e 1944, devido a grandes conflitos mundiais.

1928, 1932 e 1936, devido a grande recessão econômica gerada pela quebra da bolsa de 
valores de Nova York.

1932, 1936 e 1940, devido à ascensão do Nazismo na Alemanha.

1964,1968 e 1972, quando muitos países se recusaram a participar pelo temor causado pela 
guerra fria e em protesto às ditaduras na América Latina. 
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Foi nas Olimpíadas de 1920, na Bélgica, que ocorreu a primeira participação da delegação 
brasileira e a primeira medalha de ouro do Brasil nos jogos. Qual foi a modalidade?

I Futebol.

Tiro.

Remo.

Natação.
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Em 1952, nas Olimpíadas da Finlândia, o Brasil estreou no futebol olímpico. Nesta época, 
a modalidade era restrita apenas a:

I Atletas homens e profissionais.

Atletas homens ou mulheres, contanto que profissionais.

Atletas homens de carreira militar.

Atletas homens e amadores.
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No Pentatlo Moderno, para o esportista cumprir a toda a prova, deve passar por cinco 
etapas, cada uma composta por uma modalidade diferente, sendo elas: 

I Corrida, ciclismo, natação, tiro esportivo e corrida de cavalo.

Corrida, salto, arremesso de lança, arremesso de disco e luta olímpica.

Corrida, natação, esgrima, hipismo e tiro esportivo.

Corrida com obstáculos, salto a distância, boxe, canoagem e levantamento de peso
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O futebol de cinco, modalidade que teve sua estréia nos Jogos de 2004, é uma 
modalidade para: 

I Cegos ou pessoas com deficiência visual.

Pessoas com deficiência física.

Pessoas com deficiência intelectual.

Surdos e pessoas com deficiência auditiva.
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A estréia do futebol feminino nas Olimpíadas ocorreu em:

I Em 1976, nas Olimpíadas do Canadá.

Em 1924, na França.

Em 1996, nos Estados Unidos.

Em 1984, nos Estados Unidos.
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Parabéns por chegar até aqui! Espero que tenha 
gostado!

Quantas perguntas você acertou? E quantas 
informações novas adquiriu?

Que tal convidar seus amigos e familiares para 
serem desafiados neste jogo?


