Quiz: Você manja muito de futebol?
1. A partida de futebol com o maior número de gols de que se tem
notícia aconteceu no dia 12 de setembro de 1885, em Arbroath, na
Escócia. O time da casa meteu 36 a 0 no Bon Accord, em jogo válido
pelo Campeonato Escocês. Um gol a cada dois minutos e meio,
aproximadamente. E poderia ter sido muito mais. Sete gols do
Arbroath foram anulados pelo juiz, que marcou impedimento dos
atacantes. Ainda bem que não tinha VAR na época.
2. O Palmeiras é o time que detém mais vitórias em campeonatos
brasileiros e copas do Brasil, com 12 títulos, seguido pelo Cruzeiro com
10.
3. O São Paulo é o clube brasileiro como mais títulos mundiais, com um
total de 3 conquistas: 1992, 1993 e 2005. Santos (1962 e 1963) e
Corinthians (2000 e 2012) empatam no segundo lugar.
4. O rei Pelé marcou 1.282 gols oficiais em sua carreira entre 1956 e
1977, tornando-se o maior artilheiro do Brasil.
5. A Noruega e o Senegal são as únicas seleções do mundo que nunca
perderam para o Brasil. Com exceção de Holanda, Noruega e Hungria,
a Seleção Canarinho tem retrospecto dominante contra todas as
seleções do mundo.
6. Lee Todd, que jogou pelo time britânico Cross Farm Park Celtic em
2000, estava de costas para o árbitro da partida quando ele deu o
apito inicial. Assustado pelo barulho ele soltou um palavrão e o juiz
prontamente exibiu o cartão vermelho com 2 segundos de jogo.
7. O Brasil esteve presente em todos os 21 campeonatos mundiais de
futebol. É o único que teve sua seleção em todas as copas do mundo:
1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978,
1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.
8. Foi em 14 de abril de 1895, na Várzea do Carmo, que as equipes

formadas por ingleses radicados na capital paulista se enfrentaram. O
São Paulo Railway, time de Charles Miller, venceu a Companhia de Gás
por 4 x 2.
9. Os ancestrais são o Sport Club Rio Grande e a Associação Atlética
Ponte Preta, de 1900. O primeiro, apelidado de “Vovô”, foi fundado em
19 de julho de 1900, e a Ponte, menos de um mês depois em 11 de
agosto.
10. Segundo a Fifa, quase 200 mil pessoas foram ao Maracanã, em 16
de julho de 1950, para a final da Copa do Mundo que o Brasil perdeu
para o Uruguai por 2×1. O público total foi de 199.854; e os pagantes,
173.850.
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