
XXIX CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS. 
I CATEGORÍA. Ed. Primaria (5º e  6º) 

 
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___ 
 

 
1. Completa este pasapalabra. 

 
 
 
Por A: Rei de Yugoslavia asasinado en Marsella.  

Por B: Nome propio, masculino de Beatriz.  

Por C: País que ten por capital a Bogotá.  

Por D: Martín de... Apóstolo dos suevos.  

Por E: Comunidade Autónoma formada polas provincias de Cáceres e Badajoz.  

Por F: Lugar con maquinaria e instalacións industriais.  

Por G: Cárcere exclusiva de mulleres no século XVII.  

Por H: Provincia que visitarías indo ao castelo de Cortegana.  

Por I: Porción de terra rodeada de auga por todas partes e de menor tamaño que unha illa.  

Por K: Volcán indonesio que estoupou en 1883 provocando un desastre.  

Por L: Semente dunha planta herbácea da que se di que ten moito ferro.  

Por M: Batalla pola que Xénova afunde a Pisa en 1284.  

Por N: Cidade alemana onde se celebraron uns xuizos contra os líderes nazis logo da II guerra mundial  

Por O: Golfo do mar Arábigo que comunica co golfo Pérsico.  

Por P: Esposo da famosa raíña dos icenos Boudica.  

Por R: Nome ao que fai referenza a forma cariñosa de Moncho.  

Por S: Ditador ao que derrocaron os sandinistas en 1979.  

Por T: Río que pasa por Toledo.  

Por U: Bisbarra de Galicia á que pertence o municipio de Monterroso.  

Por V: Val do río dominado dende o castelo de Soutomaior.  

Por W: Único animal do mundo que produce excrementos cúbicos.  

Por X: Sustancias sintetizadas polo home, non naturais, que se atopan no medio ambiente.  

Por Y: Marca de aceite que inaugurou unha fábrica en 2018 en Sevilla coa presenza de Felipe VI.  

Por Z: Parroquia máis meridional do municipio de Vigo  

 
 

2. Como se chama a aldea abandonada do termo municipal de Vigo da foto da esquerda? Nome da igrexa 
española da imaxe da dereita, que ten que ver cos xesuítas.  

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                  
____________________________                                  _________________________________ 
 
    
       



3. Contesta a estas cuestións. 
 
 
1. Na Historia Compostelana son descritas como a chave e o selo de Galicia.  

2. Quen dixo aquilo de que pintaba en galego, polo que non podo ser realista?  

3. Capital de Arxentina.  

4. Que imperio rematou antes a súa existencia: o bizantino, o azteca, o romano ou o chinés?  

5. Pintor que introduciu por primeira vez as figuras de Adán e Eva nunha Anunciación.  

6. Cal destas cidades é máis septentrional: Roma, Berlín, Viena ou París?  

7. Cantos kilos pesaba o sobriño do xeneral da División Azul Emilio Esteban-Infantes logo de 
pasar por Dachau e ser liberado o 29 de abril de 1945? 

 

8. Mar que baña as costas de Ibiza.  
9. En que ano fuxiu o Dalai Lama do Tibet pola persecución de China, marchando cara a India a 
través do Himalaia. 

 

10. Que cadea de cafeterías lle debe seu nome ao primeiro oficial do Pequeoud do libro Moby 
Dick? 

 

11. Que río pasa por Zaragoza, Reinosa, Tudela e Tortosa?  

12. Pallaso español favorito de Buster Keaton xunto con Oakley.  

13. ...por certo, quen proporcionou a mellor ou única, segundo algúns, coroa de flores no seu 
triste enterro? 

 

14. En que mes do ano temos en España a noite máis longa do ano?  

15. Decano da Sociedade Económica que deu un discurso en Segovia, según recolle o periódico 
El Radical do 31 de outubro de 1911. 

 

16. Cal destes periodos da prehistoria é o máis antigo: neolítico, mesolítico ou paleolítico?  

17. Primeiro apóstol de Cristo, Protocletos.  

18. En que século estariamos no ano 34 d. C.?  

19. Primeira alcaldesa musulmana negra de Francia.  

20. Dinastía que sucede á dos Habsburgo en España no século XVIII.  

21. Primeira persoa confirmada alcanzada por un meteorito que lle golpeou na súa casa entrando 
polo teito. 

 

22. En que océano desemboca o río Amazonas?  

23. Cidade rumana que ten un cartel co nome da cidade ao estilo de Hollywood.  

24. Que cores forman parte da bandeira de Suecia?  

25. Que unía a primeira liña de metro inaugurada en Madrid en 1919.  

26. En cantos ducados foi tasado en 1664 un cavallo morcillo dos bens equinos do malogrado 
Duque de Híjar ao morrer encarcerado por orde de Filipe IV según consta no Arquivo Provincial 
de León? 

 

27. Cal destes grupos humanos ou civilizacións estiveron antes pola península ibérica: visigodos, 
musulmáns, romanos, celtas ou vikingos? 

 

28. En que provincia española se atopa o municipio de Andorra?  

29. Cidade onde se localizan as Torres Flamíxeras.  

30. Día, mes e ano no que casou Josefa Bosch, alcumada La Pardala, famosa heroína da 

resistencia española contra Napoleón. 
 

 
 
 

4. Introduce estes elementos na provincia galega correspondente (ollo! Pode ser que algún haxa que poñelo 
en máis dunha provincia...ou en ningunha: 

 

1. Atópase a cidade galega con maior número de habitantes.  

2. Conta cun aeroporto.  

3. Igrexa máis antiga de Galicia en activo.  

4. Montañas con altitudes superiores aos 2500 metros.  

5. Naceu Francisco Franco.  

6. Equipo de fútbol Bergantiños.  

7. Municipio con menor cantidade de poboación.  

8. Cauce do río Miño.  

9. Ría de Arousa.  

10. Batalla de Elviña.  

11. Parque Natural  

12. Ponte do Pasatempo.  

13. Parque do Pasatempo.  

14. Parque Nacional.  

15. Non ten saída ao mar.  

 
 


