
XXIX CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS. 
III CATEGORÍA. Ed. Secundaria e Bacharelato (4º ESO, 1º e 2º Bach.) 

 
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___ 

 

 
1. Completa este pasapalabra. 

 
 
 
Por A: Flor conmemorativa aos caídos na I guerra mundial na Commonwealth. Ababol (Amapola) 

Por B: País onde se situaba o maior campo de refuxiados do mundo en 2019. Bangladesh 

Por C: Presidíu o Consello de Rexencia en España de febreiro a maio de 1810. Castaños 

Por D: Perza en forma de cuña que forma parte dun arco. Dovela 

Por E: Militar que participou na guerra civil cos sublevados e foi embaixador en Alemaña en 1940-1941 Eugenio Espinosa 

Por F: Zona de contacto entre masas de aire de diferentes características que provoca precipitacións. Fronte 

Por G: Fiel doutor de Mariana de Neoburgo, segunda esposa de Carlos II. Geleen 

Por H: Vapor de auga contido na atmosfera. Humidade 

Por I: Cidade sagrada dos yoruba entre o IX e o XVII. Ife 

Por K: País de Oceanía con risco de desaparecer polo cambio climático ao subir as augas mariñas. Kiribati 

Por L: Localidade preto de Praga arrasada por orde de Hitler en venganza polo asasinato de Heydrich. Lídice 

Por M: Durante 7 anos non durmíu baixo teito según o historiador Justino. Mitrídates 

Por N: País africano que ten por capital a Niamey. Níxer 

Por O: Pobo que creou un reino en Italia no século VI baixo o liderado de Teodorico I o Grande. Ostrogodo 

Por P: Asasino de Filipo II de Macedonia. Pausanias 

Por R: Comedor situado nun mosteiro ou convento. Refectorio 

Por S: Xeneral mongol vencedor do reino dos húngaros en Mohí (1241). Subotai 

Por T: Plataforma elevada para a lectura litúrxica nas sinagogas sefardíes. Tevá 

Por U: Lago do Parque Nacional de Gorongosa. Urema 

Por V: Capital da rexión italiana do Véneto. Venecia 

Por W: Danza dos bailaríns de Tsekera nunha aldea próxima a Majete, en Malawi. Wamkulu 

Por X: Capital da bisbarra de A Limia. Xinzo da Limia 

Por Y: Apelido do propietario do campo onde se celebrou o concerto de Woodstock en 1969. Yasgur 

Por Z: Cidade española que ten unha necrópole cos caídos italianos na guerra civil española. Zaragoza 

 
 

2. Que salto de auga vemos na imaxe da esquerda? (termo municipal de Vigo). A que torre da acceso esta 
curiosa porta da foto da dereita (territorio español)? 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fervenza do Freixo                Porta de acceso ao Miguelete        
_____________________________                                  _________________________________ 
 
.    
  



      Contesta a estas cuestións. 
 
1. A que deputado liberal lle pegaron unha malleira en 1813 e logo, 20 anos despois e xa morto, 
tamén os absolutistas profanaron a súa tumba? 

Isidoro de Antillón 

2. Capital de Hungría. Budapest 

3. Quen era rei en España cando morreu o famoso indio Jerónimo en Estados Unidos? Afonso XIII 

4. Mara salvadoreña rival de Salvatrucha ou MS-13. Barrio 18 (M18) 

5. Misteriosa sustancia que facía crecer o pelo e impedir as canas que vendía en 1858 o pai de 
Casta, muller logo de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Zeogonita 

6. Por certo...día, mes e ano no que morreu o segundo marido de Casta, recaudador de 
contribucións en Noviercas e asasinado dun pistoleirazo. 

26-2-1873 

7. Quen é o autor do Xuizo Final da parede principal da Capela Sixtina? Miguel Anxo 

8. Primeira muller que montou en España en 1860 un estudo profesional de daguerrotipos. Amalia López Cabrera 

9. ...en que rúa, número e cidade? Obispo de Arquellada, 
2 Jaén 

10. ...que horario de traballo tiña, según reza no periódico local El Anunciador de la Provincia do 
16 de febreiro de 1866? 

10 a 14 

11. Campo de refuxiados de Sudán do Sur, ao norte de Uganda con 250.000 refuxiados en 2019. Bidibidi 

12. Igrexa romana onde se atopa a tumba do famoso pintor Fra Angelico. Sta. Mª Sopra Minerva 

13. Nome que recibe a pilastra que decoraba o extremo dos muros laterais dos templos gregos. Anta 

14. Quen dixo, falando de ETA, que era unha organización mestura de Mao e o cura de Santa 
Cruz? 

Julio Caro Baroja 

15....por certo, que xesuíta era secretario do tristemente famoso pola súa crueldade o cura de 
Santa Cruz? 

Francisco Goiriena 

16. Río que pasa por Mérida. Guadiana 

17.Nome dado na Restauración española aos candidatos beneficiados polo goberno e que eran 
alleos ao distrito polo que se presentaban. 

Cuneros 

18. Primeira persoa en ser vacunada contra a rabia por Pasteur e que sobreviviu aínda que 
posteriormente suicidaríase en 1940 pola invasión alemana de Francia. 

Joseph Meister 

19. Ready-made da 58 edición da bienal de Venecia (2019) vencellado a un barco onde morreron 
600 inmigrantes e que foi convertido deste xeito nunha polémica obra de arte. 

Barco NostraC. Büchel 

20. Apelido do paisano a quen se lle fixo consello de guerra por poñer pedras na vía férrea en 
Guimorcondo según conta  O Liberal do sábado 26 de xaneiro de 1924. 

Eugenio Hueto García 

21. Quen reinaba en España cando se produciu a famosa masacre de Peterloo en Manchester 
contra traballadores do téxtil? 

Fernando VII 

22. Primeiro bispo católico dos EE.UU, xesuíta nomeado polo Papa Pío VI en 1789 John Carroll 

23. Rei suevo que sucede a Teodomiro. Miro 

24. Cal destes condenados a morte en Madrid en febreiro de 1940 por unha serie de atracos 
conseguíu salvar a vida: Pedro Gómez Amigo, Manuel de la Vega Esquiroz, José Luis Reull 
Gálvez ou Antonio Atienza García? 

Manuel de la Vega 
Esquiroz 

25. Ornamento a xeito de rolo en espiral do capitel xónico. Voluta 

26. Asentamentos de escravos fuxitivos ou cimarrones, sinónimo de palenque ou cumbe. Quilombos 

27. Cal foi o menú que houbo a noite do 13 outubro de 1761 cando apareceu aforcado o 
primoxénito dos Calas e que fixo que o pai fose torturado e condeado á morte? 

Pichones, polo, 
roquefort e uvas. 

28. Militar británico que recibíu o título de Duque de Ciudad Rodrigo durante a guerra de 
Independencia. 

Wellington (Wellesley) 

29. ...por certo, en que provincia española se atopa Ciudad Rodrigo? Salamanca 

30...palacio de Ciudad Rodrigo onde pernoctó unha raíña de Inglaterra a finais do XVII? Palacio de los Águila 

 
3. Completa este cadro temático das peregrinacións e o Camiño de Santiago: 

 
1. Cal destes anos foi Ano Santo Compostelán: 1937, 1995 ou o 2005? 1937 

2. En que lugar se xuntan o Camiño Navarro e o Camiño Aragonés? Puente la Reina 
(Obanos) 

3. Que mandan construir os Reis Católicos en Santiago para atender aos peregrinos? Hospital 

4. Nome do marisco que ten que ver con Santiago. Santiaguiño Vieira 

5. Primer peregrino estranxeiro, bispo francés que vivía en Le Puy, que visitou no século X Santiago. Gotescalco 

6. Cantos kilómetros alomenos tes que percorrer en bicicleta para que che dean a certificación compostelá? 200 

7. Que peregrino biscaíño foi socorrido no Hospital de San Juan de Oviedo o 4 de agosto de 1795? Francisco 
Buruchaga 

8. Que se cosía na roupa do peregrino como recordo, símbolo da peregrinaxe máis famoso. Cuncha vieira 

9. Nome do ermitán que achou o sartego de Santiago. Paio (Pelayo) 

10. Como se chama o pórtico feito polo mestre Mateo na fachada occidental da catedral de Santiago? Pórtico da Gloria 

11. A que peregrino milanés lle deron salvoconducto e carta de recomendación expedido pola Cancillería 
real aragonesa o 23 de xaneiro de 1378, apuntado no rexistro 1745 folio 33v? 

Bernard Naghel 

12.Onde cantou a galiña logo de asada no relato da famosa milagre? Domingo Calzada 

13. Quen escribíu o famoso Códice Calixtino? Aymeric 
Picaud/Anónimo 

14. Quen foi o primeiro rei peregrino? Alfonso II  

15. A quen lle deu permiso Bonifacio IX para que fose en peregrinación a Compostela en compañía de 12 
persoas o 14 de setembro de 1398? 

Juan Wit van Delft  



 


