
XXXII CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS. 
II CATEGORÍA. Ed. Secundaria (1º, 2º e 3º ESO) 

 
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___ 
 

 
1. Completa este pasapalabra. 

 
Por A: Ritual da Grecia clásica de presentación dun recén nacido.  

Por B: País que non ten letra no seu himno nacional.  

Por C: Cidade que é considerada a meca do cubismo a principios do XX.  

Por D: Nome do ritual dos guerreiros suri enfrontándose armados con lanzas.  

Por E: Rúa de Vigo que vai dende a oliveira ata a porta do Sol.  

Por F: Arco que cingue a bóveda transversalmente a xeito de cinturón.  

Por G: Ernesto...médico, político e guerrilleiro que naceu, coma Messi, en Rosario.  

Por H: Capital de Somalilandia.  

Por I: País que ten en Asia maior número de illas.  

Por K: Estado cunha bandeira vermella que ten no centro un sol amarelo con 40 raios.  

Por L: Inclinación dun monte ou elevación por calquera dos seus lados.  

Por M: Nome da muller representada na pintura Retrato dunha negra de Marie Guillemine Benoit (1800)  

Por N: Primeiro apelido do Presidente da Xunta de Galicia dende o 2009 ata 2022.  

Por O: Un dos seis nobres persas que axudaron a Darío I a ser rei de Persia .  

Por P: Pilar adosado a un muro con función xeneralmente decorativa.  

Por R: Restos dun corpo ou obxectos de algún santo ou venerados polos fieis dunha relixión.  

Por S: Apelido do arquitecto que realizou a biblioteca de Aveiro entre 1988 e 1993.  

Por T: Localidade onde se atopa a manta da que sae a expresión Tirar de la manta.  

Por U: Surxencias subterráneas dos acuíferos na Albufera de Valencia.  

Por V: Caudillo lusitano que voltou tolos aos romanos ata que foi traizoado no II a. C.  

Por Z: Localidade onde se atopa a casa natal do explorador Legazpi.  

 
 

2. Identifica esta chiminea situada na provincia de Pontevedra e o nome da igrexa e a localidade da Apulia onde 
se atopa a fotografia da nave central coa curiosidade de ter arcos de médio punto dun lado e oxivais doutro. 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
_____________________________                                  _________________________________ 
 
 
 



3. Contesta a estas cuestións. 
 

1. Burato negro situado máis preto da Terra, a uns 1600 anos luz.  

2. Rexión que ocupa a parte oriental e interior de Croacia.  

3. Cidades estado independentes que conformaban a civilización grega clásica.  

4. Primeira muller en ser nomeada (1970) doutora da Igrexa.  

5. Siglas coas que foi coñecida a poderosa Compañía Holandesa das Indias Orientais  

6. Galega e primeira muller conductora de camións en España.  

7. Cal era o horario de visita do Hospital Militar de Convalecientes de Santa Gertrudis, para os 
feridos da División Azul, según se pode mirar na fotografía do Arquivo Manuel Álvaro Requena? 

 

8. Cal das tres naves da primeira expedición de Colón cara a América non era unha carabela?  

9. Nome da primeira muller parlamentaria do mundo árabe en 1957.  

10. Pliegues carnosos que os artistas antigos esculpían no pescozo das mulleres  

11. En que século tivo lugar a batalla das Espuelas de Oro?  

12. En que océano desemboca o río Mekong?  

13. Que teñen en común Elcano o navegante e o modisto Balenciaga?  

14. Como remata esta copla sobre Clara Campoamor que aparece no semanario humorístico 
Gutiérrez de 1933: Desarrolla, cosa rara/con acierto tantos temas/que si esta Clara es clara... 

 

15. A que dinastía pertence o rei Fernando VI?  

16. En que ciudad berraban en 1967 All you need is Pablo, por Picasso?  

17. Que muller artista dixo que cambiaría toda a miña obra por un pouco de beleza?  

18. Escritor que pedíu antes de morrer (1936): non quero ao meu carón nin cura discreto, nin frade 
humilde, nin xesuita sabihondo. 

 

19. Que emperador bizantino promoveu a construcción de Santa Sofía no século VI?  

20. A que bisbarra pertencen os municipios de Cuntis e Moraña?  

21. Día, mes e ano no que Lorca puxo súa sinatura no Libro de Peregrinos en Santiago de 
Compostela na súa primeira viaxe alí. 

 

22....por certo, que músico cantou 100 anos despois nun concerto en Santiago o Cántico espiritual 
de San Juan de la Cruz e un poema de Lorca? 

 

23. Primeiro empresario catalán morto en accidente laboral ao estoupar unha caldeira onde fervían 
teas para estampar en 1821. 

 

24. Que prenda de vestir se defendía con ardor no artigo do 21 de xullo de 1835 de El Correo de 
las Damas polo seu director Antonio María Segovia? 

 

25. Que famoso pintor retratou á artista Sofonisba Anguissola cando tiña esta 96 anos?  

26. Tipo de pirámide de poboación de base máis estreita que o centro, con gran porcentaxe de 
poboación vella e escasa natalidade, típica dos países desenvolvidos. 

 

27. En honor a que conquistador español lle puxo Nike o nome a unhas zapatillas de deporte para 
rivalizar coa súa competidora Adidas que tiña as Azteca Gold? 

 

28. Único continente con toda a súa supperficie situada no hemisferio sur.  

29. Que aparece no chan, no medio de dúas mulleres, no cadro de Romero de Torres titulado 
Rivalidade de 1925? 

 

30. Elemento arquitectónico vertical que divide unha porta ou ventá.  

 
 

4. Ordea os episodios da historia do Colexio cronoloxicamente do máis antiguo (número 1) ao máis moderno ou 
recente (número 10) na columna A; coloca o ano no que tivo lugar ese acontecemento e, na columna B ordea 
tamén cronoloxicamente os sucesos que tiveron lugar neses mesmos anos. 

 
 
                     HISTORIA DO COLEXIO                   A       ANO                    ACONTECEMENTO                 B 

Visita de Antonio Cánovas del Castillo.   Chegada do home á lúa.  

Publicación de La Vida sale al encuentro de 
Martín Vigil. 

  Nace Vicente Risco.  

Nace a APA (Asociación de Padres de Familia).   Envío do primeiro email.  

Rocío Sotillo Román, antiga alumna, recibe 
recoñecemento da Howard Hughes Medical 
Institute. 

  Nace o futbolista francés Paul Progba  

Abre as súas portas o Colexio en Ancéis.   Amadeo de Savoia é o rei de España  

Por 1ª vez é nomeado Director un profesor civil.   A tour Eiffel luce na Exposición 
Universal de París. 

 

Desaparición do internado.   Sinatura do Pacto de Varsovia.  

Por 1ª vez ingresa un alumno na Compañía de 
Xesús. 

  Nace Inés Armand, feminista e 
participante da revolución rusa. 

 

Aparece o 1º número de a revista O Noso Lar.   Comenzo da I Guerra Mundial.  

Visita o Colexio a infanta coñecida como A 
Chata 

  Renuncia sorpresiva do Papa 
Benedicto XVI. 

 

 


