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

 
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___ 
 

 
1. Completa este pasapalabra. 

 
 

Por A: País que ten por capital a Berlín.  

Por B: Chemineas naturais a xeito de surtidor típico de Asturias que ruxen con forza.  

Por C: Rei visigodo que precede ao seu fillo Recesvinto no século VII.  

Por D: Construcción megalítica que tamén recibe o nome de mámoa ou anta.  

Por E: Nome da cidade de Tokio ata 1868.  

Por F: Bosque de diversas especies caducifolias típico de zonas atlánticas como Galicia.  

Por G: Nome que recibe o burato onde van parar as bolas no xogo das canicas.  

Por H: Sepulcro funerario excavado nun terreo ou dentro dunha rocha ou montaña.  

Por I: Heroe mitolóxico da epopeia Popol Vuh dos mayas-quichés.  

Por K: Gengis...conquistador mongol situado entre os séculos XII e XIII.  

Por L: Concello da bisbarra de Noia.  

Por M: Político iraní nacionalista que nacionalizou o petróleo, portada do Time en xuño do ano 1951.  

Por N: Planeta do sistema solar descuberto o ano no que casaba Sabela II de España.  

Por O: Policía creada polo tzar Iván o Terrible que levaban na cadeira de montar a cabeza dun can.  

Por P: Monte que ocasionou a maior traxedia volcánica do XX con máis de 30.000 mortos en 1902.  

Por R: Zonas de pesca na Albufera de Valencia sobre estacas fixas sorteadas entre pescadores.  

Por S:Escultura de Francisco Leiro que se atopa na Porta do Sol en Vigo.  

Por T: Lonxa de peixe máis grande do mundo.  

Por U: Vexetación que se adapta ás zonas que presentan sombra.  

Por V: En arquitectura, oco ou luz que se contrapón á parte maciza ou muro.  

Por Z: Capital da Comunidade Autónoma de Aragón.  

 
 

1. Nome da igrexa da província de Pontevedra (fotografia da esquerda) e nome da igrexa e localidade de Apulia 
onde se atopa a segunda fotografia da bóveda con lunetos e a nave central. 

 

 
                                                                               
       
 
 
 
 
                                                                                                 
                       
      ____________________________                                  _________________________________ 
 



2. Contesta a estas cuestións. 
 

1. Que cores aparecen na bandeira de Bulgaria?  

2. Manifestación artística considerada como a novena arte.  

3. Illa máis poboada do mundo.  

4. Cal destas tumbas do Val dos Reis é máis meridional: Tutankamón, Ramsés X, Tutmosis III, 
Horemheb ou Ramsés IX? 

 

5. En que cemiterio están enterrados Chopin, Wilde, Piaf e Modigliani?  

6. Que país gañou o campionato do mundo de fútbol celebrado no 2022 en Qatar?  

7. Cal é a rúa máis curta e pequena de O Ferrol?  

8. En que século estariamos no ano 1342?  

9. Municipio que cultiva máis do 90 % do lúpulo en España, clave para a elaboración da cervexa.  

10. Matrícula alemana do vehículo que foi descuberto cun cargamento de café de contrabando en 
O Porriño según narra o diario Informaciones do 30-9 de 1966. 

 

11. Actor que encarnou (1996) ao personaxe histórico de Michael Collins, protagonista das loitas 
en Irlanda. 

 

12. Cal destes feitos ocorríu antes do nacemento de Cristo: construcción das pirámides de Exipto; 
As Cruzadas; descubrimento de América por Colón; construcción da muralla China? 

 

13. Primeiro emperador de orixe hispánica.  

14. A que estilo artístico pertence a igrexa viguesa de Santa María de Castrelos?  

15. De que praza dunha cidade galega dixo Castelao sinalando: relixión, caridade, xustiza, ensino.  

16. En xeografía, entrada do mar na terra xeralmente máis pequena que a baía.  

17. Equipo de fútbol máis antigo do mundo para a FIFA, fundado en 1857.  

18. En que país sitúas o Taj Mahal?  

19. De que personaxe histórico di Fernández de los Ríos a Ruiz Zorrilla nunha carta do 16/10/1873 
que ni para ver a sus parientes volvió a España? 

 

20. En que océano desemboca o río Amazonas?  

21. Que dous animais acompañan á figura de Orfeo no mosaico romano da Sala de Mileto do 
Museo de Pérgamo en Berlín? 

 

22. País que inclúe o morado na súa bandeira (único xunto a Xamaica) nun arco da bella no escudo  

23. En que ano morreu o primeiro home en pisar a lúa?  

24. Que paisano morreu nunha pelexa en Orgiva (Granada) xunto a un garda municipal por un 
tema da queima de fogos artificiais según conta o diario católico El Siglo Futuro do 23/1/1905? 

 

25. Gran cordilleira europea presente en Hungría, Rumanía, Eslovaquia e Serbia.  

26. A canto ascendía a cuantía do presuposto para a canalización do Manzanares nunha subasta 
de Valentín Gutiérrez sendo ministro de Facenda o señor Ugarte según conta o diario El Mundo do 
30 de abril de 1914? 

 

27. Nome da rapaciña a que lle rifaron por cortar unha flor no balneario de O Carballiño o que 
provocou un capricho e a compra do establecemento polo seu pai. 

 

28. Galega, pioneira do feminismo español, decía: abride escolas e pecharánse cárceles.  

29. Que personaxe de novela ilustra o historietista Sergio García empregando o Home de Vitrubio 
nunha obra do 2019? 

 

30. Quen era presidente do goberno cando España recuperou o illote de Perejil a comenzos deste 
século, ocupado por xendarmes marroquís. 

 

 
3. 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 acontecementos que tiveron lugar neses mesmos anos. 

 
                     HISTORIA DO COLEXIO                   A       ANO                    ACONTECEMENTO                 B 

Instálase en Vigo, no edificio da Molinera.   Nace o actor John Travolta.  

Obtención da Medalla da Cidade por parte do 
Concello de Vigo. 

  Fin da batalla de Verdún.  

Visita do P. Arrupe, Xeral da Compañía de 
Xesús. 

  Afundemento do petroleiro Exxon 
Valdez 

 

Inauguración do edificio da Igrexa, obra de A. 
Cominges. 

  Morte de Francisco Franco.  

Visita de Fraga Iribarne como Presidente da 
Xunta. 

  Morte do sanguinario Pol Pot.  

Traslado a Camposancos.   Retorno de Afonso XII a España.  

Visita do P. Kolvenvach, Xeral da Compañía de 
Xesús. 

  Asasinato de Óscar Romero.  

Inauguración do Colexio no edificio de 
Bellavista. 

  Inauguración do estadio fútbol 
Balaídos 

 

Primeiras alumnas no Colexio.   Protocolo sobre cambio climático de 
Kyoto. 

 

Comenza o Bacharelato Unificado Polivalente 
(BUP) 

  Descubrimento de La Dama de Baza.  

 


