XXVII CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS.
II CATEGORÍA. 1º, 2º e 3º E.S.O.
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___

1. Completa este pasapalabra.

Por A: En que ría galega sitúas o 70% das bateas que hai en Galicia?
Por B: Xeneral máis famoso do imperio bizantino en tempos de Xustiniano.
Por C: Provincia que forma parte da Comunidade Autónoma de Extremadura.
Por D: Onde se localiza para os gregos antigos o embigo do mundo.
Por E: Moldura saínte situada por baixo do ábaco no capitel dórico.
Por F: Significado de smyril en feroés (lingua das Illas Feroe).
Por G: Feira equina máis importante de Portugal.
Por H: Cidade sobre a que caeu unha bomba atómica en 1945.
Por I: Porción de terra rodeada de auga por todas partes de menor tamaño que unha illa.
Por K: Río atravesado pola Ponte da Paz en Tiflis.
Por L: Tipo de estructura agraria de grandes dimensións.
Por M: Con que termo se refiren os polinesios ao feito de ter carisma ou estar posuídos?
Por N: Punto cardinal asociado á palabra septentrional.
Por O: Conxunto de procesos xeolóxicos vencellados coa tectónica de placas que orixinan os cordais
Por P: Municipio pertencente á bisbarra de Valdeorras.
Por Q: País onde terá lugar o mundial de fútbol do 2022.
Por R: Río francés que pasa por Arles.
Por S: Parroquia de Vigo entre Castrelos e Lavadores.
Por T: Provincia española onde se atopa Consuegra, famosa polo azafrán.
Por U: País un pouco menos extenso que España que ten por moeda o Som.
Por V: Emperador romano da 1ª metade do V d. C. fillo de Gala Placidia.
Por W: Localidade mexicana que ten o mesmo apelido que un protagonista da serie The Big Bang.
Por X: Escultura grega primitiva votiva feita en madeira.
Por Y: Universidade americana de prestixio fundada a comenzos do XVIII rival de Harvard.
Por Z: Apelido do escultor grego autor de Sombrillas, no paseo marítimo de Tesalónica.
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2. Localiza a imaxe pertencente a unha capela onde se atopa enterrado un santo nunha cidade italiana. Na
outra imaxe identifica a fachada dunha fermosa igrexa galega da provincia de Ourense.

Tumba de San Antonio (Padua).

Igrexa de Berán (Leiro, Ourense)

3. Contesta a estas cuestións.
1. Por vontade de que empresario reconstruíuse a colección de arte que se exhibe no palacio
Barberini de Postdam?
2. Pai fundador da República Centroafricana, moi querido no país.
3. Que rei español sucedeu a Felipe III?
4. Cal é a capital de Suiza?
5. Entre que anos foi independente Biafra de Nixeria?
6. Cantos francos tiñan que pagar de multa os pescadores franceses apreixados polo buque
inglés Argus por pescar en augas inglesas según consta no periódico El Universo do 6 de xullo
de 1905?
7. Pozo vertical máis profundo de España con 430 metros e segundo do mundo dentro da
categoría de pozo de caída libre
8. Diante de que vispo postrouse o emperador Teodosio en Milán?
9. A que velocidade aproximada (varia un chisco) vai o planeta Terra no movemento de
translación arredor do Sol?
10. En que milenio estariamos no ano 2377 a. C.?
11. Líder da secta Shindo Renmei que organizaba asasinatos de xaponeses en Brasil,
compatriotas que non crían que Xapón gañara a II Guerra Mundial.
12. En que cidade está a mesquita máis alta do mundo cun alminar de 210 metros de altura?
13. Cal destas illas pequenas cercanas a Zanzíbar (Unguja) é máis septentrional: Sume, Popo,
Miwi ou Kwale?
14. Que artista dirixíu as obras do Pórtico da Gloria na 2ª metade do XII?
15. Illa con maior cantidade de poboación do mundo.
16. Que clase de artículo se patentou co número 63190 na Oficina Española de Patentes y
Marcas creando un emporio empresarial en Alacante?
17. Que se atopa no sótano da casa que pertenceu ao famoso doutor Andreu, o das pastillas,
feito durante a guerra civil española?
18. Que nome reciben os taxis amarelos en Kolkata (Calcuta)?
19. Primeira esposa de Fernando III o Santo e nai de Afonso X o Sabio.
20. A que ferrolán, garda civil, que se opuxo á sublevación en Cataluña ían dirixidas estas
palabras de Franco: que o fusilen aínda que sexa en padiola?
21. Que indeminización tiñan os membros das SA por invalidez do 50% según a ordenanza de
1926 promulgada por von Salomon?
22. Cal é o estadio de béisbol máis antigo do mundo en activo?
23. Emperador romano que sucede a Calígula.
24. Muller que coidou a San Ignacio durante máis de 50 días logo que lle deran unha malleira ás
aforas de Barcelona e que ademais foi mecenas do Santo cando estudiaba en París.
25. Cantas provincias comprende a Comunidade Autónoma de Castela A Mancha?
26. Onde se atopa o fermoso Cristo Crificado de Cellini, de mármore branco sobre cruz negra e
que estaba completamente espido antes que unha horrible pano branco afease
irremediablemente a obra?
27. Que observación lle fixo Rufus Hale ao pintor David Hockney sobre o lapicero que aparece no
retrato que lle fixo e que se atopa no Guggenheim de Bilbao na exposición temporal que remata
o 25 de febreiro do 2018?
28. A que novelista lle deron o premio Nobel, co disgusto da URSS en plena guerra fría, en
1958?
29. A quen correspondeu realizar o discurso La sierpe vencida na primeira parte do acto
celebrado no Colexio Apóstol Santiago, en 1904, no 50 aniversario da proclamación dogmática
da Inmaculada?
30.Cal foi o derradeiro ser humano en pisar a lúa en 1972?
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4. Emparella estas operacións militares co lugar ou personaxe a través dos números:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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10
2
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1
4
7
9
5
8
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