XXVII 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: Municipio da bisbarra de Barbanza.
Por C: Segunda fonte de enerxía consumida no mundo.
Por D: Río que pasa polas cidades de Viena, Belgrado e Budapest.
Por E: Nome da moeda que circula por boa parte dos países da Unión Europea dende 2002.
Por F: Con que expresión refírense os polinesios a estar fartos e pasar de todo?
Por G: Buque que estoupou en 1947 provocando a explosión máis mortífera en EE.UU.
Por H: Burato que presenta un muro para albergar esculturas.
Por I: Porción de terra rodeada de auga por todas partes e de menor extensión que un continente.
Por K: Nome dos xemelgos que tivo Kena, fillo de Copito de Nieve en 2004.
Por L: Provincia galega onde se atopa Viveiro.
Por M: Paisaxes peladas de matogueiras (maiormente breixo) típicas do norte de Escocia.
Por Ñ: Rei de Babilonia, conquistador de Xerusalén no VI a. C.
Por O: Monumento en forma de piar característico da civilización exipcia...e da cidade de Roma.
Por P: Nome dos sarcófagos coloridos de dignatarios da cultura dos chachapoyas.
Contén a Q:.Dirección onde os musulmáns deben orientarse para rezar que coincide con A Meca.
Por R: Significado de havtask en feroés (lingua das Illas Feroe).
Por S: Periodo de tempo que abrangue 100 anos.
Por T: Transferencia de auga dun río a outro ou dunha conca a outra.
Por U: País onde se celebra o antroido máis duradeiro do mundo
Por V: Cidade onde se construíu o último barco a vapor en España nos anos 60.
Por W: Familia de banqueiros concesionaria da gobernación de Nova Andalucía no XVI.
Por X: Técnica de grabar imaxes nunha plancha de madeira.
Por Y. Illa no golfo de Gabes de 500 kilómetros cadrados e que pertence a Túnez.
Por Z: Provincia española onde se atopa Bílbilis, lugar de repouso do poeta Marcial.

2. Nome e lugar da enorme igrexa italiana e lugar de Galicia onde se atopa a escultura.

San Petronio (Bolonia)
.

Parque do Pasamento (Betanzos)

Alemaña
Boiro
Carbón
Danubio
Euro
Fiu
Grandcamp
Hornacina
Illa
Kiri/Kera
Lugo
Moors
Nabucodonosor
Obelisco
Purunmachos
Alquibla
Rape
Século
Trasvase
Uruguay
Vigo
Welser
Xilografía
Yerba
Zaragoza

3. Contesta a estas cuestións.

1. País con menor extensión de Africa
2. A que capela se lle chama o Relicario de América?
3. Quen recibía o alcume de O Director na conspiración dos militares en España de 1936?
4. Quen é o actual rei de España?
5. Cal é o acantilado máis alto de Europa continental (sen contar as illas)?
6. En que século estariamos no ano 1241?
7. Cal destes mares que bañan o arquipélago das Filipinas é máis meridional: Bohol, Visayan ou
Sibuyan?
8. Xogador de fútbol do Celta de Vigo que ten orixe sursudanés aínda que naceu en Uganda pola
guerra civil do seu lugar de orixe.
9. En que océano desembocan o río Amazonas e o río Congo?
10. Canción que cantan os bukusu, tribo ao oeste de Kenia, no rito do acto da circuncisión.
11. Xudío que asasinou a un funcionario alemán en 1938 e que foi tomado como excusa polo
nazismo para a persecución antisemita que orixinou a noite dos cristais rotos.
12. Falando de antisemitismo...canto tiñan que pagar mensualmente os membros das SA nazis
para estar asegurados por accidentes e responsabilidade civil según a ordenanza de 1926?
13. Cantas provincias forman parte da Comunidade Autónoma de Galicia?
14. Nome que reciben as persoas do terceiro sexo no norte de Nixeria.
15. Que ten maior altura: a Torre Eiffel ou a gran pirámide de Keops?
16. Cal é a capital da Comunidade Autónoma de Andalucía?
17. Nome dun profeta do Antigo Testamento que serviu para denominar a unha plataforma móbil
de xeo en forma de barco para transportar avións en 1943.
18. Por certo...nome que recibíu o material (xeo e pulpa de madeira) desa especie de portavións
da pregunta anterior que convenceu a Churchill pero que foi rexeitado polos norteamericanos?
19. En cal dos sete outeiros de Roma situamos o fogar de Rómulo?
20. En que país estarías facendo unha alucinante viaxe no tren Chepe?
21. Que cidade trata de controlar a calidade do seu aire a través do proxecto Vixiantes do
Cierzo?
22. Que feito producíuse antes durante o ano 1972: o asasinato en Montevideo de 8 obreiros por
un comando das forzas armadas ou o estreo en España do programa Un, dos, tres...responda
otra vez?
23. Cal destes sistemas montañosos europeos é máis oriental: Alpes, Cárpatos, Pirineos ou
Apeninos?
24. A quen correspondía o sermón da Misa solemne do mércores 13 de abril nas vodas de prata
do Colexio Apóstol Santiago?
25. Canto tempo tardaron aproximadamente os primeiros homes que circunnavegaron o planeta
no século XVI?
26. En que illa mediterránea marabillarísaste namentres te bañas na Escala dos turcos?
27. País onde atoparías a árbore de tronco máis groso do mundo?
28. Lugar de culto para os seguidores da relixión musulmana.
29. Que médico que facía unha visita a unha parturienta na rúa Desengaño, 25, morreu dunha
indisposición según nos conta o diario La Acción do mércores 22 de novembro de 1916?
30. Cantos anos contarías nun trienio?

Seychelles
Rosario (Puebla)
Mola
Felipe VI
Herbeira (A Coruña)
XIII
Bohol

Pione Sisto
Atlántico
Sioyayo
Grynszpan
20 céntimos
Catro
Yan daudu
Torre Eiffel
Sevilla
Habakkuk
Pykrete
Palatino
México
Zaragoza
O asasinato de 8
obreiros en
Montevideo
Cárpatos
P. Vicente
Bravo, S. J.
3 anos
Sicilia
México
Mesquita
Antonio
Catalán
Tres

Gómez

Fernández

4. Emparella estas disciplinas de xeografía, historia e arte mediante números nestas dúas columnas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Edafoloxía
Numismática
Misuvaria
Xenealoxía
Arqueoloxía
Cartografía
Heráldica
Epigrafía
Iconografía
Eoloxía

8
4
5
3
6
10
7
2
9
1

Inscripcións (escritas) sobre materiais duros
Árbore familiar e antepasados
Estudo de restos de antigas civilizacións
Técnica e arte de elaborar mosaicos
Disciplina que elabora mapas e planos
Disciplina que estuda os ventos
Blasóns de familias, cidades...
Disciplina que estuda as moedas e medallas
Descripción de imaxes e o seu significado
Estudo dos solos

