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Unha famosa páxina web na que os viaxeiros opinan das súas viaxes ten un logotipo relacionado cun 

animal moi curioso. ¿Que nome lle dan os ingleses a este animal? 

¿Que outro significado ten este nome no ámbito da informática?  

A primeira persoa que desenvolveu esa parte da informática foi unha muller...¿A que de dedicaba o seu 

pai?  

¿En que corrente de pensamento do século XIX estivo integrado e representou extraordinariamente?  

Se falamos de cine, unha das películas que mellor podería representar este movemento intelectual 

trataba dun famoso accidente marítimo que tivo lugar en 1912. ¿Que obxecto arroxaba pola borda a 

protagonista ao final da película?  

A composición química dese obxecto é moi sinxela ¿Cal é?  

¿Que outro obxecto de uso cotiá por parte dun estudante ten a mesma composición química?  

Os máis famosos en todo o mundo ¿Que dúas cores teñen externamente en forma sucesivas bandas?  

Esas dúas cores separadas por outra vermella conforman a bandeira dun país ¿Que nome recibe en 

galego o xefe do goberno nese país, non confundir co xefe de estado?  

Esa palabra é de pronunciación parecida a unha famosa canción moderna interpretada por una curiosa 

cantante australiana que se caracteriza porque apenas amosa a súa imaxe en público e cando canta, en 

moitas ocasións, faino coa cara tapada ¿Como se coñece mundialmente esta cantante?  

¿Como se chama a bailarina que aparece no vídeo desa canción?. 

A idade desta bailarina coincide co número do dorsal que leva na selección española un famoso 

futbolista andaluz. ¿Por qué leva sempre ese número?  

¿Que programa de televisión lanzou á fama á muller coa que está casado este futbolista?  
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