
O PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRES    
Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa 
""""OlimpíadaOlimpíadaOlimpíadaOlimpíada do Saber" do Saber" do Saber" do Saber", queremos realizar unha viaxe por , queremos realizar unha viaxe por , queremos realizar unha viaxe por , queremos realizar unha viaxe por 

distintos distintos distintos distintos paísespaísespaísespaíses do mundo. Debes  do mundo. Debes  do mundo. Debes  do mundo. Debes dicirnosdicirnosdicirnosdicirnos: : : :     
1ª.1ª.1ª.1ª.----¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a onde chegamos?onde chegamos?onde chegamos?onde chegamos?    
2ª.2ª.2ª.2ª.----¿Cales foron os ¿Cales foron os ¿Cales foron os ¿Cales foron os paísespaísespaísespaíses e  e  e  e cidades vistos? cidades vistos? cidades vistos? cidades vistos?     
3ª.3ª.3ª.3ª.----¿Que  continente ou continentes visitamos?¿Que  continente ou continentes visitamos?¿Que  continente ou continentes visitamos?¿Que  continente ou continentes visitamos?    

 
1. Heroe da mitoloxía grega que foi condenado a levar un gran peso encima. 
 

2.- País onde se atopa unha cordilleira cuxo nome coincide ca resposta anterior. 
 

3- Nome dos antigos poboadores do país anterior, que está formado por dúas sílabas 
diferentes, repetidas 
 

4.- Este  país ten  unha cidade que foi declarada a principios deste século Cidade 
Internacional, baixo o control de Gran Bretaña, España e Francia. . ¿De que cidade 
se trata? 
 

5.- A poucos kilómetros desta cidade hai outra na que se fala inglés, pero a 
poboación e de orixe portugués, italiano, maltés, inglés e español. ¿Cal é esta outra 
cidade? 
 

6.- A principios do século XVIII tivo lugar a guerra pola cal esta cidade foi 
conquistada ¿de que guerra se trata? 
    

7.- ¿A quen confirmou o  tratado de Versalles no ano 1783 a posesión da citada 
cidade?  
 

8.- Parte máis setentrional do pais mencionado anteriormente e que constitúe o seu 
punto máis culminante. 
 

9.- Pobo  que dende a rexión do Danubio durante o II e o I milenio a. J.C.  
experimentou unha ampla difusión por todo o oeste de Europa, incluíndo o país 
citado na pregunta anterior. 
 

10.- Comunidade española na que está moi presente o xénero musical inspirado na 
música tradicional enraizada na cultura deste pobo. 
 

11.- Cidade da citada comunidade onde son típicas unhas "alfombras" e cuio nome 
é o de un deus grego moi  "loitador". 
 

 
 
 
 
 
 



O PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRESO PREGUNTÓN DO VENRES    
Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é Esta semana, e xa que este é o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa o derradeiro preguntón da nosa 
""""OlimpíadaOlimpíadaOlimpíadaOlimpíada do Saber" do Saber" do Saber" do Saber", qu, qu, qu, queremos realizar unha viaxe por eremos realizar unha viaxe por eremos realizar unha viaxe por eremos realizar unha viaxe por 

distintos distintos distintos distintos paísespaísespaísespaíses do mundo. Debes  do mundo. Debes  do mundo. Debes  do mundo. Debes dicirnosdicirnosdicirnosdicirnos: : : :     
1ª.1ª.1ª.1ª.----¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a ¿De que país partimos e a onde chegamos?onde chegamos?onde chegamos?onde chegamos?    
2ª.2ª.2ª.2ª.----¿Cales foron os ¿Cales foron os ¿Cales foron os ¿Cales foron os paísespaísespaísespaíses e cidades vistos?  e cidades vistos?  e cidades vistos?  e cidades vistos?     
3ª.3ª.3ª.3ª.----¿Que continente ou continentes visitamos?¿Que continente ou continentes visitamos?¿Que continente ou continentes visitamos?¿Que continente ou continentes visitamos?    

1.1.1.1. Heroe da mitoloxía grega que foi condenado a levar un gran peso 
encima…Atlas………… 
 

2.- País onde se atopa unha cordilleira cuxo nome coincide ca resposta 
anterior……Marrocos………. 
 

3- Nome dos antigos poboadores do país anterior, que está formado por dúas sílabas 
diferentes, repetidas…………Berebere… 
 

4.- Este  país ten  unha cidade que foi declarada a principios deste século Cidade 
Internacional, baixo o control de Gran Bretaña, España e Francia. . ¿de que cidade 
se trata?…Tanger…. 
 

5.- A poucos kilómetros desta cidade hai outra na que se fala inglés, pero a 
poboación e de orixe portugués, italiano, maltés, inglés e español. ¿Cal é esta outra 
cidade?….Xibraltar…… 
 

6.- A principios do século XVIII tivo lugar a guerra pola cal esta cidade foi 
conquistada ¿ de que guerra se trata?……..Guerra de Sucesión  …………. 
    

7.- ¿A quen confirmou o  tratado de Versalles no ano 1783 a posesión da citada 
cidade? ........Gran Bretaña............ 
 

8.- Parte máis setentrional do pais mencionado anteriormente e que constitúe o seu 
punto máis culminante.............Escocia........... 
 

9.- Pobo  que dende a rexión do Danubio durante o II e o I milenio a. J.C.  
experimentou unha ampla difusión por todo o oeste de Europa, incluíndo o país 
citado na pregunta anterior .......Celtas ....... 
 

10.- Comunidade española na que está moi presente o xénero musical inspirado na 
música tradicional enraizada na cultura deste pobo ........... Galicia ............... 
 

11.- Cidade da citada comunidade onde son típicas unhas "alfombras" e cuxo nome 
é o de un deus grego moi  "loitador"...Ares... 
1ª:   Grecia / Marrocos  ..........  Ares (Galicia) 

2ªa: Grecia / Marrocos, Gran Bretaña, Escocia e Galicia.   2ªb:Tanger, Xibraltar, 

Ares. 

3ª:   Europa e África 


