
DA UNIÓN EUROPEA 



CANTOS ESTADOS 
MEMBROS TEN 
ACTUALMENTE A UNIÓN 
EUROPEA? 

 Cal foi o último país en 
incorporarse en 2004? 



RESPOSTA: 

27 países

Croacia



CAL DESTES É  O LEMA DA 
UNIÓN EUROPEA ?

 «Unida na diversidade»

 «A unión fai a forza»

 «Liberdade, igualdade, 
fraternidade»



RESPOSTA: 

 UNIDA NA DIVERSIDADE

 “Liberdade, igualdade, fraternidade” é 
o lema da República Francesa.

 “A unión fai a forza”  é o lema nacional 
de Bélxica



• Que cidade europea é 
sede da maioría das 
institucións europeas e se 
denomina a miúdo «a 
capital de Europa»? 





RESPOSTA: 

 BRUXELAS 



• Os países fundadores da actual
Unión Europea foron 6, cales?



RESPOSTA: 

Francia, Alemaña, 
Bélxica, os Países 
Baixos, Luxemburgo e 
Italia.



• Cal é a bandeira de Bulgaria?
 a) 

 b)  

 c)         



RESPOSTA: 

Creouse en  1879, un ano
despois da liberación do 
imperio Otomán



Cantas son as linguas
oficiais da Unión Europea ?

 24

 28

 26



RESPOSTA: 

24
 As 24 linguas oficiais da Unión

Europea non deben confundirse coas
linguas oficiais de cada estado
membro.   

 Por exemplo , o luxemburgués é 
lingua oficial en Luxemburgo, o turco 
lingua oficial en  Chipre,  o galego
lingua oficial en España.

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/organisation-and-rules/multilingualism


• CAL É O DÍA DE EUROPA?

 O 25 de marzo

 O 9 de maio

 O 25 de setembro



RESPOSTA: 

 O 9 de maio de 1950, Robert Schuman, 
ministro de Asuntos Exteriores francés,  
presentaba unha declaración coñecida
como « Declaración
Schuman« considerada como a acta de 
nacemento da Unión Europea



CAL É A CIDADE MAIS 
POBOADA DA UNIÓN 
EUROPEA?

Berlín

París

Madrid



RESPOSTA: 

 París



• Cal é o himno de 
Europa?

https://www.youtube.com/
watch?v=OP4E5DYPB4I

https://www.youtube.com/watch?v=OP4E5DYPB4I


• ODA Á ALEGRÍA 
Procede da  Novena Sinfonía composta en 
1823 por Beethoven, que decidiu poñer
música á "Oda á Alegría" escrita por Schiller 
en 1785. 

RESPOSTA: 



Que institución europea 
eliximos os cidadáns
cada cinco anos? 
(eleccións directas)





RESPOSTA: 

O Parlamento Europeo



En que ano entrou España na
UE?
Xunto con que outro país ? 



RESPOSTA: 

1 de xaneiro de 1986 xunto
con Portugal 



• Nomea tres países da 
UE que non utilicen o 
euro como moneda 
oficial



RESPOSTA: 

Son 8  

Bulgaria, Dinamarca, 
Croacia, Hungría, 
Polonia, República 
Checa, Romanía, Suecia.



CAL É O PAÍS MÁIS GRANDE DA 
UNIÓN EUROPEA?

RUSIA

FRANCIA

UCRAÍNA 



RESPOSTA

FRANCIA 

Rusia e Ucraína non 
pertencen á UE.



• A partir de que suceso 
histórico uniron forzas
os primeiros países 
para crearen  unha
unión  europea ?





RESPOSTA:

Despois da Segunda 
Guerra Mundial



• Cal é o número 
europeo de 
Emerxencias ao que 
podes chamar en toda 
a Unión?



RESPOSTA 

112



• Que estado 
membro da UE ten 
máis habitantes?



RESPOSTA: 

• Alemaña



• Que Estado membro 
da Unión ten menos 
habitantes e é o máis
pequeno?



RESPOSTA: 

• Malta 



• Que Estado membro 
ten o mesmo nome 
ca súa capital? 



RESPOSTA: 
(GRAN DUCADO DE ) 
LUXEMBURGO



• Podes comparar a 
Comisión co… dun país, 
porque representa o poder 
executivo. 



RESPOSTA:

O goberno



Por que se fundou a 
Comunidade Europea do 
Carbón e do Aceiro (CECA), 
orixe da UE?



RESPOSTA: 

PARA EVITAR OUTRA FUTURA 
GUERRA E PARA GARANTIR A 
PAZ

O carbón e o aceiro usánbase
para facer armas  



FALEMOS NO VALLE DA UNIÓN EUROPEA 

 Actividade enmarcada dentro do Programa 
Escuela Embajadora del Parlamento 
Europeo .

 Abril 2021 


