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Quem foi Dante Alighieri?
a. Um poeta, escritor e político italiano
b. Um cantor italiano dos anos 90
c. Um pintor renascentista
d. Um dramaturgo italiano

Qual é o planeta mais próximo do sol?
a. La Terra
b. Mercúrio
c. Úrano
d. Vénus

Quem escreveu o hino nacional italiano?
a. Mameli
b. Bach
c. Mogol
d. Hendrix

 Continue a sequência 12; 17; 23; 30; 38...
a. 47
b. 44
c. 38
d. 19
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Que país não é um membro fundador da 
União Europeia (EU)?

a. Espanha
b. França
c. Itália
d. Alemanha

Quando foi aprovada a Declaração dos 
Direitos Humanos?

a. 1945
b. 1789
c. 1917
d. 1948

Qual das seguintes não é uma rede social?
a. Amazon
b. Linkedln
c. Instagram
d. Twitter

Que desportos estão incluídos no triatlo?
a. Natação, ciclismo e corrida
b. Voleibol, ténis e corrida
c. Futebol, basquetebol e hóquei
d. Golfe, hipismo e tiro com arco
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Quantas regiões italianas possuem um 
estatuto especial?

a. 5
b. 20
c. 2
d. 10

Quem descobriu a gravidade?
a. Newton
b. Galileo Galilei
c. Einstein
d. Darwin

O que é «David» de Michelangelo?
a. Uma escultura de mármore
b. Uma música
c. Um filme italiano
d. Uma pintura

Qual destas personagens está fora de 
contexto?

a. Francesco Guccini
b. Rosa Balistreri
c. Luigi Pirandello
d. Mia Martini
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O que significam as 12 estrelas da bandeira da UE?
a. Os ideais de união, solidariedade e harmonia 

entre os cidadãos europeus
b. O número de países que pertencia à UE quando 

a bandeira foi feita
c. O círculo da vida
d. O número dos primeiros artigos da Constituição

Na Constituição Italiana, a associação entre 
pessoas é:

a. Illegal
b. Livre
c. Possível, apenas se autorizada
d. Perigosa para a ordem democrática

Qual das seguintes ações pode ser conside-
rada um ato de cyberbullying?

a. Fazer «gosto» numa publicação que utilize pala-
vras grosseiras para ofender alguém

b. Publicar uma imagem constrangedora de um 
colega de turma de quem não se gosta

c. Escrever palavras grosseiras para insultar alguém
d. Todas as anteriores

Quem é Beatrice Vio?
a. Uma atriz
b. Uma cantora
c. Uma atleta
d. Uma mulher política
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Qual destas flores é o símbolo da revolução 
para os portugueses?

a. Lírio
b. Cravo
c. Tulipa
d. Íris

Quantos cromossomas sexuais existem nos 
seres humanos?

a. 23
b. 2
c. 3
d. 16

Quem foi Luciano Pavarotti?
a. Um tenor italiano
b. Um arquiteto italiano
c. Um atleta italiano
d. Um pintor italiano

Da seguinte lista de meses, qual o mês que 
deve ser retirado?

a. Dezembro 
b. Setembro
c. Novembro
d. Outubro
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Qual foi o último país a aderir à União 
Europeia? (Atualizado até 2020)

a. Estónia
b. Chipre
c. Bulgária
d. Croácia

Qual é o dia em que se comemoram os 
Direitos Humanos?

a. 10 de dezembro
b. 25 de abril
c. 9 de novembro
d. 22 de abril

Qual é a maior rede social?
a. Facebook
b. Instagram
c. WeChat
d. Twitter

Onde deveriam ter ocorrido os Jogos Olím-
picos de 2020?

a. Emirados
b. Grécia
c. Tóquio 
d. Espanha
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Em que ano é que as mulheres italianas 
votaram pela primeira vez?

a. 1945
b. 1968
c. 1918
d. 1946

A palavra «ecologia» vem da palavra grega 
oikos. O que significa?

a. Casa
b. Seres vivos
c. Natureza
d. Ordem

Quem pintou a Capela Sistina?
a. Giotto
b. Michelangelo
c. Raffaello
d. Botticelli

Da seguinte lista de palavras, qual a que 
está fora de contexto:

a. Risoto
b. Piza
c. Massa carbonara
d. Moussaka
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Em que ano foi criada a atual União Europeia?
a. 1991
b. 1987
c. 1993
d. 1945

Quem são os «capacetes azuis»?
a. As forças de manutenção de paz das Nações 

Unidas
b. As forças armadas das Nações Unidas
c. O exercito americano
d. Voluntários italianos

Que plataforma não utiliza hashtags?
a. Instagram 
b. Snapchat
c. Twitter 
d. Facebook

Quantos campeonatos mundiais ganhou 
a Itália?

a. 6
b. 3
c. 4
d. 9
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Quem foi Piersanti Mattarella, irmão do 
Presidente da República da Itália?

a. Um ator que ganhou um Óscarr
b. Um político assassinado pela máfia
c. Um padre que lutou contra a injustiça
d. O primeiro nadador siciliano a ganhar os Jogos 

Olímpicos
De acordo com a mitologia grega, que 
constelação é uma rainha grega?

a. Aquário
b. Cassiopeia 
c. Ursa Maior
d. Ursa Menor

Que cantor italiano cantou «Nel blu dipinto 
di blu»?

a. Domenico Modugno
b. Renzo Arbore
c. Albano
d. Jovanotti

Complete a sequência 4; 8; 6; 12; 10...
a. 20
b. 12
c. 11
d. 5
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Qual é o documento necessário para que 
um cidadão europeu viaje na Europa?

a. Passaporte
b. Visto de turismo
c. Cartão de cidadão
d. Visto de trabalho

Qual destes não é um objetivo de 
desenvolvimento sustentável?

a. Igualdade de género
b. Liberdade de expressão
c. Educação de qualidade
d. Redução das desigualdades

Quantas pessoas estão nas redes sociais?
a. 3,96 mil milhões
b. 2,45 mil milhões
c. 1,87 mil milhões
d. 5,90 mil milhões

Que atleta italiana ganhou a medalha de 
ouro de natação?

a. Tania Cagnotto
b. Federica Pellegrini
c. Eleonora Lo Bianco
d. Flavia Pennetta

cards-pt.indd   5cards-pt.indd   5 10/05/2022   16:12:4310/05/2022   16:12:43



6

Em que cidade italiana é que o cuscuz é um 
prato típico?

a. Trapani
b. Bolonha
c. Roma
d. Milão

Qual é a principal fonte de energia?
a. Água
b. Sol
c. Carvão
d. Vento

Onde se encontra o «Vale dos Templos»?
a. Sicília
b. Campânia
c. Toscana
d. Lácio

Encontre a personagem que está fora de 
contexto:

a. Giuseppe Verdi
b. Aldo Moro
c. Gioachino Rossini
d. Giacomo Puccini
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Quantos países pertencem à União Europeia?
a. 30
b. 12
c. 27
d. 32

Qual das afirmações pode expressar a 
igualdade de género?

a. Homens e mulheres remunerados ao mesmo 
nível pelo mesmo trabalho

b. Homens e mulheres com os mesmos direitos
c. Os homens podem obter os mesmos meses remune-

rados de licença que as mulheres, se se tornarem pais
d. Todas as anteriores

O que devemos fazer para evitar notícias falsas?
a. Partilhar algo apenas quando os nossos amigos 

o fazem
b. Partilhar apenas artigos com um título claro
c. Nenhuma das anteriores
d. Ler e verificar as notícias antes de as 

partilhar

Quantos anéis existem no logótipo dos 
Jogos Olímpicos?

a. 6
b. 9
c. 5
d. 3
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Qual é a ilha italiana mais próxima de África?
a. Malta
b. Lampedusa
c. Isola d’Elba
d. Capri

Qual é o nome da mulher que inspirou o 
movimento «Friday for Future» a favor da 
luta contra a mudança climática?

a. Isabel Allende
b. Michelle Obama
c. Greta Thunberg
d. Nilde Iotti

Que artista italiano pintou «A Criação de 
Adão»?

a. Bernini
b. Giotto
c. Tiziano
d. Michelangelo

Complete a sequência 1; 2; 3; 5; 8; 13...
a. 22
b. 21
c. 11
d. 7
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Por quem é constituído o Conselho Europeu?
a. Os Chefes de Estado e de Governo dos Esta-

dos-Membros
b. Representantes das administrações nacionais
c. Especialistas financeiros de cada Estado
d. Cidadãos comuns eleitos pelos restantes cidadãos

Quantos são os direitos presentes na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos?

a. 12
b. 30
c. 18
d. 42

Originalmente, a Amazon vendia que 
produtos?

a. Telemóveis
b. Livros
c. CD e DVD
d. Computadores

Quem é Alessandro Del Piero?
a. Um cantor de blues
b. Um jogador de futebol
c. Um ator italiano
d. Um jogador de basquetebol
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Qual foi a primeira capital italiana?
a. Roma
b. Torino
c. Milão
d. Bari

Que figura foi utilizada por Pitágoras na 
consideração do seu teorema?

a. Triângulo isósceles
b. Triangulo escaleno em relação a um triângulo 

retângulo
c. Triangulo reto
d. Cilindro

Qual era a família mais poderosa da Renas-
cença Italiana?

a. Medici
b. Cervi
c. De Andrè
d. Tomasi

Os italianos são esquiadores. Os esquiadores 
podem ser jogadores de ténis. Encontre a conclu-
são que pode completar o silogismo proposto:

a. Alguns jogadores de ténis são italianos
b. Os italianos são jogadores de ténis
c. Os italianos não sabem jogar ténis
d. Os italianos podem ser jogadores de ténis
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Qual é a instituição europeia diretamente 
eleita pelos cidadãos europeus?

a. Parlamento Europeu
b. Comissão Europeia
c. Conselho Europeu
d. Banco Central Europeu

O que significa «paz»?
a. A rejeição de armas de destruição maciça
b. A ausência de conflito e a existência de 

diálogo, compreensão e cooperação
c. A ausência de conflito
d. A simples existência de diálogo, compreensão 

e cooperação

O que foi fundado por Mark Zuckerberg?
a. Google +
b. Facebook
c. Vimeo
d. Youtube

Quem atingiu o recorde mundial ao correr 
100 metros em 9,58 segundos?

a. Usain Bolt
b. Fiona May
c. Pietro Mennea
d. Maurice Greene

cards-pt.indd   8cards-pt.indd   8 10/05/2022   16:12:4310/05/2022   16:12:43



9

Onde se encontra o maior teatro de Itália?
a. Milão
b. Roma
c. Nápoles
d. Palermo

Quem foi Rita Levi Montalcini?
a. A primeira mulher presidente da republica 

Italiana
b. A primeira mulher italiana a ir à Lua
c. Uma vencedora italiana do prémio Nobel
d. Uma atriz que ganhou um Óscar

Qual é o nome da mulher pintada na 
Gioconda?

a. Beatrice
b. Lisa
c. Giulia
d. Terenzia

Se estiver bem no domingo, a Paula vai 
ver o mar e nadar. Se o Mark estiver com 
vontade de nadar, irá com ela. No domingo, 
o Mark está no parque. Está certamente 
implícito que:

a. A Paula não foi à praia para nadar
b. A Paula não estava bem
c. O Mark não estava com vontade de nadar
d. O Mark não se sentia bem
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Onde estão localizados os serviços centrais 
da Comissão Europeia?

a. Bruxelas, Estrasburgo
b. Paris, Lyon
c. Roma, Madrid
d. Berlim, Amesterdão

O que são as Nações Unidas?
a. Uma instituição europeia
b. Uma instituição italiana
c. Uma instituição internacional
d. Uma instituição americana

Quando foi criado o Facebook?
a. 2009
b. 2010
c. 2004
d. 1998

Quantos jogadores tem uma equipa de 
polo aquático?

a. 11
b. 9
c. 7
d. 13
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Que livro de Manzoni tem como 
personagem principal Renzo?

a. A Quinta dos Animais
b. Os Noivos
c. Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los 
d. Gattopardo

Que animal tem o período de gestação 
mais longo?
a. Elefante
b. Cão
c. Girafa
d. Rinoceronte

Nápoles é conhecida por que teatro?
a. Teatro di San Carlo
b. Teatro Massimo
c. Teatro La Fenice
d. Teatro della Scala

Complete a sequência 10; 14; 7; 9; ?; ?; 12
a. 3, 6
b. 20, 25
c. 17, 14
d. 7, 9
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O que é a NATO?
a. Uma organização internacional
b. Uma agência governamental americana
c. Uma agência europeia
d. Uma instituição de investigação

Na Constituição Italiana, o voto é:
a. Obrigatório 
b. Controlado
c. Pessoal e público
d. Pessoal, privado e livre

O que significa a expressão «notícias falsas»?
a. Notícias falsas são artigos escritos com 

informação inventada, enganadora ou distorcida
b. Notícias comunicadas em redes sociais
c. Artigos escritos com informação enganadora e 

publicados exclusivamente em blogues
d. Más notícias comunicadas pelo Facebook

Quanto tempo duram os Jogos Olímpicos?
a. 16 dias
b. Um mês
c. 10 dias
d. Uma semana
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Qual é o nome do maior lago italiano?
a. Lago de Como
b. Lago de Iseo
c. Lago de Garda
d. Lago Maior

Qual é o maior vulcão de Itália?
a. Etna
b. Vesúvio
c. Sopramonte
d. Monte Kronio

Que filme realizado por Roberto Benigni 
venceu um Óscar?

a. A Vida é Bela
b. Só Nos Resta Chorar
c. Jhonny Stecchino
d. O Tigre e a Neve

Todos os mamíferos amamentam as suas 
crias; nenhuma cobra amamenta as suas 
crias. Dadas as duas premissas, qual é a 
conclusão deste silogismo?

a. Nenhum mamífero é uma cobra
b. Nenhuma cobra é um mamífero
c. Nenhum mamífero amamenta as suas crias
d. Algumas cobras amamentam as suas crias
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Que Estado-Membro saiu recentemente da 
União Europeia?

a. Bélgica
b. Polónia
c. Suécia
d. Reino Unido

Qual foi a entidade das Nações Unidas criada 
para promover e proteger os direitos humanos?

a. Alto-Comissariado das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos

b. Alto-Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados e Requerentes de Asilo

c. Fundo Monetário Internacional
d. Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura

Porque são produzidas “notícias falsas”?
a. Erros
b. Desinformação
c. Piadas
d. São geradas automaticamente por motores 

de busca

Quem ganhou mais campeonatos mundiais?
a. Itália
b. Alemanha
c. Brasil
d. Espanha
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Quantas monarquias existem na Europa?
a. 2
b. 0
c. 12
d. 7

Qual é o animal mais afetado pelas 
alterações climáticas?

a. Leão
b. Urso polar
c. Cavalo 
d. Pantera

Que música foi cantada durante a 
resistência italiana?

a. Bella Ciao
b. Sempre e per sempre
c. Cyrano
d. Futura

A sequência que se segue segue uma 
determinada lógica. Qual é o valor de X? 
2 – 5 – 10 – 17 – 26 – 37 – X – 65 

a. 52
b. 46
c. 50
d. Nenhuma das anteriores
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Qual é a língua oficial da União Europeia?
a. Inglês
b. Italiano
c. Francês
d. Nenhuma das anteriores

Quantos objetivos de desenvolvimento 
sustentável existem?

a. 5
b. 12
c. 9
d. 17

Quando foi inventado o primeiro computador?
a. 1972
b. 1918 
c. 1943
d. 1889

Com que frequência são realizados os Jogos 
Olímpicos?

a. De cinco em cinco anos
b. De dois em dois anos
c. De quatro em quatro anos
d. De sete em sete anos
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Quem foi o poeta grego vencedor de um Nobel, 
cujo trabalho poético está associado ao Chipre?

a. Kostis Palamas
b. George Seferis
c. Yiannis Ritsos
d. Tasos Livaditis

Que energia renovável é abundante no Chipre?
a. Energia solar
b. Energia eólica
c. Energia elétrica
d. Energia química

Quem representou o Chipre, com a canção 
FUEGO, no Festival Eurovisão, em 2018?

a. Sakis Rouvas
b. Anna Vissi
c. Eleni Foureirra
d. Antonis Remos

A sombra de uma árvore duplica a cada dia. 
No nono dia, a sombra da árvore cobria todo 
o terreno. Em que dia é que a árvore cobriu 
metade do terreno?

a. 2
b. 4
c. 5
d. 8
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Em que ano é que o Chipre se tornou 
membro da União Europeia?

a. 2004
b. 2008
c. 2011
d. 2000

Qual é a duração do serviço militar no Chipre?
a. 24 meses
b. 12 meses
c. 14 meses
d. 16 meses

Quantos utilizadores de redes sociais existem 
no Chipre?

a. 1.000.000
b. 800.000
c. 500.000
d. 400.000

O atleta cipriota Kyriakos Ioannou destacou-se 
no Campeonato Mundial de Atletismo, que 
ocorreu em Berlim, em que modalidade?

a. Salto em altura
b. Salto em comprimento
c. Corrida
d. Natação
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Que metal está relacionado com o nome 
«Chipre»?

a. Prata
b. Ouro
c. Cobre
d. Ferro

Que animal é considerado o símbolo do 
Chipre?

a. Muflão
b. Leão
c. Ovelha
d. Zebra

Quem foi Michael Kasialos?
a. Um músico
b. Um pintor
c. Um ator
d. Um arquiteto

Um tijolo pesa um quilo e meio tijolo. 
Quantos quilos pesam dois tijolos?

a. 2 kg
b. 3 kg
c. 4 kg
d. 5 kg
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O que simbolizam as estrelas da bandeira da UE?
a. O sistema solar
b. A luz da civilização
c. O futuro
d. Os ideais de unidade, solidariedade e harmo-

nia entre os cidadãos europeus

No Chipre, a pontuação mais baixa em relação à 
igualdade de género verifica-se em que domínio?

a. Saúde (satisfação com a saúde, acesso ao 
sistema de saúde)

b. Poder (poder político)
c. Trabalho (participação no emprego)
d. Conhecimento (educação)

Qual é a rede social mais famosa no Chipre?
a. Facebook
b. LinkedIn
c. Twitter
d. Instagram

Que cipriota ganhou a primeira medalha 
nos Jogos Olímpicos de 2012, na modalida-
de de vela?

a. Kyriakos Ioannou
b. Pavlos Kontides
c. Eleni Artymata
d. Antonis Nikolaidis
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Quando é que o Chipre celebra a sua 
independência?

a. 28 de maio de 1940
b. 28 de outubro de 1940
c. 1 de outubro de 1960
d. 1 de maio de 1960

Qual é a montanha mais alta do Chipre?
a. Olimpo
b. Machairas
c. Stavrovouni
d. Pentadáctilos

Que cidade se diz ter sido visitada por 
Leonardo Da Vinci?

a. Omodos
b. Lefkara
c. Vavatsinia
d. Kalopanayiotis

O John tem 20 euros a mais do que a Geor-
gia. Se ele juntar 10 euros a metade do seu 
dinheiro, então, terá tanto dinheiro como a 
Georgia. Quanto dinheiro tem a Georgia?

a. 60
b. 50
c. 30
d. 40
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De quantos em quantos anos se realizam 
as eleições presidenciais no Chipre?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

No Chipre, a pontuação mais alta em relação à 
igualdade de género verifica-se em que domínio?

a. Saúde (satisfação com a saúde, acesso ao 
sistema de saúde)

b. Poder (poder político)
c. Conhecimento (educação)
d. Tempo (atividades de cuidado, sociais)

Ao nível da UE, o Chipre é o país mais ativo:
a. Na realização de chamadas telefónicas ou de vídeo 

através da Internet (Skype, Viber, WhatsApp, etc.)
b. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc.)
c. Na participação em cursos online
d. Na realização de consultas online

Quando foram realizados os Jogos 
Olímpicos no Chipre?

a. 2004
b. 2008
c. 1980
d. Nunca
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Desde quando é que o Chipre está dividido 
em duas partes (norte e sul)?

a. 1821
b. 1960
c. 1963
d. 1974

Em que ano é que o Chipre adotou o Euro?
a. 2004
b. 2008
c. 2010
d. 2012

Onde se podem encontrar os designs e pa-
drões mais sofisticados da renda cipriota?

a. Ferro
b. Algodão
c. Ouro
d. Lefkara

O que é mais pesado: um quilo de ferro, um 
quilo de ouro ou um quilo de algodão?

a. Ferro
b. Cotone
c. Oro
d. Todos pesam o mesmo
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O programa educativo Euroscola permite aos 
alunos do liceu:

a. Adquirirem conhecimento sobre novas tecnologias
b. Desenvolverem a sua imaginação e adquirirem 

novas competências artísticas
c. Expressar as suas expectativas e planos para a UE
d. Conhecerem os valores e regras do Cristianismo

Qual é o papel do plano de ação nacional para 
a prevenção e tratamento da violência familiar 
(2008-2013)?

a. Monitorizar a extensão da violência nas famílias 
b. Sensibilizar o público e os profissionais relevantes 
c. Promover serviços para abordar todos os 

aspetos do problema e, especificamente, para 
apoiar e proteger as vítimas

d. Todas as anteriores

Quando é que o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) se tornou aplicável no Chipre?

a. 2014
b. 2016 
c. 2018
d. 2020

Qual foi a primeira equipa do Chipre a entrar na 
fase de grupos da Liga dos Campeões?

a. Anorthosis Famagusta
b. Apoel
c. Omonoia
d. Aek
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Qual/quais é/são a/s língua/s oficial/oficiais do Chipre?
a. Grego
b. Turco
c. Grego e turco
d. Grego, turco e inglês

Quando é que o Chipre recebeu 10 mil milhões 
de euros num resgate internacional por parte 
do Eurogrupo, da Comissão Europeia (CE), 
do Banco Central Europeu (BCE) e do Fundo 
Monetário Internacional (FMI)/Troika?

a. 2011-2012
b. 2012-2013
c. 2013-2014
d. 2015-2016

Que dança é considerada como sendo a dança 
tradicional cipriota?

a. Zeimpekiko
b. Dança dos copos (Tatsia)
c. Dança do ventre
d. Hasapiko

Um esquiador levanta-se de madrugada e pre-
para-se para ir esquiar. Numa gaveta, tem qua-
tro luvas pretas e oito luvas azuis. Infelizmente, 
o quarto está demasiado escuro para distinguir 
as cores. Quantas luvas tem de levar consigo 
para garantir que tem um par da mesma cor?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
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Em que ano ocupou o Chipre o cargo da 
presidência da UE durante seis meses?

a. 2011
b. 2012
c. 2014
d. 2015

Como cidadão da EU tem o direito de 
estudar em qualquer país da UE

a. Sim
b. Não
c. Depende do Estado-membro
d. Sim, mas é preciso pagar uma propina mais elevada

A capacidade de aceder, avaliar criticamen-
te e criar ou manipular meios de comunica-
ção é chamada…

a. Tendência mediática
b. Tendência da confirmação
c. Literacia mediática
d. Relatório circular

Que jogador de ténis cipriota conseguiu a me-
lhor posição no rankings da ATP o Chipre?

a. Stefanos Tsitsipas
b. Marcos Bagdatis
c. Petros Crysochos
d. Fotios Kalias
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O Chipre encontra-se no cruzamento de três 
continentes. Quais?

a. Europa, África, Ásia
b. Europa, África, América do Sul
c. África, Ásia, Austrália
d. Europa, África, Austrália

Qual é o local de mergulho mais popular no Chipre?
a. Zenóbia
b. Lady Thetis
c. Baía Verde
d. As Cavernas

Que instrumento é considerado o 
instrumento oficial do Chipre?

a. Pidkiavli
b. Violi
c. Laouto
d. Bouzouki

Existem três caixas: uma contém chocolates, a ou-
tra contém bolachas e a terceira contém bombons. 
Cada caixa está identificada com o seu conteúdo. 
No entanto, as etiquetas estão erradas nas três cai-
xas. Qual é o menor número de caixas que temos 
de abrir para saber o que cada caixa contém?

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
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O que contém o depósito de Afrodite na 
zona económica exclusiva (ZEE) do Chipre?

a. Petróleo
b. Gás natural
c. Fuelóleo
d. Urânio

Que leis estão relacionadas com a 
igualdade de género?

a. Lei relativa à proteção da maternidade
b. Lei relativa à licença parental e à licença com 

base em situações de força maior
c. Lei relativa à violência familiar (prevenção e 

proteção de vítimas)
d. Todas as anteriores

Qual foi o primeiro canal de televisão 
privado no Chipre?

a. Sigma
b. Logos
c. Antenna
d. Alpha

Que equipa de basquetebol cipriota ganhou o 
terceiro lugar no Campeonato Mundial da FIBA?

a. AEK
b. Apollon 
c. AEL
d. Apoel
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Quem foi queimado vivo no seu esconde-
rijo, durante uma batalha com as tropas 
inglesas em 1957?

a. Grivas Digenis
b. Kyriakos Matsis
c. Gregoris Afxentiou
d. Fotis Pittas

Em que cidade costeira é que as tartarugas 
verdes (Chelonia mydas) e as tartarugas-
marinhas-comuns (Caretta caretta) 
desovam e se reproduzem?

a. Larnaca
b. Famacusta
c. Limasol
d. Paphos

Qual dos seguintes poetas é cipriota e redi-
giu o seu trabalho no dialeto cipriota?

a. Odysseas Elytis
b. Dimitris Libertis
c. Costantinos Cavafy
d. Kiki Dimoula

Todo o território do Chipre pertence à UE.
a. Verdadeiro
b. Falso
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Qual é o sistema político do Chipre?
a. Democracia parlamentar
b. Monarquia absoluta
c. República presidencial
d. Ditadura

Quem protege os direitos dos cidadãos da EU?
a. Pelas autoridades competentes de cada país
b. Pela Carta dos Direitos Fundamentais
c. Pelo Parlamento Europeu
d. Pela Comissão Europeia

Quem inventou o jornal?
a. James Augustus Hickey
b. Johann Carolus
c. Walter Olson
d. Matt Drudge

Que atleta cipriota ganhou a primeira 
medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Que monumento, na área de Larnaca, 
foi considerado Património Mundial pela 
UNESCO, em 1998?

a. Igreja de São Lázaro
b. Castelo medieval Kolossi
c. Kourion
d. Choirokoitia

Qual é o maior pilar da economia do Chipre?
a. Cimento e gesso
b. Refinação de petróleo
c. Processamento de alimentos e bebidas
d. Turismo

Como se chama a poesia oral improvisada 
cipriota?

a. Tsiatsista
b. Zeimpekies
c. Mantinades
d. Rimes

O Chipre encontra-se na Europa ou a Grécia 
na Ásia.

a. Verdadeiro
b. Falso
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Quantos deputados representam o Chipre 
no Parlamento Europeu?

a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

Os cidadãos europeus têm o direito de residir li-
vremente em qualquer país da União Europeia?

a. Sim
b. Não
c. Dependendo de certas condições
d. Apenas em alguns países europeus

«Plágio» é definido como:
a. Inventar citações ou fontes para uma notícia
b. Usar as ideias ou palavras de outra pessoa 

como sendo suas
c. Fazer-se passar por alguém, que não o repórter, 

para conseguir uma entrevista
d. Aceitar presentes ou subornos de fontes

Que atleta foi nomeada embaixadora da luta 
contra a discriminação (Stop Discrimination) 
da União Europeia?

a. Karolina Pelentritou
b. Antonis Aresti
c. Alexandra Dimoglou
d. Anthi Karagianni
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Que monumento do Chipre é um local de 
teatro e concertos?

a. Kourion 
b. Pattiheio
c. Eleftheria 
d. Rialto

Porque é que o Chipre apresenta elevados 
níveis de saúde?

a. Meteorologia e livre das doenças mais graves
b. Livre das doenças mais graves e serviços de 

saúde públicos/privados
c. Meteorologia e serviços de saúde públicos
d. Meteorologia e serviços de saúde privados

Onde foi desenvolvida a cerâmica 
envidraçada no século XIV?

a. Karavas
b. Lapithos
c. Akanthou
d. Kyrenia

O Chipre tem duas línguas oficiais da Europa: 
grego e turco.

a. Verdadeiro
b. Falso
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Qual é o papel do ponto verde do Chipre?
a. Promover a reciclagem
b. Utilizar eficientemente os recursos
c. Promover atitudes e hábitos sustentáveis
d. Todas as anteriores

Qual é o principal objetivo da Agência 
Europeia de Defesa?

a. Melhorar as capacidades militares dos Esta-
dos-membros

b. Uma Europa sem exércitos
c. A expansão do território Europeu
d. O início da Terceira Guerra Mundial

Qual é a palavra grega para a dissemi-
nação de informação (factos, argumentos, 
rumores, meias-verdades ou mentiras) para 
influenciar a opinião pública?

a. Propaganda
b. Desinformação
c. Notícias falsas 
d. Notícias tendenciosas

Que equipa de futebol cipriota se qualificou 
para os quartos de final da Liga dos Campeões?

a. Apoel
b. Omonoia
c. Anorthosis
d. Apollon
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Quem foi o primeiro Cipriota galardoado com 
o Prémio de Ciências Económicas em Memória 
de Alfred Nobel, em 2010?

a. Harris Georgiadis
b. George Vasiliou
c. Makis Keravnos
d. Christopher Pissarides

Que teorema comprova que a soma dos 
quadrados dos catetos de um triângulo 
retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa 
(o lado oposto ao ângulo reto)?

a. Teorema de Pitágoras
b. Teorema fundamental de álgebra
c. Teorema do número primo
d. Lei da reciprocidade quadrática

Quem compôs o hino nacional cipriota?
a. Dionysios Solomos
b. Solon Michaelides
c. Constantine Cavafy
d. Giorgos Seferis

O Chipre localiza-se entre a Europa, Ásia ou 
África.

a. Verdadeiro
b. Falso
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Que lugar ocupa Chipre na Europa de 
acordo com o índice de desenvolvimento 
sustentável instituídos pela ONU?

a. 8º
b. 10º
c. 28º
d. 28º

De acordo com o Tratado de Maastricht, quais 
são os direitos dos cidadãos da União Europeia, 
independentemente da sua nacionalidade?

a. De votar e de ser candidato no país da UE 
onde vivem

b. À proteção dos seus dados pessoais
c. Ao julgamento justo (político ou criminal)
d. À liberdade de expressão

Qual o meio de comunicação usado pelo arce-
bispo Makarios III para comunicar que estava 
vivo, após o anúncio falso do seu falecimento?

a. Internet
b. Jornal
c. Radio
d. Televisão

Qual é o desporto mais famoso no Chipre?
a. Futebol
b. Basquetebol
c. Ténis
d. Voleibol
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Qual é o nome do queijo tradicional do 
Chipre?

a. Saganaki
b. Gottage
c. Halloumi
d. Feta

Qual era a moeda do Chipre antes do Euro?
a. Lira/libra
b. Dólar
c. Iene japonês
d. Libra esterlina

Onde se encontra a cascata Banho de 
Adónis?

a. Famagusta
b. Larnaca
c. Pafos
d. Limassol

Se o Chipre se localiza a sul da costa turca, 
então o Chipre localiza-se a este da Grécia.

a. Verdadeiro
b. Falso
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O respeito pela dignidade humana e pelos 
direitos humanos, a liberdade, a democracia, a 
igualdade e o estado de direito são:

a. Valores aplicados apenas a alguns Estados-membros
b. Valores comuns da UE
c. Valores não garantidos
d. Valores violados

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
encontra-se em:

a. Bruxelas
b. Luxemburgo
c. Francoforte
d. Estrasburgo

Qual das opções seguintes não é uma 
caraterística das notícias falsas?

a. Informação não verdadeira apresentada como notícias
b. Informação criada para enganar
c. Informação criada para manipular a opinião pública
d. Uma história com informação ou um ponto de 

vista que o cliente não gosta ou com os quais não 
concorda

De acordo com o Comité Paralímpico Internacio-
nal, qual é a razão oficial para que o evento mul-
tidesportivo ser chamado «Jogos Paralímpicos»?

a. Foi originalmente realizado por atletas paraplégicos
b. Ocorre em paralelo aos Jogos Olímpicos
c. Os modelos são paradigmas do seu desporto
d. É seguido por um grande número de paramédicos
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Que deusa nasceu do mar em Petra tou 
Romiou?

a. Afrodite
b. Atena
c. Artemis
d. Hera

O que está gravado nas moedas de um 
euro e de dois euros do Chipre?

a. O antigo navio de Kyrenia
b. As pedras de Roma
c. A imagem cruciforme de Pomos
d. Um muflão

Qual é a origem dos membros da Orques-
tra Sinfónica do Chipre?

a. Chipre
b. Grécia
c. França
d. Vários países

O Chipre é maior do que Malta, se a Alema-
nha for maior do que a Itália?

a. Verdadeiro
b. Falso
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Em que país europeu vive a maioria dos 
cipriotas?

a. Itália
b. Espanha
c. Reino Unido
d. Alemanha

Em que dia se celebram os direitos 
humanos das crianças?

a. 20 de novembro
b. 2 de junho
c. 20 de setembro
d. 2 de dezembro

Qual é o indicativo do Chipre?
a. +33
b. +32
c. +357
d. +44

Qual foi a classificação do Chipre nos Jogos 
dos Pequenos Estados da Europa em 2019?

a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
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Quem foi El Greco?
a. Um pintor e escultor grego
b. Um cantor grego dos anos 70
c. Um filósofo medieval  
d. Um imperador bizantino famoso

Quem é o pai da matemática?
a. Aristóteles
b. Péricles
c. Pitágoras
d. Nikias

Na Grécia Antiga, a lira era:
a. Um tipo de flauta
b. Um tipo de guitarra
c. Um tipo de oitava
d. Um instrumento de cordas 

A «lógica» foi originalmente considerada 
como a análise explícita do raciocínio em que 
tradição/tradições?

a. Na China
b. Na India
c. Na Grécia
d. Todas as anteriores
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Qual é o ponto mais a sul da Europa?
a. Limassol
b. A ilha de Gavdos
c. Creta
d. Pafos

A Constituição grega protege todos os 
direitos humanos porque:

a. Inclui artigos sobre o direito à vida, liberdade, 
segurança pessoal e liberdade da escravidão

b. Inclui artigos sobre o direito à igualdade, direito 
ao reconhecimento como pessoa perante a lei

c. Inclui artigos sobre liberdade da pobreza, 
liberdade de expressão e de opinião

d. Todas as anteriores

Que personalidade famosa de origem grega 
acolheu o concurso da Eurovisão da Canção 
que foi organizado em Atenas em 2006?

a. Maria Menounos
b. Jennifer Aniston 
c. Nikos Aliagas
d. Ninguém, o anfitrião não tinha origem grega

Quem ganhou a primeira maratona olímp-
ica dos tempos modernos em 1986?

a. Yiannis Kouros
b. Spyridon Louis  
c. Charilaos Vasilakos 
d. Stylianos Kyriakides
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Desde quando é usado o alfabeto grego?
a. Desde o século VII a.C.
b. Desde sempre
c. Desde o início do século IX a.C. ou final do 

século VIII a.C.
d. Desde o século X a.C.

Euclides (325-265 a.C.) era famoso:
a. Pelo seu trabalho em filosofia
b. Pelo seu trabalho na geometria
c. Pelos seus monumentos em Alexandria, Egito
d. Pelos seus discursos políticos durante a Guerra 

do Peloponeso

O que significa «Opa» em grego?
a. «Canta comigo»
b. «Dança comigo»
c. É uma expressão tradicional
d. É usada para marcar o ritmo

Quantas tradições lógicas emergiram na 
Grécia Antiga?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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Qual destes locais históricos gregos recebeu a 
Marca do Património Europeu?

a. O coração da antiga Atenas
b. O templo de Poseidon em Súnio
c. O local arqueológico de Delfos
d. O local arqueológico do Templo de Hera

Em que ano foi a escravatura abolida 
oficialmente na Grécia?

a. 1013
b. 1423
c. 1823
d. 1903

Os pais de Zach Galifianakis:
a. São ambos de origem grega
b. Apenas o seu pai é de origem grega
c. Apenas a sua mãe é de origem grega
d. Nenhuma das anteriores

Qual dos seguintes jogos de tabuleiro tem ori-
gem na Turquia e é muito popular na Grécia?

a. Xadrez
b. Pingue-pongue
c. Gamão
d. Egito
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Qual dos seguintes poetas escreveu a Ilíada?
a. Ésquilo
b. Homero
c. Sófocles
d. Agatão

O Juramento de Hipócrates é feito por:
a. Médicos
b. Enfermeiras
c. Assistentes sociais
d. Pessoal paramédico

Como se chama a «Dança de Zorba»?
a. Bouzouki
b. Hasapiko
c. Zeibekiko
d. Syrtaki

Qual das seguintes opções explica a 
filosofia de Parménides sobre a lógica?

a. «O ser é e não pode não ser»
b. «Nada surge do nada»
c. Opções A e B
d. Nenhuma das anteriores
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A Grécia tem:
a. A linha costeira mais longa da Europa  
b. A quarta linha costeira mais longa da Europa  
c. A segunda linha costeira mais longa da Europa
d. A terceira linha costeira mais longa da Europa

Quem colocou Atenas no caminho da 
democracia?

a. Sólon
b. Licurgo
c. Draconte
d. Nenhuma das anteriores

Em que ano foi iniciada a difusão televisiva 
na Grécia?

a. 1966
b. 1954
c. 1973
d. 1961

Cinisca, a primeira mulher a vencer os Jogos 
Olímpicos antigos era:

a. Uma princesa espartana
b. Uma escrava
c. Uma guerreira
d. Nenhuma das anteriores
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Quem foi Péricles?
a. Um presidente grego dos anos 70
b. Um cantor grego
c. Um rei da Grécia Antiga
d. Um político da Grécia Antiga

Quem escreveu a «História dos Animais», 
um dos maiores textos de biologia?

a. Platão
b. Aristóteles
c. Sócrates
d. Heródoto

Melina Mercouri, uma mulher grega famosa, 
foi:

a. Vencedora de um prémio Nobel 
b. Escritora
c. Cantora de ópera
d. Atriz, cantora e política

Qual das seguintes palavras é uma parte 
necessária da «língua»?

a. Palavras
b. Língua
c. Escrita 
d. Dialeto
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Quando é que a Grécia assumiu pela primeira 
vez a presidência do Conselho da UE?

a. 1983
b. 1988 
c. 1994
d. 2003

A pena de morte foi abolida em todos os 
Estados-membros da UE, exceto:

a. Bulgária
b. Grécia 
c. Croácia
d. Nenhuma das anteriores

Qual das seguintes invenções foi realizada 
por gregos?

a. A grua 
b. O cabrestante 
c. O astrolábio
d. Todas as anteriores

Que atleta, ou atletas, grego conquistou 
mais medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos 
modernos?

a. Pyrros Dimas 
b. Konstantinos Tsiklitiras
c. Opções A e B
d. Nenhuma das anteriores
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Qual dos seguintes poetas gregos recebeu 
o Nobel da literatura?

a. Andreas Kalvos 
b. Kostis Palamas
c. Konstantinos Kavafis
d. Odysseas Elytis

Quem foi uma das primeiras mulheres 
matemáticas famosas da Grécia?

a. Deino
b. Polignoto
c. Teano
d. Hipácia

Quem é o pai da teoria da música da Grécia 
Antiga?

a. Pitágoras
b. Orfeu
c. Aristóxeno
d. Mesomedes

A lógica dialética de Tucídides é conhecida 
como (lógica dialética na política):

a. Diálogo de Tucídides
b. Diálogo histórico
c. Diálogo meliano
d. Nenhuma das anteriores
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Os valores fundamentais da União Europeia que 
estão reconhecidos na Constituição grega são:

a. Democracia, respeito dos direitos humanos, solidariedade
b. Tolerância, justiça, liberdade de expressão 
c. Respeito pela dignidade humana e pelos direitos 

humanos, liberdade, democracia, igualdade e 
estado de direito

d. Igualdade, democracia e respeito pela dignidade humana

Porque é que os Estados-membros da UE 
têm de proteger os direitos da criança?

a. Não têm o direito e a autonomia de tomarem 
decisões sozinhas

b. Não se podem proteger a si mesmas, sendo vulneráveis 
c. Têm necessidades especificas quanto à educação, 

nutrição, proteção, etc.
d. Todas as anteriores

O que é o RGPD?
a. Uma nova lei da UE
b. Um novo programa de financiamento 
c. Uma nova série de TV 
d. Uma nova plataforma Web

O que é o pentatlo moderno?
a. É uma competição anual de inverno
b. É um desporto que compreende cinco even-

tos diferentes 
c. É uma corrida de ciclismo anual
d. É uma componente da ginástica artística
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Heródoto foi um:
a. Político
b. Poeta 
c. Matemático
d. Historiador

Qual das seguintes é uma das invenções mais 
importantes realizadas por cientistas gregos?

a. Compasso
b. Moinho de água 
c. Papel  
d. Eletricidade

Que soprano grega era chamada de «La 
Divina»?

a. Jenny Drivala
b. Agnes Baltsa
c. Sonia Theodoridou
d. Maria Callas

O método de provar algo ao assumir a sua 
alternativa e ao mostrar que esse pressuposto 
leva à absurdez é conhecido como:

a. Indução e abdução
b. Dedução 
c. Hipótese 
d. Todas as anteriores
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A Grécia faz fronteira com:
a. Um Estado-membro da UE
b. Dois Estados-membros da UE
c. Três Estados-membros da UE
d. Quatro Estados-membros da UE

Os grupos minoritários, como a minoria 
muçulmana em Trácia, Grécia, têm os mesmos 
direitos humanos que as outras pessoas 
residentes nos Estados-membros da UE?

a. Depende do país e da sua legislação
b. Não têm os mesmos direitos
c. Têm os mesmos direitos
d. Não sei

Qual foi a invenção de Hero de Alexandria 
no primeiro século a.C.?

a. Portas automáticas 
b. A primeira máquina de venda automática 
c. Opções A e B
d. Nenhuma das anteriores

Qual é a distância percorrida numa maratona?
a. 42,195 quilómetros
b. 40,195 quilómetros
c. 32,195 quilómetros
d. 10,00 quilómetros
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Quantos países têm o grego como língua 
oficial?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

A palavra «matemática» é de origem:
a. Grega
b. Latina
c. Egípcia 
d. Nenhuma das anteriores

Quem contruiu o Pártenon na Acrópole de 
Atenas?

a. Fídias, Ictino e Calícrates
b. Péricles, Címon e Temístocles
c. Aristóteles, Platão e Sófocles
d. Xenofonte, Pausânias e Tucídides

Qual é o nome da coleção de seis obras de 
Aristóteles sobre a lógica?

a. Órganon
b. Metafísica
c. Política
d. Ética a Nicómaco
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Na Cimeira de Corfu, realizada de 24 a 25 
de junho de 1994, para quantos países foi 
concluído o processo de adesão?

a. 1
b. 2
c. 3
d. Nenhum

No dia 28 de maio de 1952, que marco 
importante foi atingido em relação à 
igualdade de género na Grécia?

a. As mulheres obtiveram o direito de se divorciarem
b. As mulheres obtiveram o direito de votar
c. As mulheres obtiveram o direito de trabalhar 
d. As mulheres obtiveram o direito de usar calças

O cyberbullying é uma forma de bullying/
assédio realizado através de:

a. Redes sociais 
b. Plataformas de mensagens e de jogos 
c. Telemóveis
d. Todas as anteriores

Quando foi a última vez que os Jogos 
Olímpicos foram organizados na Grécia?

a. 1996
b. 2000 
c. 2004
d. 2008
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O que é Delfos?
a. Uma marca de pranchas de skate
b. Uma criatura mitológica
c. Um precinto sagrado da antiguidade
d. Um festival de verão famoso em Creta

O início da astronomia grega é atribuído a:
a. Eratóstenes 
b. Aristarco de Samos
c. Tales de Mileto
d. Anaxímenes de Mileto

O que é a Vitória de Samotrácia?
a. Uma senhora famosa da Samotrácia
b. Uma pintura grega antiga
c. Uma estátua grega antiga
d. Uma musa da mitologia grega

Os circuitos lógicos são formados por 
combinações de portas:

a. Formadas por combinações apenas de portas E
b. Formadas por combinações apenas de portas OU
c. Formadas por combinações apenas de portas NÃO
d. Formadas por combinações de portas (E, 

OU, NÃO)
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O nome do nosso continente, «Europa», foi 
inspirado:

a. Na bonita princesa que Asterix conheceu na sua 
longa jornada

b. Na rainha viking Euroreine
c. No antigo mito grego de Europa
d. Na filha do rei do mar no conto de Hans 

Christian Andersen

No século XXI, qual continua a ser o maior 
obstáculo no alcance da igualdade de 
género na Europa e globalmente?

a. Baixa participação na tomada de decisões 
b. Falta de acesso a recursos e serviços 
c. Acesso desigual à educação
d. A disparidade salarial entre géneros

Nikos Aliagas é um jornalista:
a. Grego-italiano
b. Grego-francês
c. Grego-americano
d. Grego-canadense

Tsitsipas Stefanos é um jogador grego de:
a. Futebol
b. Basquetebol
c. Ténis
d. Pingue-pongue
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Desde quando é usado o alfabeto grego?
a. Desde o século VII a.C.
b. Desde sempre.
c. Desde o início do século IX a.ou o final do 

século VIII a.C.
d. Desde o século X a.C.

O que é a fotossíntese?
a. Uma doença medieval
b. Um vírus criado em laboratório
c. Um processo natural
d. Um antivírus de computador

De onde vem a palavra «música»?
a. Da palavra grega «mélos»
b. Da palavra grega «métron»
c. Da palavra grega «moûsa»
d. Da palavra «museum»

Qual é a frase (X) que completa a seguinte 
silogia? 
S1: Todos os humanos são mortais./  
S2: X/ Conclusão: Sócrates é mortal.

a. Sócrates é imortal
b. Sócrates é humano
c. Os humanos têm duas pernas
d. Os deuses são imortais
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Quem assinou o Tratado de Adesão da 
Grécia à União Europeia?

a. Andreas Papandreou
b. Konstantinos Karamanlis
c. Konstantinos Stephanopoulos
d. Konstantinos Mitsotakis

Quando foi a primeira vez que hostilidades 
foram adiadas na Europa?

a. Durante os Jogos Olímpicos na Antiga 
Olímpia

b. Durante o Natal na Idade Média
c. Durante o festival de Dionísia na antiga Atenas
d. Durante o festival Saturnália em Roma

O aquecimento central foi utilizado pela 
primeira vez em que monumento histórico 
na Grécia antiga (300 a.C.)? 

a. O templo de Artemisa, em Éfeso 
b. Partenon, em Atenas 
c. O templo de Poseidon, em Sounion 
d. O templo de Afaia, em Egina

O que Giannis Antetokounmpo ouviu na 
escola?

a. “Você não é grego, você é africano porque você 
é negro”

b. “Você não é africano, você é grego porque 
nasceu e foi criado na Grécia”

c. Ambos a e b
d. “Você parece português-brasileiro para nós”
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A Vénus de Milo é:
a. Uma poeta da Grécia Antiga 
b. Uma senhora famosa Grécia Antiga
c. Uma atriz grega dos anos 70
d. Uma estátua grega antiga

A «Experiencia de Eratóstenes» refere-se 
ao cálculo:

a. Da circunferência da Terra
b. Da distância entre a Lua e a Terra
c. Da velocidade da luz
d. Do número π

O que é a tragédia grega?
a. Uma estilo musical
b. Um estilo de teatro 
c. Um concurso de dança
d. Um estilo de poesia

Qual é a palavra grega usada na lógica para 
indicar que uma afirmação é verdade em 
todas as circunstâncias?

a. Ciclo
b. Tautologia
c. Metáfora
d. Tática
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Onde e quando floresceu inicialmente a 
democracia?

a. Na cidade-estado grega de Atenas durante o 
século V a.C.

b. Em Roma, aproximadamente no século I.
c. Em França, após a Revolução Francesa de 1789.
d. Na cidade-estado grega de Esparta, aproxima-

damente no século IV a.C.

A primeira feminista que lutou pelos direi-
tos da mulher na Grécia foi:

a. Kallirhoe Parren (1861-1940)
b. Eugénie Niboyet (1796-1883)
c. Jeanne Deroin (1805-1894)
d. Karoline Perin (1808-1888)

Como se chama o primeiro computador 
analógico conhecido?

a. Máquina de Anticítera
b. Máquina Enigma
c. ΕNIAC
d. Máquina Minecraft

Os Jogos Olímpicos antigos incluíam:
a. Ténis e corrida
b. Futebol e corrida
c. Corrida e pancrácio
d. Salto em comprimento e basquetebol
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O Monumento Nacional da Escócia em 
Carlton Hill em Edimburgo foi inspirado:

a. No Pártenon de Atenas
b. No Templo de Poseidon em Súnio
c. Na Acrópole de Lindos na ilha de Rodes
d. O Templo de Zeus no Olimpo

O exame de Papanicolau é um método de 
investigação laboratorial usado para detetar:

a. Condições potencialmente pré-cancerígenas 
ou cancerígenas no cérvix feminino

b. Cancro papilar da tiroide
c. Colesterol patológico no sangue
d. A existência de reações alérgicas à papaia

Ítaca é a ilha grega e lar do herói Ulisses. É tam-
bém o título de um poem. Que poeta o escreveu?

a. Agelos Sikelianos
b. Konstantinos Kavafis
c. Giorgos Seferis
d. Kostis Palamas

«Pitonisa» era o nome da grande sacerdotisa 
do Templo de Apolo em Delfos, que, em êxta-
se, transmitiu as profecias divinas à pessoa em 
questão de forma lacónica, difícil de compreen-
der e enigmática. Qual das seguintes profecias 
prediz que nascerá uma criança homem?

a. Menino não menina
b. Menino não, menina
c. Menino, não menina
d. Menino, não, menina
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Quem permitiu o valor europeu fundamental 
do respeito por todos os grupos religiosos no 
seu império?

a. Alexandre, O Grande
b. Teodósio I
c. Júlio César
d. Justiniano I

De acordo com a história de Protágoras em Pro-
tágoras de Platão, Zeus temia a destruição dos 
seres humanos e pediu a Hermes para enviar:

a. Vergonha e justiça para todas as pessoas
b. Igualdade para todas as pessoas
c. Liberdade dos mares para todas as pessoas
d. Liberdade de comércio para todas as pessoas

Que professor grego do MIT fundou a One 
Laptop per Child Association?

a. Diomidis Spinellis
b. Constantinos Daskalakis
c. Michael Dertouzos
d. Nicholas Negroponte

A atleta grega de voleibol de praia Vasiliki 
Karadassiou ganhou:

a. Duas vezes o primeiro lugar no Grand Slam 
do Campeonato Mundial da FIVB, quatro 
campeonatos europeus da CEV, o campeonato 
em cinco circuitos Open europeus da CEV e 
74 prémios desportivos

b. O terceiro lugar no campeonato nacional
c. O primeiro lugar nos Jogos Olímpicos
d. O titulo de Melhor Ponta da FIVB (Federação 

Internacional de Voleibol)
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A célebre frase «Os gregos não lutam como 
heróis; os heróis lutam como os gregos» é 
atribuída a:

a. Winston Churchill
b. Angela Merkel
c. Adolf Hitler
d. Joseph Stalin

A que tipo de triângulo se aplica o teorema 
de Pitágoras?

a. Triangulo retângulo
b. Triangulo acutângulo
c. Triangulo obtusângulo
d. Triangulo equilátero

Que compositor grego ganhou o Óscar de 
melhor banda sonora original com o filme 
«Momentos de Glória»?

a. Demis Roussos
b. Georges Moustaki
c. Vangelis Papathanassiou
d. Manos Hatzidakis

Que criatura possui 1 voz e tem 4 patas, 2 pa-
tas e 3 patas de acordo com a Esfinge grega?

a. Homem
b. Inseto com 2, 3 e 4 patas durante o seu ciclo de vida
c. Uma criatura mítica da imaginação da Esfinge 
d. Um réptil especial que vivia no Egito Antigo
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Onde deveria ter sido realizado o EuroPride 
2020? 

a. em Viena 
b. em Roma 
c. em Londres 
d. em Salónica 

A igualdade entre homens e mulheres é 
um dos valores fundamentais da União Euro-
peia, assente nos tratados da UE. A Carta das 
Nações Unidas foi o primeiro acordo interna-
cional a reafirmar o principio entre homens 
e mulheres. Quando foi votado?

a. 1945
b. 1955
c. 1965
d. 1975

Basil Koronaké o fundador do importante 
jornal europeu «New Europe». Em que ilha 
grega nasceu e cresceu?

a. Corfu
b. Mykonos
c. Santorini
d. Creta

Where was supposed to be held EuroPride 
2020 that was cancelled due to the 
COVID-19 outbreak?

a. in Vienna, Austria
b. in Rome, Italy 
c. in London, UK 
d. in Thessaloniki, Greece
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Quantas ilhas existem nos Açores?

a. 10
b. 5
c. 9
d. 8

Qual é um dos aperitivos mais comuns em Portugal?

a. Batatas fritas
b. Tremoços
c. Húmus
d. Pipocas

Quem foi Amália Rodrigues?

a. Uma mulher política portuguesa do século XXI
b. A primeira mulher a votar em Portugal
c. Uma cantora portuguesa de Fado
d. Uma escritora portuguesa

4 bicicletas (vermelha, amarela, castanha, laranja) 
cruzam a linha de chegada, uma após a outra. 

João chega atrás de Pedro.

A bicicleta vermelha chegou antes da bicicleta laranja.

Charles não estava na bicicleta castanha. Peter era

na bicicleta vermelha. Paul, bicicleta amarela, chega 
depois de João. Que afirmação é verdadeira?

a. A bicicleta castanha chega antes da laranja
b. Charles chega em terceiro
c. John estava na bicicleta laranja
d. Paul vem em 3º lugar
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Em que ano é que Portugal aderiu à União 
Europeia?

a. 1984
b. 1986
c. 1988
d. 1990

Antes de ser o nono secretário-geral 
das Nações Unidas, António Guterres 
desempenhou funções nas Nações Unidas 
como alto-comissário das Nações Unidas 
para os Refugiados durante:

a. 4 anos
b. 6 anos
c. 8 anos
d. 10 anos

O sistema português Via Verde foi lançado 
em 1991 com a finalidade de:

a. Fotografar melhor as paisagens
b. Proteger as florestas
c. Acelerar os pagamentos de portagens
d. Facilitar o movimento dos veículos de emergência

Quantos jogadores de futebol portugueses ga-
nharam o prémio Bola de Ouro (Ballon d’Or)?

a. 1
b. 0
c. 3
d. 5
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Quantas pessoas falam português em todo 
o mundo?

a. Cerca de 10 milhões
b. Cerca de 214 milhões 
c. Cerca de 248 milhões
d. Cerca de 300 milhões

Qual é provavelmente o prato de peixe 
mais popular em Portugal?

a. Salmão
b. Robalo
c. Polvo
d. Bacalhau

Que instrumento tocava o músico 
português Carlos Paredes?

a. Guitarra portuguesa
b. Tambor tradicional
c. Flauta
d. Gaita de foles

Selecione a opção correta que preenche o es-
paço em branco: MCD - NEF - OGH - ___ - QKL

a. CMN
b. UJI
c. PIJ
d. IJT
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Que político português recebeu honra 
do Parlamento Europeu em 2018, como 
reconhecimento pelo seu compromisso 
para com o projeto europeu?

a. Mário Soares
b. Diogo Freitas do Amaral
c. Aníbal Cavaco Silva
d. António Guterres

No Índice Global de Paz de 2020, Portugal 
mantém:

a. 3.º lugar na classificação mundial, 1.º lugar na UE
b. 6.º lugar na classificação mundial, 5.º lugar na UE
c. 10.º lugar na classificação mundial, 5.º lugar na UE
d. 15.º lugar na classificação mundial, 10.º lugar na UE

Quem foi Bartolomeu de Gusmão?
a. Um pioneiro no design de aviões mais leves 

do que o ar
b. Um navegador e capitão
c. Um feiticeiro
d. O diretor de um jornal popular e conselheiro 

do rei

Qual é o desporto mais popular em Portugal?
a. Surf
b. Canoagem
c. Futebol
d. Basquetebol
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Qual foi a primeira universidade a ser 
fundada em Portugal?

a. Universidade de Lisboa
b. Universidade do Porto
c. Universidade de Braga
d. Universidade de Coimbra

Branca Edmée Marques, nascida em 1899, 
foi uma portuguesa especialista em:

a. Matemática
b. Tecnologia nuclear
c. Biologia
d. Neurociência

O que é um cavaquinho?
a. Uma sobremesa típica de Portugal
b. Uma festa popular portuguesa
c. Um instrumento típico de Portugal
d. Um traje tradicional português

Considere a série numérica: 7, 5, 7, 19, 73, … 
Qual é o número seguinte?

a. 198
b. 314
c. 546
d. 361
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Em que ano é que Portugal ocupou a 
presidência do Conselho da União Europeia 
pela primeira vez?

a. 1990
b. 1992
c. 1994
d. 1996

Portugal desempenhou um papel muito im-
portante na aquisição da independência por 
parte de Timor-Leste, que foi adquirida em:

a. 2000
b. 2002
c. 2004
d. 2006

Em 2020, a Comissão Europeia anunciou os 
vencedores do prémio Horizon Impact. Um dos 
projetos desenvolveu o primeiro ecrã transpa-
rente (na área do papel eletrónico). Quem foi 
o/a investigador/a português/a envolvido/a?

a. José Teixeira
b. Mário Figueiredo
c. Nuno Peres
d. Elvira Fortunato

A maior onda alguma vez surfada foi em 
Portugal.

a. Verdadeiro
b. Falso
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Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a 
escravatura.

a. Verdadeiro
b. Falso

O luso-americano António Damásio é:

a. Nutricionista
b. Químico
c. Biólogo
d. Neurocientista

Em que ano é que o fado - canção popular 
portuguesa - foi considerado Património Cultural 
Imaterial da Humanidade da UNESCO?

a. 2005
b. 2007
c. 2009
d. 2011

O preço do feijão subiu consideravelmente durante 
o inverno. As baixas temperaturas nas regiões de 
cultivo do feijão prejudicaram a produção.

a. A premissa 1 é a causa e a premissa 2 é o 
seu efeito

b. A premissa 2 é a causa e premissa 1 é o seu 
efeito

c. As premissas 1 e 2 são causas independentes
d. As premissas 1 e 2 são efeitos de causas 

independentes
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Durante quanto tempo foi Durão Barroso 
presidente da Comissão Europeia?

a. 5 anos
b. 10 anos
c. 15 anos
d. 20 anos

Quem foi Aristides de Sousa Mendes?
a. Um médico português que lutou pelo acesso 

à saúde
b. Um politico e cônsul português, que resgatou 

prisioneiros, nomeadamente judeus, da 
Alemanha nazi 

c. Um advogado português que defendeu a força 
dos direitos humanos em Portugal

d. Nenhuma das anteriores

Qual é a rede social mais popular em Portugal?
a. Tik Tok
b. Facebook
c. Instagram
d. Twitter

Quem foi o primeiro corredor de longa 
distância masculino a ganhar os Jogos 
Olímpicos?

a. Ricardo Ribas
b. Dionísio Castro
c. Carlos Lopes
d. Jaime Mendes
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Qual é a aliança diplomática mais antiga do 
mundo que ainda continua em vigor?

a. Reino Unido e Bélgica
b. Reino Unido e Portugal
c. Canadá e Estados Unidos da América
d. França e Reino Unido

Onde é possível observar golfinhos em 
Portugal?

a. Açores
b. Estuário do Sado
c. Madeira
d. Todas as anteriores

«Amar pelos Dois» é o título de:
a. Um livro português sobre Lisboa publicado em 2015
b. Um documentário de 2018 sobre a música portuguesa
c. A canção portuguesa que ganhou o Festival 

Eurovisão da Canção em 2017 
d. Um quadro de um pintor português famoso de 2016

Sheftalia está para o Chipre da mesma 
maneira que...

a. A Paella está para Portugal
b. O bacalhau está para Itália
a. Souvlaki está para a Grécia
c. Strudel está para a Áustria
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Em 2017, o Conselho Internacional de 
Exploração do Mar (CIEM) recomendou 
Portugal a reduzir a pesca de:

a. Bacalhau
b. Carapau
c. Sardinhas
d. Camarão

A Comissão Nacional dos Direitos Humanos 
foi criada pelo governo português em:

a. Abril de 2008
b. Abril de 2009
c. Abril de 2010
d. Abril de 2011

Qual foi o primeiro canal de televisão priva-
do a operar em Portugal?

a. RTP
b. TVI
c. SportTV
d. SIC

Quem foi a primeira mulher desportista 
portuguesa a ganhar uma medalha de ouro 
olímpica?

a. Manuela Machado
b. Fátima Silva
c. Dulce Félix
d. Rosa Mota
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Quem foi o primeiro escritor português a 
ganhar o Nobel da literatura?

a. Luís de Camões
b. Fernando Pessoa
c. Paulo Coelho
d. José Saramago

Qual é a disparidade salarial entre géneros 
(diferenças entre os rendimentos de colabora-
dores masculinos e femininos) em Portugal?

a. 16%
b. 8%
c. 21%
d. 30%

Em que cidade portuguesa se pode 
encontrar o Museu de Cordofones?

a. Porto
b. Guimarães
c. Braga
d. Viana do Castelo

Todos os portugueses são europeus. O John 
não é português logo...

a. Não é europeu
b. É europeu
c. É inglês
d. Não é possível saber
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A energia renovável mais produzida em 
Portugal é:

a. Biomassa
b. Eólica
c. Solar
d. Hídrica

Desde 1974, quantas mulheres foram 
primeiras-ministras em Portugal?

a. 1
b. 4
c. 8
d. 9

Qual é o indicativo de Portugal?
a. +34
b. +353
c. +44
d. +351

Qual é a dança tradicional em Portugal?
a. Tango
b. Hip Hop
c. Dança folclórica
d. Danças de salão
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Quem foi uma romancista influente em 
Portugal depois de 1950?

a. Isabel Alçada
b. Agustina Bessa-Luís
c. Dulce Maria Cardoso
d. Ana Luísa Amaral

Os Açores são um arquipélago português 
que ainda tem nove vulcões ativos. Um dos 
fenómenos mais turísticos da atividade 
vulcânica da região é:

a. Erupções
b. Terramotos
c. Geiseres
d. Fissuras

Quem é Álvaro Siza Vieira?
a. Um arquiteto português
b. Um político português
c. Uma ator português
d. Todas as anteriores

O meu gato mia quando tem fome. O meu gato 
também mia quando vê um rato. Com base ape-
nas nesta informação, indique a opção verdadeira.

a. Se o meu gato mia, é porque viu um rato e tem fome
b. Se o meu gato mia, é porque viu um rato
c. Se o meu gato não mia, é porque não viu um rato 

e não tem fome
d. Se a taça da comida está cheia, o meu gato não mia
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«ODSlocal» é uma plataforma municipal de 
organizações portuguesas, que cooperam 
no cumprimento nacional dos objetivos de:

a. Desenvolvimento sustentável
b. Equilíbrio entre géneros
c. Inclusão social
d. Redução do abandono escolar

Em que ano Portugal aboliu a pena de 
morte/pena capital?

a. 1860
b. 1867
c. 1874
d. 1882

Qual é o diário mais antigo de Portugal, que 
continua a ser publicado?

a. Diário de Notícias
b. Açoriano Ocidental
c. Expresso
d. Jornal de Notícias

O bordado é um dos passatempos mais 
populares em Portugal.

a. Verdadeiro
b. Falso
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Quem foi um escritor português famoso no 
século XX?

a. Afonso de Albuquerque
b. Luís de Camões
c. Miguel Torga
d. Eça de Queiroz

Qual é a montanha mais alta do Portugal?

a. Serra da Estrela
b. Pico Ruivo
c. Pico da Nevosa
d. Montanha do Pico

Que objeto utilizou Joana Vasconcelos, uma 
escultora portuguesa, para criar a Cinderela 
(2017)?

a. Garfos
b. Chávenas
c. Panelas
d. Travessas

Detergente, iogurte, massa, leite e sumo estão 
nas prateleiras dos supermercados. O detergente 
é mais baixo que o sumo e a massa. O iogurte é 
o terceiro a partir do topo. O mais alto é o sumo. 
Qual é a caixa que está no fundo?

a. Leite 
b. Detergente 
c. Detergente ou leite, não pode determinar qual 

deles 
d. Detergente ou pasta, não pode ser determinado 

cards-pt.indd   44cards-pt.indd   44 10/05/2022   16:12:4510/05/2022   16:12:45



44

Os primeiros passos realizados em Portugal 
para promover a igualdade de género 
foram dados com a criação do Grupo de 
Trabalho para a Definição de uma Política 
Nacional Global acerca da Mulher em:

a. 1966
b. 1968
c. 1970
d. 1972

Em Portugal, a violência contra as mulheres 
passou a ser um crime público há:

a. 10 anos
b. 20 anos
c. 30 anos
d. 40 anos

A Fundação Champalimaud, localizada em 
Lisboa, é uma:

a. Escola pública
b. Fundação privada de comunicação social
c. Instituição de ensino superior
d. Fundação privada de investigação biomédica

Quem foi o primeiro português a participar 
no Campeonato Mundial de Motociclismo?

a. Tiago Monteiro
b. Rui Silva
c. Miguel Oliveira
d. Nicha Cabral
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Que monumento foi construído em Lisboa 
para comemorar a Época dos Descobrimen-
tos Portugueses durante os séculos XV e XVI?

a. Palácio da Pena
b. Mosteiro dos Jerónimos
c. Padrão dos Descobrimentos
d. Torre de Belém

Um dos mais bonitos trechos de costa prote-
gida na Europa encontra-se na parte sudoeste 
de Portugal. O nome dessa faixa costeira é:

a. Costa Nova do Prado
b. Costa de Prata
c. Costa Vincentina
d. Reserva Natural de São Jacinto Dunes

Qual dos seguintes é o museu público mais 
antigo em Portugal?

a. Museu Nacional dos Coches
b. Museu Nacional de Arte Antiga
c. Museu Soares dos Reis
d. Museu de Serralves

Considere a série numérica: 72, 14, 66, 22, 
60, … Qual é o número seguinte?

a. 68
b. 54
c. 30
d. 96
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No dia 25 de abril de 1974, ocorreu uma revo-
lução que contribuiu para o estabelecimento 
da democracia em Portugal, conhecida como:

a. Revolução Civil
b. Revolução Democrática
c. Revolução dos Cravos
d. Revolução Cor-de-rosa

Portugal foi um dos Estado-membro da Eu-
ropa dos 21 a ratificar, em outubro de 2020, 
a Convenção do Conselho da Europa para a 
prevenção e combate à violência contra as 
mulheres, também conhecida como:

a. Convenção do Reconhecimento de Lisboa
b. Convenção de Istambul 
c. Convenção para o Futuro da Europa
d. Tratado da União Europeia

Onde é realizada a Web Summit?
a. Dublin
b. Silicon Valley
c. Porto
d. Lisboa

Quem foi o primeiro velocista português a obter 
a medalha olímpica na categoria dos 100 metros?

a. Francis Obikwelu
b. Arnaldo Abrantes
c. Luís Cunha
d. Rui Silva
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O Mosteiro da Batalha em Portugal pertence 
ao Património Mundial da UNESCO e é um 
dos exemplos mais bonitos da arquitetura 
portuguesa e europeiPorque foi construído?

a. Foi um presente do rei à Igreja
b. Para servir como túmulo para a família real
c. Para celebrar a aparição de um anjo
d. Para celebrar a vitória portuguesa na 

batalha de Aljubarrota

A Agência Espacial Portuguesa foi fundada em:
a. 1991
b. 2008
c. 2019
d. 2013

A pintora Maria Helena Vieira da Silva tinha 
dupla nacionalidade, portuguesa e:

a. Italiana
b. Francesa
c. Britânica
d. Suíça

Nenhum ser humano é imortal. Alguns 
organismos são imortais. Logo...

a. Alguns organismos são seres humanos
b. Alguns organismos não são seres humanos
c. Nenhum ser humano é um organismo 
d. Não é possível saber
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Carolina Beatriz Ângelo foi a primeira 
mulher a votar em Portugal em:

a. 1909
b. 1911
c. 1913
d. 1915

Em Portugal, a iliteracia feminina em 1970 
era de:

a. 13%
b. 22%
c. 31%
d. 40%

O astrolábio náutico era um inclinómetro 
usado para determinar a latitude de um 
navio no mar. Foi criado por:

a. Navegadores holandeses
b. Navegadores espanhóis
c. Navegadores portugueses
d. Navegadores ingleses

Nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, um 
atleta português ganhou a medalha de ouro na 
categoria de triplo salto masculino. Quem foi?

a. Gaspar Araújo
b. Nelson Évora
c. Carlos Calado
d. Tiago Pereira
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Portugal possui a ponte mais longa da 
União Europeia.

a. Verdadeiro
b. Falso

Egas Moniz tornou-se no primeiro português 
a receber um prémio Nobel em 1949. Ele era:

a. Economista
b. Neurologista
c. Matemático
d. Biólogo

Qual é uma das mais distintas marcas da 
cultura portuguesa?

a. Azulejo
b. Tijolo
c. Copos de cristal
d. Telhas

Se 5 máquinas demoram 5 minutos a pro-
duzir 5 peças, quanto tempo demorariam 
100 máquinas a produzir 100 peças?

a. 20 minutos
b. 15 minutos
c. 10 minutos
d. 5 minutos
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Em 1867, Portugal aboliu:
a. A escravidão em Portugal continental
b. Tráfico intercontinental de seres humanos
c. A pena de morte para crimes comuns
d. A criminalização do adultério

Desde 2009, os pais e as mães em Portugal 
têm direito a praticamente as mesmas licenças 
(cuidar das crianças, incluindo crianças adota-
das ou enteadas, cuidar de idosos e parentes 
próximos, como cônjuges ou parceiros).

a. Verdadeiro
b. Falso

O primeiro cartão pré-pago para telemóvel 
foi lançado em 1995 por:

a. Uma empresa de telecomunicações americana
b. Uma empresa de telecomunicações alemã
c. Uma empresa de telecomunicações britânica
d. Uma empresa de telecomunicações portuguesa

Quem é o atleta português com mais 
medalhas olímpicas?

a. Fernanda Ribeiro
b. Francis Obikwelu
c. Carlos Lopes
d. Rosa Mota
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Os portugueses foram o primeiro povo 
europeu a chegar ao Japão.

a. Verdadeiro
b. Falso

Se incluirmos a área marítima de Portugal, 
que percentagem dessa área é água?

a. 20%
b. 50%
c. 95%
d. 65%

A filigrana é uma arte manual utilizada em 
que setor tradicional português?

a. Calçado
b. Joalharia
c. Trajes
d. Cerâmica

Um taco e uma bola de basebol custam um 
total de 1,10 euros. O taco custa um euro a 
mais do que a bolQuanto custa a bola?

a. 10 cêntimos
b. 5 cêntimos
c. 1 cêntimo
d. Nenhuma das anteriores
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Em que ano foi aprovada a primeira Consti-
tuição Portuguesa?

a. 1822
b. 1867
c. 1911
d. 1976

Em 1980, o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos entrou em vigor em 
Portugal.

a. Verdadeiro
b. Falso

O primeiro parque de ondas de larga escala 
foi inaugurado em:

a. Irlanda
b. Portugal
c. Países Baixos
d. Escócia

Que jogador de futsal recebeu o prémio de 
melhor jogador do mundo mais vezes?

a. Manoel Tobias
b. Falcão
c. Javi Rodriguez
d. Ricardinho
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Quem foi Sigmund Freud?
a. Um músico famoso
b. Um pintor 
c. O fundador da psicanálise
d. Um cientista

Quem foi Christian Doppler?
a. Um jogador de futebol
b. Um compositor de música clássica
c. Um físico
d. Um ator

Quantas composições musicais produziu 
Mozart?

a. 784
b. 626
c. 359
d. 41

Quem era o Hipátia?
a. Uma farmacêutica 
b. Uma médica
c. Uma matemática feminina
d. Uma governante feminina
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Quando foi assinada a Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados (também 
conhecida como Convenção de Genebra)?

a. 1945
b. 2000
c. 1951
d. 2013

Qual das seguintes opções não constitui 
uma das três maiores classes sociais na 
sociedade austríaca no início dos anos 1800?

a. Aristocratas 
b. Cidadãos
c. Camponeses agricultores
d. Escravos

Qual é o maior jornal da Áustria?
a. Die Presse
b. Kronen Zeitung
c. Der Standard
d. Heute

Que cidade austríaca recebeu duas vezes os 
Jogos Olímpicos de Inverno?

a. Viena
b. Salzburgo
c. Innsbruck
d. Graz
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Onde se encontra o zoológico mais antigo 
do mundo?

a. Berlim
b. Viena
c. Dublin
d. Londres

Quando foram distinguidos os tipos 
sanguíneos pela primeira vez?

a. 1895
b. 1900
c. 1942
d. 1953

O que é o Pequeno Cogumelo?
a. Uma sinfonia
b. Um instrumento musical
c. Uma alcunha
d. Um museu

Quem é a única mulher a receber a Me-
dalha Fields (uma das mais altas honras 
que um matemático pode receber) 

a. Maryam Mirzakhani
b. Emmy Noether
c. Sophie Germain
d. Rita Levi-Montalcini
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Que país Europeu não é membro da NATO?
a. Áustria
b. Suíça
c. Noruega
d. Dinamarca

Quando é que a Áustria se tornou membro 
das Nações Unidas?

a. 14 de dezembro de 1955
b. 17 de abril de 1988
c. 23 de junho de 1990
d. 5 de fevereiro

Quando foi publicado o primeiro jornal na 
Áustria?

a. 1695
b. 1703
c. 1743
d. 1800

Quem é o pai do esqui alpino?
a. Mathias Zdrasky
b. Fridtjof Nansen
c. Arnold Lunn
d. Hannes Schneider
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Que país é representado pela bandeira 
com riscas horizontais vermelha, branca e 
vermelha?

a. Áustria
b. Alemanha
c. Bielorrússia
d. Polónia

Onde foi encontrada a múmia humana 
mais antiga da Europa?

a. França
b. Áustria
c. Suécia
d. Croácia

O que é o tirolês?
a. Artesanato tradicional com madeira
b. Uma dança folclórica
c. Um desporto de montanha
d. Um canto gutural

O que é o Círculo de Viena?
a. Um grupo musical
b. Um monumento famoso
c. Um museu
d. Um clube científico
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O que é Silbo Gomero?
a. Um cantor espanhol
b. Uma sobremesa
c. Uma língua
d. Um lago

Qual dos seguintes países não é membro 
permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas?

a. Federação Russa
b. Reino Unido 
c. Áustria
d. França

Onde foi registada a primeira quinta 
orgânica do mundo?

a. Alemanha
b. Países Baixos
c. Áustria
d. Espanha

Quando se tornou o esqui alpino numa mo-
dalidade dos Jogos Olímpicos de Inverno?

a. 1932
b. 1936
c. 1948
d. 1976
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A Áustria é:

a. Uma monarquia
b. Um regime totalitarista
c. Uma democracia parlamentar
d. Uma democracia presidencial

Quem é o pai da genética moderna?

a. Um monge
b. Um agricultor
c. Um professor
d. Um médico

Qual foi a canção mais popular do famoso cantor 
austríaco Falco?

a. The Blue Danube
b. Rock me Amadeus
c. Night Flight
d. Moonlight

Quatro amigos atravessam uma ponte com uma 
tocha que dura apenas 15 minutos. Alice cruza em 
1', Ben em 2', Cindy em 5' e Don em 8'. 2 pessoas 
de cada vez podem atravessar juntas, ao ritmo 
dos mais lentos. Quem atravessa primeiro para 
atravessar em 15 minutos? 

a. Alice e Ben 
b. Cindy 
c. Don 
d. Cindy e Don 
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A que grupo linguístico pertence a língua 
basca?

a. Eslavo
b. Germânico
c. Românico
d. Nenhuma das anteriores

Quando é que a Áustria começou a coorde-
nar o Grupo dos Amigos do Estado de Direito 
em Nova Iorque, uma rede informal formada 
por cerca de 50 Estados-membros da ONU 
provenientes de todos os grupos regionais?

a. 2011
b. 2005
c. 2007
d. 2002

Qual é a percentagem da eletricidade consumi-
da pela Áustria que vem de fontes renováveis?

a. 90%
b. 70%
c. 55%
d. 30%

Em que ano a Áustria e a Suíça receberam em 
conjunto o Campeonato Mundial de Futebol?

a. 2008
b. 1934
c. 1954
d. 1962
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Que cidade é conhecida como a «Cidade da 
Música»?

a. Madrid
b. Praga
c. Paris
d. Viena

O que inventou Joseph Madersperger?
a. O compasso
b. A máquina de costura
c. A máquina de impressão
d. O arado

Que instrumentos musicais tocava Beethoven?
a. Piano e violino
b. Flauta e piano
c. Violoncelo e violino
d. Contrabaixo e clarinete

Qual é o nome do movimento filosófico que 
surgiu em Viena na década de 1920 e que 
se defendia que o conhecimento científico é 
o único tipo de conhecimento significativo?

a. Empirismo
b. Idealismo alemão 
c. Modernismo
d. Positivismo lógico 
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Que língua tem o maior número de falantes 
na Europa?

a. Espanhol
b. Francês
c. Inglês
d. Alemão

Quando foi estabelecido o Conselho dos 
Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH)?

a. 2006
b. 1945
c. 1978
d. 1999

Quem é Ingrid Brodnig?
a. Uma atriz
b. Uma escritora
c. Uma mulher política
d. Uma médica

Que país ganhou mais medalhas no esqui 
alpino?

a. Áustria
b. Suécia
c. Noruega
d. Alemanha
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O que é «A Confusão do Imperador»?
a. Um jogo com bola
b. Um doce
c. O pico de uma montanha
d. Uma creche

Em que é utilizada a turbina Kaplan?
a. Navegação
b. Construção de navios
c. Astronomia
d. Produção de energia

Quem compôs o Hino à Alegria, o hino da 
Europa?

a. Johann Sebastian Bach
b. Wolfgang Amadeus Mozart
c. Ludwig van Beethoven
d. Frederic Chopin

Uma menina encontrou-se com um leão e com 
um unicórnio na floresta. O leão mente todas as se-
gundas, terças e quartas-feiras e diz a verdade nos 
restantes dias. O unicórnio mente todas as quintas, 
sextas e sábados e diz a verdade nos restantes 
dias. «Ontem, menti», disse o leão à menina. «Eu 
também», disse o unicórnio. Que dia é hoje?

a. Segunda-feira
b. Quinta-feira
c. Sábado
d. Quarta-feira
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Qual é a língua europeia escrita mais antiga 
utilizada atualmente?

a. Grego
b. Italiano
c. Francês
d. Inglês

O que inclui a Disparidade de Pagamento 
por Género? 

a. Segregação sectorial
b. Discriminação salarial & participação desigual 

do trabalho remunerado e não remunerado
c. Tetos de vidro
d. Todas as opções

O que é o pensamento crítico?
a. Criticar os outros
b. Agir com base em emoções
c. Agir sem questionar
d. Analisar a informação dada

Onde se encontra o parque de diversões 
mais antigo do mundo?

a. Paris, França
b. Tarragona, Espanha
c. Viena, Áustria
d. Rusta, Alemanha
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Que país não é membro da NATO?
a. Áustria
b. Dinamarca
c. Luxemburgo
d. Estónia

Onde foi apresentada pela primeira vez a técnica 
de «câmara lenta»?

a. Veneza, Itália
b. Berlim, Alemanha
c. Donostia-San Sebastián, Espanha
d. Graz, Áustria

Quem era conhecido como Rei da Valsa?
a. Franz Schubert
b. Johann Strauss II 
c. Joseph Haydn
d. Gustav Mahler

Quer levar alguns bolos para a casa da sua avó 
e tem de atravessar 5 pontes, mas um troll 
debaixo de cada ponte exige uma portagem! Para 
atravessar, pagará metade dos bolos mas, sendo 
simpático, cada troll lhe dará um de volta. Quantas 
tartes vai fazer para ter a certeza de levar duas à 
avó?

a. 10
b. 5
c. 2
d. 15
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Qual é o país mais pequeno da Europa?
a. Mónaco
b. San Marino
c. Cidade do Vaticano
d. Liechtenstein

Que país da UE tem o mais baixo Índice de 
disparidades salariais entre géneros (até 
2019*)?

a. Luxemburgo
b. Suécia
c. Áustria
d. Estónia

O que pode ser considerado como 
ciberpropaganda?

a. Manipulação
b. Roubo de informação privada
c. Criação e divulgação de notícias falsas
d. Todas as anteriores

Quem foi o primeiro esquiador a ganhar 
medalhas nas três modalidades de esqui 
alpino - downhill, slalom e slalom gigante?

a. Henri Oreiller
b. Bernhard Russi
c. Toni Sailer
d. Leonhard Stock
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Quem foi o monarca que estabeleceu a 
dupla monarquia austro-húngara?

a. Ferdinando I
b. Francesco Giuseppe I
c. Carlo I
d. Maria Teresa

Quem descobriu que a radiação penetra a 
atmosfera do espaço exterior, conhecido 
como raios cósmicos?

a. Niccolò Copernico
b. Edwin Hubble
c. Victor Hess
d. Edmond Halley

A Encantadora Cega refere-se a:
a. Uma ópera
b. Uma sinfonia
c. Um instrumento musical
d. Uma compositora

Um homem, a sua esposa e o seu filho 
estão envolvidos num acidente de carro. 
Todos são levados rapidamente para o 
hospital e o médico diz «Não o posso 
operar, ele é meu filho». Quem é o médico?

a. O pai da mulher 
b. O pai do menino
c. O pai do homem e avô do menino
d. A irmã da mulher
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Qual é o local mais visitado na Europa?
a. A Torre Eiffel, França
b. O Coliseu, Itália
c. A Disneyland, França
d. O Museu Britânico, Reino Unido

Que países não ratificaram o Protocolo rela-
tivo ao Estatuto dos Refugiados de 1967?

a. Congo e Mónaco
b. Turquia e Madagáscar
c. Áustria e Noruega
d. Estónia e Sérvia

O que é pasquinada (pasquil)?
a. Uma canção engraçada
b. Um tipo de conto folclórico
c. Um pequeno texto satírico
d. Uma pintura

Quando ocorreu o primeiro Baile da Ópera 
de Viena?

a. 1877
b. 1921
c. 1935
d. 1945
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Quando é que a Áustria se tornou independente?

a. 1938
b. 1955
c. 1945
d. 1958

Onde é usada a memória de tambor?
a. Música
b. TI
c. Indústria
d. Desportos

Que idade tinha Mozart quando escreveu a sua 
primeira sinfonia?

a. 5
b. 10
c. 13
d. 8

Um homem tem 53 meias na sua gaveta: 21 azuis 
idênticas, 15 pretas idênticas e 17 vermelhas 
idênticas. As luzes estão apagadas e ele está 
completamente no escuro. Quantas meias tem de 
tirar para ter 100% de certeza que tem pelo menos 
um par de meias pretas? 

a. 32
b. 10
c. 26
d. 40
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Que país possui a linha costeira mais longa 
da Europa?

a. Itália
b. Espanha
c. Noruega
d. Reino Unido

Quando foi nomeada a primeira mulher 
como chefe de um organismo parlamentar?

a. 1927
b. 1953
c. 1919
d. 1955

Como pode ser transmitida informação 
errada?

a. Rumores falsos
b. Insultos
c. Partidas
d. Todas as anteriores

Onde ocorre o «Baile Vienense»?
a. Palácio Belvedere
b. Palácio de Hofburg e na Casa de Ópera
c. Rathaus
d. Museu Albertina
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Quem foi o primeiro imperador da Áustria?
a. Rudolfo I
b. Leopoldo I, o Glorioso
c. Francisco II
d. Maximiliano II

Quem inventou o primeiro globo de neve?
a. Um carpinteiro
b. Um fabricante de ferramentas cirúrgicas
c. Um fabricante de brinquedos
d. Um vidraceiro

Onde se pode encontrar o famoso quadro 
O Beijo? 

a. No Louvre, França
b. No Museu do Prado, Espanha
c. No Museu Reina Sofia, Espanha
d. No Palácio Belvedere, Áustria

Quantas moscas existem se tiver três meias 
moscas mais uma mosca e meia?

a. 3
b. 2 e meia
c. 1
d. 4
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Onde se encontra a cidade mais pequena 
do mundo?

a. Liechtenstein
b. Mónaco
c. Croácia
d. Hungria

Qual foi o novo foco introduzido nos 
direitos humanos pela resolução 1325 do 
Conselho de Segurança da ONU de 2000?

a. Mulheres
b. Religião
c. Segurança
d. Fome

Qual foi o primeiro país a abolir a censura?
a. Dinamarca
b. França
c. Suécia
d. Reino Unido

Quem é Wilhelm Steinitz?
a. Um jogador de ténis
b. Um esquiador
c. Um alpinista
d. Um jogador de xadrez
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Quando foi iniciada a tradição do café na Áustria?
a. 1647
b. 1720
c. 1683
d. 1856

O que é o Rumpler Tropfenwagen?
a. Equipamento desportivo de escalada
b. Uma máquina usada na indústria
c. Um carro
d. Um castelo

Onde pode visitar o Museu de Limpa-Chaminés?
a. Praga
b. Salzburgo
c. Hamburgo
d. Viena

Ao ver as coisas que a sua avó tem no sótão, encon-
trou cinco pequenas correntes, cada uma delas feita 
com quatro uniões de ouro. Pensou em combiná-las 
para fazer uma grande corrente com 20 uniões; con-
seguiria um colar incrível. Assim, leva as correntes a 
um joalheiro, que lhe diz que o custo de fazer o colar 
será de 10 dólares por cada união de ouro que terá 
de cortar e depois voltar a fixar. Qual será o custo?

a. 50 dólares
b. 30 dólares
c. 40 dólares
d. Nenhuma das anteriores
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O que não se encontra na Islândia?
a. Vulcões
b. Mosquitos
c. Árvores
d. Cerveja

Se fosse mulher na Áustria em 2021, quão mais 
provável seria para si fazer as tarefas domésticas 
ou cozinhar em comparação com os homens?

a. 12%
b. 55% 
c. 38%
d. 67%

Quando é que, pela primeira vez na Europa, 
uma mulher ocupou uma posição editorial?

a. 1816
b. 1854
c. 1868
d. 1920

Qual foi o único piloto de F1 a ter sido 
campeão com a Ferrari e com a McLaren?

a. Michael Schumacher
b. Ayrton Senna
c. Niki Lauda
d. Mika Hakkinen
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Quantos habitantes tem o município mais 
pequeno da Áustria?

a. 134
b. 107
c. 89
d. 41

Quem foi Hedy Lamarr?
a. Uma atriz
b. Uma engenheira
c. Uma matemática
d. Todas as anteriores

Em que filme participa O Carvalho Austríaco?
a. Música no Coração
b. O Exterminador Implacável
c. Sissi
d. A Professora de Piano

Que palavra não está relacionada com as 
outras? 

a. Índice 
b. Capítulo 
c. glossário 
d. biblioteca 
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Qual é o país mais antigo da Europa?
a. Dinamarca
b. Suécia
c. Portugal
d. San Marino

Quando foi ratificada a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
nação contra as Mulheres pela Áustria?

a. 1978
b. 1979
c. 1982
d. 1980

O que pode ser compreendido como 
cyberbullying?

a. Espalhar mentiras ou publicar fotografias 
constrangedoras nas redes sociais

b. Enviar mensagens más ou ameaças através das 
plataformas de mensagens

c. Fazer-se passar por alguém e enviar mensagens 
más a outras pessoas em seu nome

d. Todas as anteriores

Quantos elevadores de esqui existem na 
maior estação de esqui da Áustria?

a. 10
b. 26
c. 57
d. 88
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