
 

Campeonato Nacional 
de Quiz 2018 

 

20 perguntas de treino para o 
Campeonato Nacional SUB30 a 

disputar dia 21 de Outubro às 13 H 

 

 

Nome do jogador: Nome do corrector: 

 

Instruções: O Jogo terá 100 perguntas e deverá ser respondido em 60 minutos. Quando a resposta forem 
nomes de pessoas ou de personagens basta o apelido pela qual é mais conhecida excepto se a pergunta 
especificar o contrário! BOA SORTE! 
 

1 Que barra de chocolate de origem britânica tem nome de planeta por todo 
o mundo mas nos EUA chama-se “milky way”? 

 

2 O Mosteiro de Strahov, a Catedral de São Vito e a Praça Wenceslas podem 
ser encontrados em que capital pertencente ao país europeu recordista 
no consumo de cerveja, em valores “per capita”?  

 

3 Que tenista português venceu a edição 2018 do Estoril Open? É o 
tenista nacional a obter a mais elevada posição de sempre ao atingir o nº 
28 do ranking ATP a 16 de Maio de 2016? . 

 

4 Destiny Hope foi o nome de nascença de que estrela pop? Conseguiu a 
mudança de nome em 2008 e publicou a sua primeira biografia em 2009 
com o nome de “Miles to Go”. Pedimos dois nomes nesta resposta. 

 

5 Que nome damos a um ângulo de 180º?  

6 Liderado por D. João I, e contando com a fina flor da aristocracia nacional, 
que evento de 1415 assinala o início da Expansão Portuguesa? 

 

7 Que série, criada por Nuno Markl, relata a sociedade portuguesa durante 
a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais que opuseram 
Freitas do Amaral a Mário Soares? Spoiler: ganha o Soares. 

 

8 A 3 de Outubro de 2017, foi inaugurado em Paris o primeiro grande museu 
exclusivamente dedicado a um designer de moda do século XX. Que 
estilista francês dá nome a este Museu?  

 

9 Nome comum a compositor homenageado anualmente na cidade de 
Bayreuth e a actor que fez de Pablo Escobar na série Narcos?  

 

10 No mundo da tecnologia, que “invenção” é creditada a Ray Tomlinson, 
quando trabalhava na ARPANET? Referindo-se à mesma, o próprio disse: 
“A primeira vez que o usei? Acho que foi em 1971 e nem me lembro do que 
dizia. Algo do género QWERTYUIOP…” Hoje comum em todo o mundo, 
do que falamos? 

 

11 Que revista, fundada em 1917, é famosa pelas suas listas anuais, 
nomeadamente dos “mais ricos do mundo” ou das “mulheres mais 
poderosas no mundo”, entre outras? 

 

12 Que programa de fitness criado na Colômbia pelo coreógrafo Beto Pérez 
é inspirado principalmente pela dança latina? Mistura movimentos de 
danças latinas como o samba, salsa, merengue, mambo e reggaeton.   

 

13 Deu nome a um couraçado da 2ª Guerra Mundial e a uma capital de um 
Estado dos EUA; quem foi o obreiro da unificação alemã, em 1871? 

 

14 Na literatura policial, qual a residente mais famosa da vila fictícia de St. 
Mary Mead?  

 

15 Isabel Alçada (antiga Ministra da Educação) é uma das autoras da série 
de livros Uma Aventura. Quem é a outra autora (pelo menos dois nomes)? 
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16 Qual o primeiro elemento químico a ser descoberto cientificamente? 
Tem o número 15 na tabela periódica e originariamente era preparado com 
urina? O símbolo químico é o P…. 

 

17 Que artista gráfico, “mestre das ilusões”, é o protagonista de uma 
exposição retrospectiva no Museu de Arte Popular, em Lisboa, em 
exibição desde Novembro? 

 

18 Nuno Tiago é o comentador de moda da CMTV, revista Flash e jornal 
Correio da Manhã. Que nome adopta para assinar as suas diversas 
crónicas semanais? (IMAGEM) 

 

19 Como se chama esta personagem do universo Marvel, criada por Stan 
Lee e Jack Kirby, conhecida por coordenar a agencia S.H.I.E.L.D.? 
(IMAGEM) 

 

20 Logotipo de que conhecida marca de material de Surf, Skateboard e 
Snowboard cujo nome em autóctone australiano significa "riacho que se 
forma apenas na época das chuvas"? (IMAGEM) 

 

 
 

 
18.     19.    20. 


