
 
OS 27 PAÍSES DA UE 

Palavras Cruzadas 
(3º ciclo do Ensino Básico) 

 Descobre os 27 países que fazem parte da União Europeia. Para te ajudar, tens uma pista sobre cada país. 
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Horizontais: 
1.  A capital deste país é Sófia. 
3.  Mozart, um dos génios da música, é natural deste país. 
6. Um dos símbolos deste país é a Porta de Brandenburgo. 
10. O ponto mais ocidental da Europa fica neste país. 
13. Este país entrou com a Bulgária na UE, no dia 1 de 
Janeiro de 2007. 
14. A capital deste país é Tallin. 
15. A bandeira deste país tem três riscas horizontais de cor 
amarela, verde e vermelha. 
18. Este país tem como vizinhos a Polónia, Alemanha, 
Áustria e Eslováquia. 
20.  Hans Christian Andersen, famoso autor de histórias 
para crianças, é natural deste país 
23. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias fica 
sediado neste país. 
24. Vincent van Gogh é um conhecido pintor deste país. 
25. Este país é conhecido como o país dos mil lagos. 
26. A capital deste país é Bratislava 
27. O prémio Nobel é atribuído por este país. 
 
Verticais: 
2. Neste país podemos visitar a Capela Sistina, pintada por 
Miguel Ângelo. 
4. A Harpa Celta é típica deste país. 
5. A capital deste país é atravessada pelo Rio Danúbio que a 
divide em duas partes: Buda e Pest. 
7. Este é um dos países que foi criado após o 
desmembramento da Antiga Jugoslávia. 
8. O compositor Chopin, o astrónomo Copérnico e o Papa 
João Paulo II são algumas das personalidades mais famosas 
deste país. 
9. Este país é o mais pequeno da União Europeia. 
11. Este país faz fronteira com a Estónia, Lituânia, Rússia e 
Bielorússia. 
12. Este país é conhecido como o berço da civilização 
europeia. 
16. Este país é composto por quatro territórios: Inglaterra, 
Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. 
17. Este país é famoso pelo seu chocolate e pelas suas 
bandas desenhadas, como o Tintin. 
19. A paella e a tortilla são pratos típicos deste país. 
21. As línguas oficiais deste país são o grego e o turco. 
22. É o maior país da União Europeia. 
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 /  www.aprendereuropa.pt  
 
Data de actualização: Janeiro de 2007                                  Para mais informações: www.ciejd.pt  /  www.eurocid.pt 
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