
Esta atividade consiste num questionário em linha com 12 respostas de escolha múltipla. Pode ser 
jogado na sala de aula ou a nível de toda a escola. Não há limite para o número de participantes. O jogo 
foi concebido com a ferramenta em linha Kahoot.

METODOLOGIA DURAÇÃO MATERIAIS
Questionário em linha 15 minutos - O questionário em linha

- Um computador central/portátil com ligação à Internet e um projetor 

- Todos os alunos ou grupos de alunos precisam de um dispositivo (smartphone, 
tablet, computador) com ligação à Internet

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS
ATITUDE
- O interesse dos alunos pela Europa é despertado. Querem saber mais sobre a União Europeia. 

- Os alunos estão cientes da importância da UE na sua vida (quotidiana). 

CONHECIMENTO
 - Os alunos ficam a saber alguns factos básicos sobre a União Europeia. 

ETAPA A ETAPA
INSTRUÇÕES
Os alunos podem jogar individualmente ou em equipa. Pode ser realizado na sala de aula, mas também 
no recreio com vários alunos ao mesmo tempo. Não existe limitação do número de participantes neste 
questionário em linha. 

Na qualidade de professor, controla o painel central com as perguntas. Todos os alunos são convidados 
a utilizar o respetivo smartphone, tablet ou computador para realizar o questionário. Devem começar 
por inserir o código PIN do questionário e, em seguida, o respetivo nome de utilizador. Se executado 
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corretamente, o respetivo nome aparece no ecrã. 

Nota: Pode escolher se pretende que os alunos joguem 
individualmente ou em equipa. Indique no painel de controlo «Modo 
clássico» ou «Modo de equipa». Pode optar pelo «Modo de equipa» se 
nem todos os alunos tiverem um dispositivo. 

PROCESSO
O professor aguarda até que todos os nomes dos alunos apareçam no ecrã. O professor dá então início 
ao questionário. As perguntas aparecem no ecrã e os alunos utilizam os respetivos dispositivos para 
responder. São atribuídos pontos aos alunos em função da exatidão e velocidade da sua resposta. Após 
cada pergunta, são tecidos de imediato comentários sobre a resposta correta e as respostas dos alunos 
(estatísticas anónimas). Desta forma, o professor obtém uma visão geral dos conhecimentos de base 
dos alunos. 

ALGUMAS SUGESTÕES
-  Se nunca utilizou o Kahoot antes, recomenda-se que teste previamente o questionário. Trata-se de 

uma ferramenta muito fácil de usar. Depois de o testar, perceberá perfeitamente com funciona.  

-  Se, por razões logísticas, não puder realizar o questionário, pode utilizar as perguntas abaixo para 
fazer o questionário no «modo tradicional». 

CONTEÚDO
O questionário é composto por 12 perguntas. Há perguntas sobre factos essenciais, questões de atualidade e 
valores europeus.   

  = resposta certa

PERGUNTA  OPÇÃO 1 OPÇÃO 2 OPÇÃO 3 OPÇÃO 4
1. Em que altura os primeiros países 

uniram forças para uma cooperação 
europeia, agora conhecida como a UE?

Década de 
1930

Década de 
1950 

Década de 
1970 

Década de 
1990

2. Qual dos países abaixo NÃO é um 
Estado-Membro da UE?

Bulgária Chipre Luxemburgo Islândia

3. Quantos cidadãos vivem na UE? 
(aproximadamente)

200 milhões 350 milhões 445 milhões 680 milhões

4. Qual das condições abaixo NÃO é uma 
condição para ser Estado-Membro da 
UE?

Ser um 
Estado cristão

Ser um 
Estado 

europeu

Respeitar 
os direitos 
humanos

Ser uma 
democracia 

estável
5. Qual é a instituição europeia que 

elegemos diretamente?
O 

Parlamento 
Europeu

A Comissão 
Europeia

O Conselho 
da União 
Europeia

O Tribunal 
de Justiça 
da União 
Europeia

6. Quando terão lugar as próximas 
eleições europeias? 2024 2025 2026 2027

7. A UE possui um exército? Sim Não
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8. Na UE, a pena de morte ainda é 
permitida nalguns países.

Verdadeiro Falso

9. Qual dos seguintes factos NÃO é 
resultado da legislação da UE?

Não há taxas 
de roaming 

na UE

Só podem 
ser vendidas 
lâmpadas de 
baixa energia 

na UE

Em 2017, 
nasceram 
na UE 5,1 

milhões de 
crianças

Os maços de 
cigarros na 

UE mostram 
os riscos para 

a saúde

10. O Acordo de Schengen significa...
que todos 

os cidadãos 
da UE têm 
acesso aos 
seus dados 

em linha

que se viaja 
livremente 
no espaço 
Schengen 

(sem 
controlos 

fronteiriços)

que todos os 
alimentos na 

UE devem 
ser seguros

11. Os cidadãos da UE podem trabalhar 
em qualquer Estado-Membro da UE 
nas mesmas condições de trabalho 
que os cidadãos nacionais

Verdadeiro Falso

12. De todos os refugiados do mundo, 
qual a percentagem que fugiu para a 
Europa (2019, dados do ACNUR)?

14 % 27 % 37 % 67%
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