
 

 

OS 27 PAÍSES DA UE 
Palavras Cruzadas 

(1º e 2º ciclos 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 pratos típicos deste país são as salsichas. 
10. O ponto mais ocidental da Europa fica neste país. 
13. A língua oficial deste país é o romeno. 
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. Neste país fica a Legolândia, e por isso é conhecido 
como o país do Lego 
23. A capital deste país tem o mesmo nome que o 
próprio país. 
24. A flor típica deste país é a tulipa. 
25. A Lapónia, terra do Pai Natal, fica neste país. 
26. A capital deste país é Bratislava. 
27. A Pipi das Meias Altas é originária deste país. 
 
Verticais: 
2. A Pizza é originária deste país. 
4. A bandeira deste país tem três riscas verticais de cor 
verde, branca e laranja. 
5. Budapeste, a capital deste país, é atravessada pelo Rio
Danúbio. 
7. Este país tem como capital Liubliana. 
8. A língua oficial deste país é o polaco. 
9. Este país é o mais pequeno da União Europeia. 
11. Este país fica situado entre a Estónia e a Lituânia. 
12. Neste país nasceram os Jogos Olímpicos. 
16. O Big Ben é um dos símbolos deste país. 
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. Este país é uma ilha e tem como capital Nicósia. 
22. A Torre Eiffel é um dos símbolos deste país. 
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