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Ganhadores do Prêmio Nobel por país

15 out, 2009 | Arquivado em: Tecnologia | Comentários » 5 | Envie para um amigo 

O Prêmio Nobel é distribuído em 6 categorias – Física, Química, Economia, 
Medicina, Literatura e Paz.

Os gráficos abaixo dão uma ideia sobre os países que já ganharam um 
Prêmio Nobel.

Os gráficos com os ganhadores do Prêmio Nobel são fornecidos pelo Flickr 
(publicados aqui sob licença).

Você também pode consultar esta página no site oficial do Prêmio Nobel, 
onde há uma lista de todos os laureados com o Prêmio Nobel, ordenados por 
categoria e por ano. 

Todos os ganhadores do Prêmio Nobel por ano

Anúncios Google Porto Física Akzo Nobel Nobel Kitabevi 



Ganhadores do Prêmio Nobel da Paz por país

Ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura por país

Ganhadores do Prêmio Nobel de Química por país

Ganhadores do Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas por país
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Ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina por país

Ganhadores do Prêmio Nobel de Física por país

Leia também: 

FLIP – Festa Literária Internacional em Paraty◦

FRETE GRÁTIS em toda a loja de Livros sem limite de valor! Só hoje!◦

Toda a loja de livros com frete grátis para todo o Brasil◦

 Sobre o Autor: Melanie Valle é Editora de Hardware do Infoescravo, responsável também pelos artigos sobre Redes e 
Manutenção de Computadores.
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 Felipe Porto disse: 
07/04/2010 às 1:52 

Desse mapa, algumas coisas saltam aos olhos: a inteligência parece praticamente confinada ao Hemisfério Norte; o Brasil é, 
junto com a Groenlândia (praticamente desabitada) o maior BURACO, VÁCUO, VAZIO de inteligência da face do planeta; até 
nossos vizinhos Argentina, Chile e Colômbia (com populações muito menores) já tiveram prêmios Nobel. E uma pergunta que 
não quer calar: o que quase 200 milhões de brasileiros fazem com o cérebro que supostamente carregam em cima do 
pescoço?

Responder 

1.

 Eduardo Tetera disse: 
07/04/2010 às 5:06 

@Felipe Porto: Se divertem com o BBB e votam em troca de uma cesta básica.

Responder 

◦

 Felipe Porto disse: ■



19/04/2010 às 4:24 

Esses mapas e as listas de prêmios Nobel por país explicam TUDO o que é o Brasil e os brasileiros (este povo 
único no mundo que se auto-identifica com o sufixo “eiro”, usado para significar degeneração de qualquer coisa, 
ou seja, é um povo que explora, rapina, parasita estas terras, tal qual hospedeiro – tipo carrapato – que suga e 
destrói tudo o que o país tem a proporcionar). Veja lá na lista da Wikipédia outra mostra (prova final!) do que é o 
brasileiro: um deles passou por lá e na falta de um nome conterrâneo, FRAUDOU a lista e usurpou os nomes da 
Índia, Paquistão e outros países. Como em tudo que faz, o brasileiro, na falta de competência para conquistar 
qualquer coisa, TRAPACEIA sem a menor vergonha na cara! E ainda se acham muito espertos. Pobre país…

Responder 

 Jucão disse: 
24/06/2010 às 20:01 

O brasil é uma favela com 200 milhões de habitantes. País nunca foi. Foi império na época de Portugal. E só. 
Ai que saudades de D. Pedro…

Responder 

2.

 Genaro disse: 
02/07/2010 às 19:19 

A mistura português, negro e índio foi a maior tragédia cerebral já ocorrida no universo.

Responder 
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