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Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic - SOLUCIONARI
1. b) A Cura era on popularment es creia que havia passat Ramon Llull
els seus deu anys de retir i estudi.
2. b) La base sobre la qual s’assenta la joventut com a estil de vida és la
solidaritat del grup d’edat juvenil als centres d’ensenyament.
3. a) També s’advertí un augment molt important del DVD i la
consegüent disminució del format VHS.
4. a) Per relacionar la nova informació amb la que ja coneixem, tenim
bàsicament dues opcions.
5. b) Més endavant em van arribar notícies de sotamà , a través de l’un i
de l’altre.
6. b) I va durar qui-sap-lo aquest calvari! Una partida d’anys.
7. c) L’apendicitis és la causa extrauterina més freqüent d’abdomen agut
durant l’embaràs.
8. a) Es va tirar enrere sobre la cadira i va enxiquir els ulls bo i respirant
feixugament pel nas mentre em mirava de fit a fit.
9. a) La influència de Leibniz sobre el tsar va ser tanta que fins i tot volia
confiar-li la codificació del dret rus.
10. a) Uns segons després es va adonar que la dona no era altra que la
senyora Maria Antònia Salvà.
11. c) Els partits d’oposició es van fer portaveus del malestar del carrer i no
dubtaren a criticar la política exterior de Hassan II.
12. c) Però el diable es negà en rodó a ajudar-lo, adduint que la seva missió
era portar les ànimes a l’infern, no treure-les-en.
13. c) Dins una tribu tothom coneix (totes dues són correctes) i és parent
de tothom.
14. a) Acab de veure l’article del qual em vas parlar.
15. b) La cornella és un còrvid molt semblant al corb, però un xic més
petit.
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16. c) Jeremies a poc a poc es retia a la son, pensant que si (totes dues són
correctes) en aquell moment, ho faria havent contemplat el firmament
sencer.
17. c) El titllen de roig, ateu i de persona de mala conducta.
18. b) La utilització d’índexs compostos avançats està molt desenvolupada
als Estats Units.
19. c) I els nens van començar a estudiar,
habitació. (Totes dues són correctes)

cada u/cadascú a la seva

20. a) La Junta de Carreteres fou acusada d’haver esdevingut un titella en
mans de l’Administració central.
21. a) Deixeu que l’activitat serveixi perquè els alumnes es coneguin.
22. b) Van haver de deixar la porta de la capella oberta perquè hi cabéssim
millor.
23. a) No és segur que tots els consellers papals o espirituals hagin romàs
sempre al costat del comte Sanç.
24. c) Se’m feia estrany anar amb allò pel món, sabent que havia (totes
dues són correctes) a un home que ara era mort.
25. a) L’hemocromatosi es va originar al nord d’Europa i va ser transmesa a
altres parts del món amb les diferents expedicions víkings.
26. b) Ferrari ha decidit canviar el xassís del cotxe de Felipe Massa de
manera immediata.
27. a) Es van fer assaigs clínics, remunerats, en alguns hospitals. Es va
observar un efecte anorèctic evident.
28. a) Les coordinadores m’han demanat que modifiqui els fitxers del codi
font perquè funcionin bé amb la nostra versió i, d’aquí poc, els els
enviaré.
29. b) La prova era combinada: salt, llançament de disc, llançament de
javelina, cursa i lluita.
30. c) La il·luminació de l’espai de l’estand disposa de fluorescents que
s’encarreguen de la il·luminació posterior ( estants de cada prestatgeria
i rètol) i de focus al·lògens.
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31. a) Li picaven els braços. Aquell matí l’erupció estava inflada i vermella. I
si tenia psoriasi?
32. a) La seva claredat expositiva és absoluta, i el seu rigor científic,
esquitxat adesiara d’ironies, i fins i tot, alguns cops, d’acudits [...]

