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Àrea 3. Domini pràctic del sistema lingüístic

15 punts [mínim 7,5]

Marcau al full òptic l’opció correcta (a, b o c) en cada cas.
1. El ............... és la membrana de l’orella que vibra amb els sons que ............ de
l’exterior.
a. tímpan / vénen
b. timpà / vénen
c. timpà / venen
2. En arribar, el metge els informà ................... el seu amic estava fora de perill.
a. de què
b. que
c. de que
3. Abans, per anar a la feina, conduïa més d’una hora; ara, ................... en tren, crec
que ja no ................... més.
a. que hi puc anar / conduiré
b. poguent-hi anar / conduiré
c. podent-hi anar / conduïré
4. El ...................... 2010-2011, marcat per un context de greu ............ econòmica,
s’ha tancat amb dèficit.
a. periode /crisi
b. període / crisis
c. període / crisi
5. L’.............................. va rebre els convidats a taula amb una ..................... de plata.
a. embaixador / coberteria
b. ambaixador / coberteria
c. ambaixador / cuberteria
6. Per mitjà de ........................ s’han convocat els manifestants al .............. municipal.
a. telèfon mòbil / pavelló
b. telèfon mòvil / pavelló
c. teléfon mòbil / pabelló
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7. El president li oferí el ................ amb una .....................
a. càrrec / suptil discreció
b. càrreg / subtil discrecció
c. càrrec / subtil discreció
8. La cancellera alemanya, Angela Merkel, va rebre ................ nou president francès,
François Hollande, a la Cancelleria Federal.
a. al
b. el
c. a n’el
9. Triau l’opció correcta:
a. El carabassó arrebossat fou deliciós.
b. El carabassó arreboçat fou deliciós.
c. Cap de les dues frases no és correcta.
10. Seria un ........................ continuar amb el projecte ........... d’aquesta situació.
a. contrasentit / emmig
b. contrasentit /enmig
c. contrassentit / enmig
11. Triau l’opció correcta:
a. Tot i que resultà il·lès en l’accident, va quedar pàl·lid de l’ensurt.
b. Tot i que resultà il·lès en l’accident, va quedar pàlid de l’ensurt.
c. Tot i que resultà ilès en l’accident, va quedar pàl·lid de l’ensurt.
12. La situació .................... del ............... africà és, segons .............., la pitjor dels
darrers cinquanta anys.
a. socioeconòmica / nord-est / l’ONU
b. socio-econòmica / nordest / la ONU
c. socio-econòmica / nord-est / l’ONU
13. ...................... de la .......................... fou excel·lent.
a. L’interpretació / filharmònica
b. La interpretació / filarmònica
c. La interpretació / filharmònica
14. Finalment el Govern ha aprovat els ...............................
a. pressuposts
b. pressupostos
c. Les dues formes són correctes
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15. El meu cunyat...
a. ha anat a viure a les afores de la ciutat.
b. se n’ha anat a viure als afores de la ciutat.
c. s’ha anat a viure als afores de la ciutat.
16. La cursa comença a la plaça de ..............
a. ses Salines
b. Ses Salines
c. Les dues formes són correctes
17. Tot i que era un jove força ....................., no deixava de manifestar certa ..............
a. espavilat / cobardia
b. espavil·lat / covardia
c. espavilat / covardia
18. Representar el cant de la Sibil·la és ............... que ja existia en ............
a. un costum / l’edat mitja
b. un costum / l’edat mitjana
c. una costum / l’edat mitjana
19. ....................... solen ser .................... en tots els països.
a. Les senyals de trànsit / iguales
b. Els senyals de tràfic / iguals
c. Els senyals de trànsit / iguals
20. Diu que no té res .........................., però no m’ho acab de creure.
a. contra jo
b. contra mi
c. en contra de jo
21. Necessit aquests fitxers per fer l’informe.
a. Dóna-me-los
b. Dóna-los-me
c. Dóna-me’ls
22. Si vols saber l’edat de na Júlia, ..................
a. demana-l’hi
b. demana-la-hi
c. demana-li
23. Quins són els referents dels pronoms febles de la frase “Envia’ls-en”?
a. Dàtils a les ties
b. Dàtils en un paquet
c. Una bossa de dàtils als oncles
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24. L’interrogatori .............. em va sotmetre em semblà interminable.
a. al que
b. a que
c. al qual
25. .................................. serà ben afortunada.
a. La persona que li toqui el premi
b. La persona a qui li toqui el premi
c. La persona a qui toqui el premi
(Es donen per vàlides les dues opcions: b i c)
26. En quina frase s’usa incorrectament el gerundi?
a. Ens vàrem conèixer anant a la universitat.
b. El museu ha obert les portes gratuïtament, provocant-se llargues coes.
c. Cuinant així, els convidats quedaran bocabadats.
27. Triau l’opció correcta:
a. En acabar el concert, igual devien ser ja les dotze de la nit.
b. A l’acabar el concert, serien les dotze de la nit.
c. En acabar el concert, devien ser les dotze de la nit.
28. ....................... el decret, fes-ne còpies.
a. Quan s’hagi imprès
b. Quan s’hagi imprimit
c. Quan s’hagui imprès
29. Quina és la frase correcta?
a. Com que no teníem res a fer, passejàrem durant hores pel casc històric.
b. Com que no teníem res que fer, passejàrem durant hores pel centre antic.
c. Com que no teníem res a fer, passejàrem durant hores pel centre històric.
30. No està en contra de ...................., .............. de la legislació vigent.
a. l’avort / sino
b. l’avortament / sinó
c. l’avortament / si no
encerts
puntuació
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29
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28
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