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Àrea 3

Domini pràctic del sistema lingüístic

Indicau l’opció correcta en cada cas:
1. Per anar al ................... sempre em pos el .............. .
a) gimnàs / xandall
b) gimnàs/ xàndal
c) gimnás / xándall
2. En Miquel és poruc com ............ .
a) un llebre
b) una llebra
c) una llebre
3. ....................... és terra d’................... .
a) Porreres / albercocs
b) Porreras / albarcocs
c) Porreres / aubarcocs
4. .................. dona, quina desgràcia que li ha passat!
a) Pobra
b) Pobre
c) Proba
5. El ............... del seu darrer llibre és Un estiu .............. .
a) títul / calurós
b) titul / calorós
c) títol / calorós
6. Els ramaders depenen de l’...................... de llet.
a) exportaciò
b) exportació
c) exportacio

15 punts [mín. 7,5 punts]
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7. En aquella ................... no hi havia ................ democràtic.
a) època / govern
b) época / gobern
c) època / gobern
8. Les cortines florejades ............ molt .................. .
a) son / elegants
b) són / elegants
c) són / elegantes
9. La ............... del fons .......... massa alta.
a) pared / és
b) paret / es
c) paret / és
10. Tenc ............... que no em puc treure del cap.
a) un dubte
b) un dupte
c) una dubta
11. El nou ............. em causà molt bona .............. .
a) batle / impreció
b) bal·le / impresió
c) batle / impressió
12. El pastís de xocolata va ser ............. .
a) boníssim
b) bonissim
c) bonísim
13. La ...................... central és .................. .
a) columna / innecessària
b) columna / innecessari
c) colunna / innecessària

B1
maig 2012

14. ............ sap molt de greu fer tard; fins ara no .......... trobat el camí.
a) Em / em
b) Em / hem
c) Hem / em
15. L’any que ve començaré els estudis ............... a ...................... .
a) d’història / l’universitat
b) d’història / la universitat
c) de història / l’universitat
16. Fes dues còpies i .................... una al secretari.
a) n’envian
b) envien
c) envia’n
17. No m’agraden gens els ..............., sempre ens toca treballar .............. afores.
a) dilluns / pels
b) dillunsos / per les
c) dillunsos / per els
18. Visc a l’................ pis.
a) onzau
b) onze
c) onzè
19. Quina és la frase incorrecta?
a) El renou és lo que més em molesta.
b) Allò que més em molesta és el renou.
c) El que més em molesta és el renou.
20. Aquell actor dels anys seixanta, encara .......... viu?
a) està
b) és
c) es
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21. Avui he ............... el teu .............. .
a) conescut / oncle
b) conegut / tio
c) conegut / oncle
22. M’ha dit que .................. acabar-ho abans de les 14.00 h.
a) tenim que
b) hem d’
c) hi ha que
23. Quin és el significat d’una estona?
a) Espai de temps d’alguna durada
b) Teixit que cobreix el sòl de les habitacions
c) Unitat de temps superior a 1 tona
24. En Fèlix volia que tots ............... la festa a ca seva.
a) fem
b) féssim
c) feguéssim
25. .................... va néixer l’any .................... .
a) Monpare / quaranta tres
b) Mon pare / quaranta-tres
c) Mon pare / quaranta tres
26. Què és el turmell?
a) La part posterior del coll
b) Una articulació del braç
c) La part del cos on la cama s’ajunta amb el peu
27. Quina frase té sentit?
a) Hem comprat força menjar; no crec que n’hi hagi bastant.
b) Hem comprat massa menjar; no crec que n’hi hagi prou.
c) Hem comprat bastant menjar; crec que n’hi haurà prou.
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28. La gent vindrà més tard, ara encara............... .
a) no hi ha ningú
b) no hi ha res
c) no hi ha algú
29. Si no t’agrada la conferència, no ......... vagis.
a) en
b) Ø
c) hi
30. M’agrada ...................... les mans amb una tovallola de .............. .
a) eixugar-me / cotó
b) xugar-me / cotó
c) secar-me / cuir

Encerts
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

Punts xx Encerts Punts
15
14
5,83
14,38
13
5,42
13,75
12
5
13,13
11
4,58
12,5
10
4,17
11,88
9
3,75
11,25
8
3,33
10,63
7
2,92
10
6
2,5
9,38
5
2,08
8,75
4
1,67
8,13
3
1,25
7,5
2
0,83
7,08
1
0,42
6,67
0
0
6,25

