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L’examen s’ha de respondre en un full adequat perquè el pugui corregir un lector òptic. 

Les cinc primeres preguntes són de comprensió lectora, i s’han de respondre seguint les 
instruccions específiques que encapçalen les preguntes.  

A partir de la sisena pregunta, de les quatre opcions que es donen per a cada pregunta, 
només n’hi ha una de correcta. La prova es puntua sobre 10, i cada pregunta val 0,2 
punts. Les respostes incorrectes o en blanc no descompten del total de la nota. 

Comprensió lectora. 

Vertader o fals? Marcau la casella A si la resposta és vertadera i la casella B si és 
falsa. Cada ítem és una pregunta diferent. 

L’aire fresc del carrer em va assossegar un poc i vaig anar-me’n al llit convençut que 
l’endemà ho veuria tot diferent. Aquella nit, però, vaig tenir un son intranquil, em vaig 
despertar un munt de vegades i, quan finalment vaig veure els primers rajos de sol que 
s’escolaven dins l’habitació a través de la persiana mig badada, em vaig llevar cansat i 
de mal humor. I amb aquell corcó a dins meu que no em deixava viure. Només eren les 
set del matí i el dia ja se’m feia interminable. 

Amb tot, vaig voler mantenir les rutines de sempre. Em vaig dutxar i vaig baixar a 
comprar el diari. Com que era diumenge, vaig caminar tres carrers amunt per trobar un 
quiosc obert. En aquella hora, la ciutat era tranquil·la i silenciosa, tal i com a mi 
m’agradava. Però aquell dia tanta tranquil·litat i tant de silenci em va molestar. També 
m’hauria molestat el brogit i l’anar i venir de la gent i dels cotxes. El problema era jo. Era 
com si m’hi faltàs alguna cosa. Era aquella maleïda buidor a dins meu que no sabia com 
omplir. 

Maite Salord, Vibracions 

1. L’acció narrada se situa entre un dissabte al vespre i un diumenge al matí.

2. El protagonista s’aixeca content i satisfet.

3. Aquell matí, la tranquil·litat i el silenci de la ciutat el reconforten.

4. Per al protagonista, el problema és el renou dels cotxes i l’anar i venir de la gent.

5. El problema que el turmenta és la buidor interior que sent.

6. El Llibre de les bèsties és una obra escrita per...

a. Ausiàs March
b. Jaume Roig
c. Ramon Llull
d. Ramon Muntaner

7. L’autor de l’Espill és...

a. Ausiàs March
b. Jaume Roig
c. Ramon Llull
d. Ramon Muntaner
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8. Àngel Guimerà és autor de...

a. Terra baixa

b. La papallona

c. Laura a la ciutat dels sants

d. Josafat

9. El Diccionari català-valencià-balear és obra de...

a. Joan Solà
b. Antoni Badia i Margarit
c. Pompeu Fabra
d. Antoni Maria Alcover

10. La característica principal dels dialectes orientals és...

a. La manca de neutralització de les vocals A / E en posició àtona
b. La neutralització de les vocals A / E en posició àtona
c. No existeix la E oberta
d. No existeix la O oberta

11. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra s?

a. __entinella
b. ___icatriu
c. ___irera
d. ___endrer

12. Quin d’aquests buits ompliríeu amb tx?

a. Saque__
b. Estiue__
c. Safare__
d. Escabe__

13. Quin buit ompliríeu amb la lletra d?

a. Ciuta__
b. Comodita__
c. Solitu__
d. Institu__

14. Quina separació sil·làbica és incorrecta?

a. Nos-al-tres
b. Des-in-to-xi-car
c. Sub-sis-te-ma
d. Des-aï-lla-da
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15. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra c?

a. ___ecret
b. ___egle
c. O__ell
d. Pasti__er

16. En quina paraula hi ha un diftong?

a. Contínua
b. Quadern
c. Avalua
d. Vídua

17. Quina paraula està mal accentuada?

a. Al·lèrgic
b. María
c. Catàleg
d. Cantàveu

18. Quina d’aquestes paraules és incorrecta?

a. Presocràtic
b. Antisèptic
c. Cromossoma
d. Asimetria

19. Quina paraula no ha de dur dièresi?

a. Constituïré
b. Constituït
c. Construïda
d. Constituïa

20. Quina de les frases següents és del tot correcta?

a. Per que ho has fet?
b. Perquè ho has fet?
c. Per què ho has fet?
d. Perque ho has fet?

21. Quina forma de plural és incorrecta?

a. Desitjos
b. Annexes
c. Cascs
d. Annexos

22. Quina d’aquestes frases és del tot correcta?

a. Tenia el desitj de trobar un topazi a l’oasi abans d’esmorçar.
b. Tenia el desig de trobar un topazi a l’oasi abans d’esmorzar.
c. Tenia el desig de trobar un topazi al oassi abans d’esmorzar.
d. Tenia el desig de trobar un topasi a l’oasi abans de esmorçar.
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23. Quina sèrie és incorrecta?

a. Climatòleg, climatòlega, climatòlegs, climatòlegues
b. Amic, amiga, amics, amigues
c. Alumne, alumna, alumnes
d. Novel·lista, novel·listes

24. Quina frase és incorrecta?

a. Vivia als afores de la ciutat.
b. Sentia una aroma espessa de cafè.
c. La dubte que tenia era fàcil de resoldre.
d. Va veure una resplendor tan forta que quedà enlluernat.

25. Com s’escriu l’ordinal femení de 22?

a. Vint-i-dos
b. Vintidossena
c. Vint i dosena
d. Vint-i-dosena

26. Quina d’aquestes oracions és incorrecta?

a. Els actors van fer una interpretació molt bona, rebent un aplaudiment efusiu.
b. Va trobar la nina berenant.
c. Va arribar cantant i rient.
d. Tallant ceba m’he posat a plorar.

27. Ha escrit dues cartes a les administradores de l’empresa…

a. Els ha escrit dues cartes.
b. Les ha escrit dues cartes.
c. Els hi ha escrit dues cartes.
d. Lis ha escrit dues cartes.

28. La novel·lista ha venut algunes obres…

a. Les ha venudes.
b. Ha venudes algunes.
c. N’ha venudes algunes.
d. Els n’ha venudes.

29. No faig comptes convidar…

a. Al padrí.
b. En el padrí.
c. El padrí.
d. An el padrí.

30. Quina oració és correcta?

a. Aquell gelat tenia gust a taronja però era de gust a llimona.
b. Tenc que fer un bon examen per aprovar.
c. Avisaré la policia perquè sent pudor de benzina.
d. Sabia que havia de presentar un certificat metge.
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31. Quina oració té un barbarisme?

a. Els medis de transport de la ciutat funcionen beníssim.
b. Sabia que el medi ambient estava molt malmès, però no feia res per evitar-ho.
c. He hagut de comprar maduixes per fer la coca.
d. Tal volta sortiré més prest i podrem anar al cinema.

32. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina?

a. Les ensaimades no tenen gaire proteines.
b. Ara reproduiu el diàleg seguent.
c. Aquell cafè tenia massa cafeina per al meu gust.
d. La noia biscaïna estava amoïnada perquè son pare s’havia arruïnat.

33. Marcau quina de les formes següents és incorrecta:

a. Sobrevenint (gerundi del verb sobrevenir).
b. Nosaltres sapiguem (present de subjuntiu del verb saber).
c. Omitint (gerundi del verb ometre).
d. Jo umpl (present d’indicatiu del verb omplir).

34. Quina sèrie d’aquestes és incorrecta?

a. Bat, batia, batiré, bati.
b. Puc, podia, podré, pugui.
c. Tem, temia, temeré, temi.
d. Dorm, dormia, dormiré, dormi.

35. En Pere va convidar…

a. A n’en Gabriel.
b. En en Gabriel.
c. El seu amic.
d. Al seu amic.

36. Diuen que donaran el diploma a totes les alumnes…

a. Els donaran el diploma.
b. Les donaran el diploma.
c. Els hi donaran el diploma.
d. Lis donaran el diploma.

37. Quina oració conté una forma verbal mal usada?

a. Si ho hagués sabut, hauria pogut intervenir-hi.
b. El rumor s’havia estès com una taca d’oli.
c. Ordeneu-ho tan bé com pugueu.
d. Coneixo una al·lota molt intel·ligent.

38. Quin gerundi és incorrecte?

a. Estenent
b. Diguent
c. Volent
d. Podent
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39. Quin dels següents participis és incorrecte?

a. Debatut
b. Combatut
c. Compromès
d. Imprimit

40. Quina oració conté una forma verbal mal usada?

a. Ha resolgut tots els documents alhora.
b. Devia fer més de dues hores que l’esperava.
c. Podíem sortir quan sentíem el timbre, però no abans.
d. A les vuit ha nascut el primer nadó i ha pesat tres quilos i mig.

41. Quina de les frases següents és incorrecta?

a. El cotxe de n’Arnau era nou de trinca.
b. Vivia d’esquena a la humanitat.
c. N’Isabel i n’Immaculada vendran a dinar diumenge.
d. L’hongaresa que conegueres a la universitat era veïna meva.

42. Quina paraula té més de dues síl·labes?

a. Noia
b. Vàcua
c. Veuen
d. Pasqües

43. Quina és la forma incorrecta?

a. Crisis econòmica.
b. Hipòtesi vàlida.
c. Tesi doctoral.
d. Dosi encertada.

44. En quina d’aquestes frases hi ha un error d’ortografia?

a. Durant l’assemblea es va decidir la manifestació d’avui.
b. Traurem el pastís del forn quan arribis.
c. El sergent va decidir no multar-lo.
d. La vostre germana ha aprovat les oposicions.

45. Quin d’aquests mots fa el femení en -essa?

a. Japonès
b. Jutge
c. Xinès
d. Novaiorquès

46. Quina de les frases següents és del tot correcta?

a. Tenia l’àbit d’aixecar-se molt d’hora.
b. Una alzina impedia la vissió del paissatge.
c. Els anglesos i els francesos tenen interessos diversos.
d. Ens va pressentar la promessa a l’hora d’esmorzar.
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47. En quina frase hi ha un error ortogràfic?

a. Em feia molta il·lusió viatjar a Lisboa.
b. Em pensava que hauries arribat abans que jo.
c. Hem decidit viure juntes.
d. Em pensat que els podríem convidar a sopar.

48. Quina frase és correcta?

a. Vaig anar a La Havana a passar-hi un mes.
b. Des de el meu punt de vista això que dius és un disbarat.
c. La Irene ha fet tard tota la setmana.
d. Vaig anar a visitar la germana de en Damià.

49. Quina oració és incorrecta?

a. El concert m’agradat molt.
b. No n’hi posaré gaire.
c. Hem fet el que hem pogut.
d. Han arribat tots dos alhora.

50. D’aquests mots, quin és esdrúixol?

a. Futbol
b. Atmosfera
c. Llebre
d. Cap dels tres mots anteriors no és esdrúixol


