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Llengua Catalana
Model 1

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 contestar 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’estiu havia sorprès tothom amb la seva aparició a principis de maig. Pere es 
negava a qualificar les temperatures de trenta i trenta-cinc graus centígrads com una 
primavera massa calorosa com s’entestava a qualificar-les l’home del temps. Era estiu i 
punt. Feia tres hores que caminava sota el sol de la tarda fent diversos encàrrecs per a 
l’empresa quan es va decidir  a  entrar  als grans magatzems per aprofitar  durant  una 
estona  l’aire  condicionat.  Les  portes  s’obriren  al  seu  pas  i  va  accedir  dins  els 
magatzems.  Aquí  la  temperatura  era  una  altra.  Al  principi  sempre  l’atabalava  la 
decoració  dels  grans  magatzems,  consistent  en  una  àmplia  gamma  de  productes  i 
cridaners anuncis retolats em vermell  fort.  Es va aturar un moment,  a l’entrada, per 
intentar  pair-ne  el  cop visual.  No hi  havia  molta  de  gent  tot  i  que  les  rebaixes  de 
temporada s’havien iniciat feia uns dies. Quatre turistes despistats remenaven un caixó 
amb roba i més enllà una àvia caminava distreta rere els seus dos néts. Va notar com la 
sang li pujava al cap. Amb tota seguretat devia tenir la cara vermella. Li solia passar 
amb freqüència: els canvis de temperatura, els nervis, les emocions diverses li produïen 
aquesta reacció. Va començar a respirar profundament, a obrir i tancar les mans tal com 
el seu fisioterapeuta li havia dit per empassar la reacció. Algunes de les persones que 
entraven  el  miraven  sorpresos.  Devia  fer  un  efecte  curiós  allà,  palplantat  enmig de 
l’entrada. Mentre pensava si baixar a veure els electrodomèstics o pujar a mirar la roba 
d’home, un guàrdia de seguretat se li va atracar. No el va veure fins que el va tenir ben 
davant. Era un home d’uns vint anys, alt i bastant musculós. El seu uniforme, camisa 
blanca amb la insígnia de l’empresa i pantalons negres cordats amb un cinturó on lluïen 
les manilles i una porra, s’ajustava perfectament al seu cos. Es va aturar davant d’ell i el 
va mirar un instant inquisitorialment, com calculant les probabilitats de perill que podria 
implicar, abans de dirigir-li la paraula. 

Albert Herranz, «Una bona oferta»
Portland, Paraula de Narrador, 15

1. L’acció se situa en un capvespre de ple estiu, a principis de juliol.
2. Pere  entra  en  uns  grans  magatzems  per  aprofitar  durant  una  estona  l’aire 

condicionat.
3. Els anuncis cridaners fascinen el protagonista.
4. Els grans magatzems estaven plens, de gom a gom. 
5. Un guàrdia de seguretat es va acostar a Pere.
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6. Ramon Llull va escriure…
a. Tirant lo Blanc
b. Les Homilies d’Organyà
c. Oda a la pàtria
d. Doctrina pueril

7. La plaça del Diamant és una obra de…
a. Blai Bonet
b. Bartomeu Rosselló-Pòrcel
c. Mercè Rodoreda
d. Maria Mercè Marçal

8. El Diccionari català-valencià-balear és obra de…
a. Antoni M. Alcover
b. Joan Fuster
c. Pere d’Alcàntara Penya
d. Josep Carner

9. Els dos grans blocs dialectals de la llengua catalana són:
a. Català apitxat i català occidental.
b. Català central i català nord-occidental.
c. Català oriental i català occidental.
d. Català oriental i català nord-occidental.

10. En català oriental…
a. Les vocals A/E es neutralitzen en posició àtona. 
b. No existeix la vocal neutra.
c. No existeix la E oberta.
d. Les vocals A/E es neutralitzen en posició tònica.

11. Quin d’aquests buits ompliríeu amb l?
a. Bè__ic
b. A__èrgia
c. Ce__ebració
d. A__egoria

12. Quin buit ompliríeu amb el dígraf tx?
a. __arop
b. Despa__
c. Llebe__
d. Desi__

13. Quina oració és correcta?
a. Quin desastre! He deixat a casa la carmanyola amb el dinar.
b. Aquell perfum feia un aroma dolç de gessamí.
c. Té la costum de comprar la fruita a la botiga.
d. Va perdre el certificat metge.

2



14. Quina oració és incorrecta?
a. Quan vaig arribar tota l’escala feia pudor a gas. 
b. Tots els avantatges que m’explicava realment eren inconvenients per a mi.
c. No sé on vaig desar la camisa de quadres vermells i blancs.
d. Aquella coca tenia gust de préssec.

15. Quina opció és correcta?
a. L’apelació contra la sentència s’havia de fer immediatament.
b. El pol·len de l’olivera em fa coïssor als ulls.
c. La taula no va cabre al racó per cinc milímetres.
d. Van cel·lebrar junts la victòria olímpica.

16. L’al·lota va convidar…
a. El amic.
b. A l’amic.
c. Al amic.
d. L’amic.

17. Quina oració és correcta?
a. Vaig veure dues hortènsies blaves i una blanca.
b. Vaig veure dues hortènsies de blaves i una de blanca.
c. Vaig veure dues hortènsies de blaves i una blanca.
d. Vaig veure dues hortènsies blaves i una de blanca.

18. Hi ha una oració incorrecta. Quina?
a. Acostuma’t a arribar d’hora.
b. Pensa amb allò que et vaig dir.
c. No trepitgeu la gespa!
d. No em resigno a acabar d’aquesta manera.

19. Els nuvis surten de l’església…
a. Els nuvis surten.
b. Els nuvis hi surten.
c. Els nuvis en surten.
d. Els nuvis la surten.

20. Diuen que donaran un regal a totes les assistents…
a. Els hi donaran un regal.
b. Lis donaran un regal.
c. Les donaran un regal.
d. Els donaran un regal.

21. L’any passat va corregir sis tesis doctorals…
a. Va corregir-les.
b. Va corregir-ne.
c. Va corregir-ne sis.
d. Les va corregir.
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22. Quin gerundi és incorrecte?
a. Rient
b. Batent
c. Aprenent
d. Sorprenguent 

23. Quina sèrie d’aquestes és incorrecta?
a. Treure, treuria, treuré, tregués.
b. Tem, temia, temeré, temi. 
c. Dorm, dormia, dormiré, dormi.
d. Fer, faria, faré, faci.

24. Quin dels següents participis és incorrecte?
a. Posseït
b. Imprimit
c. Resolt
d. Batut

25. Quina sèrie és incorrecta?
a. Doldre, dolc, dolgut.
b. Moldre, molc, mòlt.
c. Conèixer, coneixo, conescut.
d. Absoldre, absolc, absolt.

26. Quin d’aquests mots fa el plural en -essos?
a. Accés
b. Clixé
c. Entès
d. Japonès

27. Quina frase és correcta?
a. Des del meu punt de vista això que dius és un disbarat. 
b. L’Irene ha fet tard tota la setmana. 
c. Vaig anar a La Havana a passar-hi un mes.
d. Vaig anar a visitar la germana de en Martí.

28. Quin d’aquests mots no s’ha d’accentuar?
a. Dipòsit
b. Ramón
c. Quilòmetre
d. Dòmino

29. Quin d’aquests mots no ha de dur dièresi?
a. Raïm
b. Cafeïna
c. Conduïré
d. Suïssa
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30. Quina separació sil·làbica és incorrecta?
a. Car-bas-sa
b. Dot-ze
c. Mun-tan-ya
d. Vos-al-tres

31. Quin d’aquests mots fa el femení en -essa?
a. Marquès
b. Duc
c. Xinès
d. Novaiorquès

32. Quina paraula té més de dues síl·labes?
a. Pasqua
b. Treuen
c. Noia
d. Vàcua

33. Quina d’aquestes paraules està ben separada sil·làbicament?
a. Fe-i-na 
b. Tea-tre
c. Mou-re 
d. Caò-ti-ca

34. En quina de les frases següents hi ha una errada?
a. Si plou, emparau-vos amb el paraigua.
b. S’han constituït en assamblea. 
c. El sergent mateix va perseguir el lladre.
d. N’Esteve sentia tanta d’enyorança que hagué de tornar abans.

35. Quina paraula és ortogràficament correcta?
a. Evaluar
b. Assessí
c. Averia 
d. Sanefa

36. Com s’escriu l’ordinal femení de 24?
a. Vint-i-quatrena
b. Vint-i-quatre
c. Vintiquatrena
d. Vigèsima quarta

37. En quina d’aquestes frases hi ha un error?
a. La nostre àvia arribarà més tard.
b. Trauré el pastís del forn quan arribis.
c. Avui sortiré de la feina un poc més tard.
d. Les veïnes mores han comprat un quilo de móres al mercat.
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38. Com s’escriu 2.269 signatures?
a. Dos mil dues-centes seixanta nou signatures.
b. Dues-mil dues-centes seixanta-nou signatures.
c. Dues mil dues-centes seixanta-nou signatures.
d. Dos mil dos-centes seixanta-nou signatures.

39. Quina d’aquestes oracions és incorrecta?
a. En Joan diu què en Macià encara no ho sap.
b. Què vols per dinar?
c. Encara no sé què m’ha de dir.
d. El llibre amb què has preparat l’examen és molt bo. 

40. Quina oració és incorrecta?
a. Han partit tots dos alhora.
b. No n’hi posaré gaire, d’arròs.
c. Quant al tema, no hi tenim res a dir. 
d. Em entrat junts a la sala, però després ens em separat.

41. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina?
a. Dona aquella panera a les dónes del costat. 
b. He pres un tè verd amb llimona molt bo.
c. Va buidar les bótes perquè el vi hi havia tornat agre.
d. Ha comprat déu quilos de pastanagues.

42. Quina paraula no ha de dur dièresi?
a. Conduïnt
b. Produït
c. Traduïa
d. Construïda

43. Quina és la forma incorrecta?
a. Crisis econòmica
b. Tesi doctoral
c. Hipòtesi vàlida
d. Anàlisi literària

44. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina?
a. L’us que en fa és del tot inadequat.
b. Tenc son.
c. En aquell temple es veneren deus budistes.
d. Els ossos polars no passen fred.

45. Quina paraula està mal accentuada?
a. Cafè
b. Església
c. Après
d. Paciéncia

6



46. Quina frase és del tot correcta?
a. Na Lluisa mai sabia que havia de dir.
b. Na Lluísa mai sabia que havia de dir.
c. Na Lluïsa mai sabia què havia de dir.
d. Na Lluísa mai sabia què havia de dir.

47. Quina de les frases següents és del tot correcta?
a. Perqué vols anar a l’Índia?
b. Per què vols anar a l’Índia?
c. Per que vols anar a l’Índia?
d. Perque vols anar a l’Índia?

48. Quina de les frases següents és incorrecta?
a. Despres de dinar anirem a caminar pel passeig.
b. La notícia a què us referiu va ocórrer anit.
c. Farem un mes de vacacions i després tornarem a obrir la botiga.
d. S’ha desprès una penya de la muntanya.

49. Quina de les frases següents és del tot correcta?
a. El llaut de n’Isaïes anava atapeit d’homes.
b. És increïble que s’expressi amb tanta d’ambigüitat.
c. En conseqüència es impossible que estigui posseit pel dimoni.
d. Ho ha intentat pero no se n’ha sortit.

50. Quina de les frases següents és del tot correcta?
a. Vivia a les afores de la ciutat però hi estava bé.
b. N’Antònia és al·lèrgica al xocolate.
c. En Pere té el costum de prendre un te cada dia.
d. Mentres bullia les llegums pensava en els postres que havia de preparar.
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Solucionari Model 1

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. D

7. C

8. A

9. C

10. A

11. C

12. B

13. A

14. A

15. B

16. D

17. D

18. B

19. C

20. D

21. C

22. D

23. A

24. B

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. C

31. B

32. D



33. C

34. B

35. D

36. A

37. A

38. C

39. A

40. D

41. C

42. A

43. A

44. B

45. D

46. C

47. B

48. A

49. B

50. C


