
Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys (2014)

Llengua Catalana
Model 2

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’infant va botar del tramvia en marxa i amb tres passes es va plantar davant del 
centre comercial. El guàrdia de seguretat el va seguir amb la mirada quan va passar per 
davant de la parada de llepolies. Feia calor dins el centre comercial i es va haver de 
llevar els guants i el jac. El jac se’l va fermar a la cintura fent un nus amb els braços. 
Era difícil de creure que era hivern quan es veia tanta gent amb màniga curta dins el 
centre. Tot l’edifici (devien ser prop de dues-centes tendes) desprenia una olor dolça.

L’infant devia tenir uns vuit anys. Amb els cabells tallats curts. No era alt però 
tampoc era baixet.  Era molt  prim. Duia uns pantalons  vaquers blaus romputs  i  una 
samarreta de màniga llarga vermella. L’infant havia fet campana amb una sola idea al 
cap: guanyar diners. Si tot li sortia bé i cap policia el veia en trauria un capital. S’havia 
cansat de ser el que menys diners tenia a classe. Sempre s’havia de conformar veient els 
altres atipar-se de llepolies mentre ell estava dret a un racó amb l’entrepà de tonyina que 
la  mare  li  preparava.  Es  tractava  d’estar  davant  dels  grans  magatzems,  a  la  secció 
d’alimentació, i ajudar els vells o les dones amb la compra, dur-la fins a l’aparcament o 
la parada del bus. Una vegada una vella li havia donat un bitllet de deu euros, però el 
més normal és que li donessin alguna moneda de deu o vint cèntims com a gràcies pel 
servei fet. 

Es  va  plantar  davant  del  corrent  de  gent  que  entrava  i  sortia  de  la  secció 
d’aliments.  Amb les  cames obertes  i  els  braços  creuats  davant  el  pit  observava  les 
anades de la gent. Al rostre assajava el seu millor somriure. Hi havia clients que ja el 
coneixien  i  que  solien  emprar  els  seus  serveis.  Una  setmana  més  així  i  amb  tota 
seguretat es podria comprar una PlayStation. Un bon dia com el divendres passat no 
estaria  gens  malament.  Una  vegada  comprada  la  Play  l’hauria  d’amagar  a  la  seva 
habitació  perquè els pares  no la  descobrissin  i  es pensessin  que l’havia robada.  No 
perquè els pares es molestessin molt pel que feia o li passava, però les aparences eren 
molt importants per a ells. Una cosa que tenia a veure amb la dona del Cèsar i que solia 
dir el pare, però que ell no recordava ben bé com anava.

Albert Herranz, «A la panxa del bou»
Portland, Paraula de Narrador, 15
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1. El protagonista de la narració és un infant d’uns vuit anys. 
2. L’únic que volia l’infant era adquirir llepolies.
3. El protagonista roba a les dones majors per aconseguir diners.
4. Amb els diners recaptats volia comprar una PlayStation.
5. És hivern i al centre comercial hi fa molt de fred.  

6. Ramon Llull va escriure…
a. Curial e Güelfa
b. Canigó
c. Romanç d’Evast e Blaquerna
d. L’Atlàntida

7. Ausiàs March va escriure…
a. Poesia
b. Novel·la
c. Teatre
d. Contes breus

8. Qui va fixar les normes ortogràfiques del català?
a. Pompeu Fabra
b. Francesc de Borja Moll
c. Antoni M. Alcover
d. Enric Prat de la Riba

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

10. El rossellonès pertany al bloc dialectal...
a. Alguerès 
b. Oriental
c. Occidental
d. Nord-Occidental

11. Quin buit ompliríeu amb el dígraf tx?
a. Mi__
b. Esqui__
c. Ve__
d. Lle__

12. Quina oració és correcta?
a. He deixat a casa la fiambrera amb el dinar.
b. Té la costum de comprar la fruita directament al pagès.
c. A ca la veïna s’hi sentia una aroma molt agradable de cafè acabat de fer.
d. L’edat mitgeval és encara molt idealitzada.
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13. Quina oració és incorrecta?
a. Aquella coca tenia gust de maduixa.
b. Sentia tanta pudor de cremat que vaig avisar els bombers.
c. M’han obligat a presentar un certificat mèdic.
d. No sé on vaig desar la camisa a quadres.

14. Quin d’aquests buits ompliríeu amb l?
a. So__icitud
b. Bè__ic
c. Nove__a
d. Ce__ebrar

15. Hi ha una oració incorrecta. Quina?
a. Pensa en allò que et vaig dir.
b. No em resigno a acabar d’aquesta manera.
c. No cridar!
d. Acostuma’t a arribar d’hora.

16. Quina oració és correcta?
a. Vaig veure dues papallones grogues i una de blanca.
b. Vaig veure dues papallones de grogues i una de blanca.
c. Vaig veure dues papallones de grogues i una blanca.
d. Vaig veure dues papallones grogues i una blanca.

17. Quina opció és incorrecta?
a. La col·lecció de cinema comença demà.
b. Va celebrar la victòria de la selecció.
c. Han apel·lat la sentència.
d. El polen dels pins em fa alèrgia.

18. En Pere va convidar…
a. A la seva al·lota.
b. La seva al·lota.
c. En en Joanet.
d. A n’en Joanet.

19. L’any passat va llegir tres novel·les d’aventures…
a. Va llegir-ne tres.
b. Les va llegir.
c. Va llegir-les.
d. Va llegir-ne.

20. Diuen que donaran el nivell B de català a totes les alumnes…
a. Lis donaran el nivell B.
b. Les donaran el nivell B.
c. Els hi donaran el nivell B.
d. Els donaran el nivell B.
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21. Els joves surten del teatre…
a. Els joves la surten.
b. Els joves hi surten.
c. Els joves surten.
d. Els joves en surten.

22. Quina de les frases següents és incorrecta?
a. Que estudiï més lingüística no canvia res.
b. Van valorar sobretot l’eloqüència de la mèdium. 
c. La noia biscaina estava amoinada perquè s’havia arruinat.
d. Ara reproduïu el diàleg següent.

23. Quina sèrie d’aquestes és incorrecta?
a. Bat, batia, batiré, bati.
b. Tem, temia, temeré, temi. 
c. Dorm, dormia, dormiré, dormi.
d. Conec, coneixia, coneixeré, conegui.

24. En quina d’aquestes frases hi ha un error d’ortografia?
a. Durant l’assemblea es va decidir la manifestació d’avui.
b. Aquell viatge va ser meravellós.
c. La nostre germana ha aprovat les oposicions.
d. Trauré el pastís del forn quan arribis.

25. Quina oració conté una forma verbal mal usada?
a. Coneixo una al·lota molt intel·ligent.
b. Si m’haguessis avisat, t’hi hauria acompanyat.
c. Podíem sortir quan sentíem el timbre, però no abans.
d. Ensenyava molt bé tot allò que sabia.

26. Quin gerundi és incorrecte?
a. Sorprenent
b. Beguent
c. Aprenent
d. Rient

27. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra a?
a. S__rgent
b. Ass__ssí
c. Llebr__
d. Mascl__

28. Quina frase és correcta?
a. Cal resoldre els problemes de l’humanitat.
b. Desde el meu punt de vista això que dius és un disbarat.
c. La casa nova de en Martí és enorme.
d. Va tornar de l’Índia amb l’ànima recuperada.
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29. Quin d’aquests buits ompliríeu amb la lletra s?
a. Na__et
b. Agre__ió
c. Dan__a
d. __irera

30. Quin dels següents participis és incorrecte?
a. Resolgut
b. Posseït
c. Imprès
d. Batut

31. Quin buit ompliríeu amb la lletra d?
a. Solitu__
b. Malal__
c. Pare__
d. Infan__

32. Quin mot no ha de dur dièresi?
a. Suïcidi
b. Ensaïmada
c. Diürètic
d. Qüadern

33. Quina separació sil·làbica és incorrecta?
a. Des-a-ï-llat
b. De-sin-to-xi-car
c. Sub-sis-te-ma
d. Nos-al-tres

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

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

36. Quina paraula és ortogràficament incorrecta?
a. Muntar
b. Escullera
c. Muntanya
d. Sofocar

37. Com s’escriu l’ordinal femení de 24?
a. Vint-i-quatrena
b. Vintiquatrena
c. Vint-i-quatre
d. Vigèsima quarta
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38. Quina d’aquestes oracions és incorrecta?
a. El llibre amb què has preparat l’examen és molt bo.
b. Ahir encara no sabia què volia.
c. En Pere diu què na Maria arribarà tard.
d. Què vols per dinar?

39. Quina de les frases següents és del tot correcta?
a. Per què vols anar al Tibet?
b. Perqué vols anar al Tibet?
c. Per que vols anar al Tibet?
d. Perque vols anar al Tibet?

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

41. Quin oració és incorrecta?
a. Han arribat tots dos alhora.
b. Quant al tema, no hi tenim res a dir.
c. No n’hi posaré gaire.
d. La conferència m’agradat molt.

42. Només hi ha una oració totalment correcta. Quina?
a. M’he fet mal a la ma esquerra.
b. He pres un tè verd amb llimona molt bo.
c. Dona aquella panera a les dónes del costat. 
d. Li agraden més les móres vermelles que les negres.

43. Quina d’aquestes formes de plural és correcta?
a. Tòraxs
b. Índexos
c. Annexs
d. Crucifixs

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

45. Quina paraula no ha de dur dièresi?
a. Construïda
b. Conduïnt
c. Traduïa
d. Produït
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46. Quina paraula està mal accentuada?
a. Cafè
b. Après
c. Paciéncia
d. Església

47. Quina de les frases següents és del tot correcta?
a. Mentres esperava que arribàs el nou intérpret, em va agafar l’angoixa.
b. L’anyorava molt i sentia molta nostálgia del passat.
c. N’Antònia em va preparar un postre deliciós.
d. He deixat el telèfon mòbil a casa.

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

49. Com s’escriu 2.269 signatures?
a. Dos mil dos-centes seixanta-nou signatures.
b. Dues-mil dues-centes seixanta-nou signatures.
c. Dues mil dues-centes seixanta-nou signatures.
d. Dos mil dues-centes seixanta nou signatures.

50. Quina de les frases següents és incorrecta?
a. Despres de dinar anirem a caminar pel passeig.
b. S’ha desprès una penya de la muntanya.
c. La notícia a què us referiu va ocórrer anit.
d. Farem un mes de descans i després tornarem a obrir la botiga.
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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25/45 anys (2014)

Llengua Catalana
Solucions

Model 2

1. a 26. b

2. b 27. b

3. b 28. d

4. a 29. c

5. b 30. a

6. c 31. a

7. a 32. d

8. a 33. b

9. c 34. a

10. b 35. b

11. b 36. d

12. c 37. a

13. d 38. c

14. d 39. a

15. c 40. c

16. a 41. d

17. d 42. d

18. b 43. a

19. a 44. b

20. d 45. b

21. d 46. c

22. c 47. d

23. a 48. a

24. c 49. c

25. a 50. a


