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Nom de la Matèria Valencià 

 

Contesteu correctament les vuit qüestions següents. Cada qüestió ben contestada val 

1’25 punts.  

 

1. Poseu l’accent o la dièresi a les paraules del text següent que ho necessiten: 

 Els articles periodistics de Sergi Pamies es caracteritzen per la varietat de 

registres dintre d’un to i un estil propis. N’hi ha de contundents, sorgits com una mena 

d’urticaria associada a la indignacio davant de la barra institucionalitzada i de la mitja 

veritat; n’hi ha d’elaboradament argumentats, que desmunten peça per peça 

discursos rovellats i que giren del reves mitjons sargits; tambe n’hi ha d’enginyosos i 

sorprenents, que trauen la punta a qualsevol noticia o estranya informacio agafada 

pels pels. Els articles de Sergi Pamies no son simples excrescencies d’un humor reactiu i 

penetrant: vehiculen reflexions que despullen topics i miratges, ridiculitzen habits 

mentals gregaris i circulen sempre al marge de les coordenades, dels tabus i dels 

acords tacits que funcionen en el gremi. 

   Manel Ollé, “Telerama” (1 desembre 1993), a Escriptor del mes. 

Desembre de 1994, Institució de les Lletres Catalanes. 

 

2) Relacioneu cada paraula de la columna de l’esquerra amb el sinònim corresponent 

de la columna de la dreta.  

 Exemple 

 vexar   mortificar 

 

 1. tocacampanes  a) constipat 

 2. unànime   b) molestós 

 3. importú   c) concorde 

 4. refredat   d) xarrador 

 5. agosarament  e) valentia 

 

3) Escriviu les frases següents canviant de nombre les paraules subratllades, tal com 

teniu en l’exemple. 

 Exemple. 

 L’abús al qual ell la va sotmetre era delictuós 

 Els abusos als quals ell la va sotmetre eren delictuosos 
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 a) No  suporte  l’embús   a la ciutat. 

 b) Torna’m  el llapis  abans que m’enutge. 

 c) La pluja  d’estiu  sempre  és  forta. 

 d) El germà  de  Jaume  és  pèl-roig 

          e) L’home gris  feia  feredat. 

 

4) Poseu correctament el pronom feble o la combinació binària de pronoms febles 

corresponent en els buits de les frases següents. En el cas de les combinacions, per tal 

que la resposta puntue, cal que els pronoms triats siguen els correctes i que la 

combinació pronominal estiga ben feta. 

 Exemple 

 Li vaig dir que no tenia raó 

 

 a) Em va donar un llibre en francés, i jo ______ volia un en anglés. 

 b) Això que m’ha fet no _______ perdonaré mai. 

 c) Vaig veure les teues germanes, i vaig demanar______ el llibre de Llengua. 

 d) Vicent es dedicava a la política, però ja no ________ dedica. 

 e) La taca que s’han fet ¿qui _________ llevarà? 

 

5) Poseu la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis en els buits de les 

frases següents.  

 Exemple 

 No li digues (DIR) que he vingut (VINDRE) a veure’l 

 

        a) L’estiu passat, nosaltres sempre ______ (DUR) aigua quan ________ (FER) esport. 

        b) –Vols que jo _______ (BATRE) els ous? –No cal, que ja els _______ (BATRE) jo. 

        c) Encara que nosaltres _________ (VENDRE) tots els productes, no _______ (TINDRE) 

prou diners per a la festa de disfresses. 

        d) El mestre vol que tu ________ (FER) l’exercici sense mirar el diccionari. 

        e) Agafa el paraigua perquè està _________ (PLOURE) i et banyaràs. 

 

6) Escriviu en lletres les quantitats següents. 

 a) 384.351 euros 
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b) 723 lliures 

 c) 32.038 euros 

 d) 124 lliures 

 e) 98.106’09 euros 

 

7) Poseu les grafies que falten en els buits del següent text d’Òscar Wilde: 

 Des del seu niu, en una branca de casta____er, el ro___inyol el va sentir i, 

consirós, va mirar al seu voltant tot e___tranyat. 

 -Ni una, no n’hi ha, de rosa vermella en tot el meu jardí –cridava el ___ove 

estudiant mentre els seus bells ulls s’omplien de llàgrimes-. Ai, de quines coses tan 

petites depén la felicitat! He llegit tot allò que els sa___is han d___xat escrit i conec tots 

els secrets de la filosofia només perquè, al capdavall, la meua vida siga ben 

di___ortada per la manca d’una rosa vermella. 

 -Vet aquí un veritable enamorat –va dir el ro___inyol-. Cada nit he refilat per ell 

sense ni tan sols conéixer-lo. Nit rere nit he explicat la història d’aquest xic enamorat als 

estels i vet aquí que ara el ve___. Els seus cabells són foscos com la poncella del jacint i 

els seus lla___is tan vermells com la rosa que desi___a, però la pa___ió ha deixat en el 

seu rostre la pa____idesa de l’ivori i en el seu front hi ha les mar___es del dolor i de 

l’afli___ió. 

 

8) Poseu l’article determinat o indeterminat, la preposició o la contracció 

corresponents en els buits de les frases següents: 

 Molts valencians _____ aquesta segona meitat del segle XX ens hem vist 

abocats a respondre _____ situació històrica _____ “emergència nacional” que 

convertia _____ elecció positiva, ______ fidelitat activa _____ propi poble i país ____ 

identitat confusa, de nom incert, i de destins perillosament abocats _____ subalternitat i 

la desintegració. En un país com aquest, la reflexió –i si pot ser ____ acord- sobre el 

“ser” i el “no ser” no és un luxe acadèmic: és la condició ____ existir com a societat, 

com a poble responsable ____ seu propi futur entre ____ altres pobles. 

 Joan Francesc Mira, Sobre la nació dels valencians 

 
 


