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ÀREA 1
01. Redacte una notícia en valencià i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.
La primera fase de la operación especial de tráfico por los desplazamientos de
Semana Santa sigue escribiéndose en negativo en la provincia de Castellón. Dos
hombres y una mujer resultaron ayer heridos de gravedad al sufrir un accidente de
tráfico a la altura del kilómetro 397 de la AP-7 en el término municipal de Cabanes,
según explicaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias
(CICU).
El herido de mayor gravedad en el accidente, registrado alrededor de las 16.00
horas de ayer, es un hombre de 33 años, cuyo pronóstico es grave vital, que fue
trasladado por el helicóptero medicalizado de la Generalitat hasta el Hospital
General de Castellón.
Asimismo, en este mismo suceso, un hombre de 47 años y una mujer 40
resultaron heridos de carácter grave funcional, ya que presentaban traumatismos.
Fueron trasladados por una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente
(SAMU) y por otra del Soporte Vital Básico (SVB) al mismo centro hospitalario.
El aparatoso accidente del turismo todoterreno que viajaba por la autopista en
sentido Valencia dejó otro herido de carácter leve, según apuntaron fuentes de la
Guardia Civil de Tráfico, que explicaron que el siniestro se produjo por una salida
de la vía.
Éste fue el motivo de otro accidente que se registró apenas quince minutos
después en la N-340, a la altura de Alcalà de Xivert. Fuentes de Tráfico confirmaron
que este suceso se cobró un herido leve.
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
estomac
pedofilia
vimet
esperit
Etiopia

03. Escriga la forma valenciana dels topònims castellans següents; en el cas que
no n’hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torne a escriure-la en
l’espai assenyalat.
El Cairo
Tokio
Puerto Príncipe
Cabo Huertas
Lorcha

04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels llocs següents.
el Congo
Biscaia
Kuwait
Benidorm
Benicàssim
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05. Indique, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En el cas
que no n’hi haja, torne a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlle-la.
EXEMPLE:

squash

esquaix

body
ikurriña
brioche
pot-pourri
country

06. Forme els derivats de les paraules escrites en versaleta d’acord amb les instruccions que s’indiquen per a cada apartat.
a) Pose en l’espai en blanc els adjectius que deriven de les paraules assenyalades.
ABÚS

El mandatari va reiterar que les actituds (_______________) del jutge no serien tolerades en el seu govern.
JARDÍ

L’ajuntament promou la creació de zones (_______________) per als pròxims dos
anys.
CRANI

En l’evolució de l’espècie humana cal destacar dos fets importants: l’augment de la
capacitat (_______________) i l’adopció de la postura bípeda.
b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
REFLEX

La desocupació es conforma com un baròmetre que (_______________) l’estat de
salut d’una societat.
COMPÀS

En la seua interpretació de Faust, el tenor va donar tota una lliçó de com cal
(_______________) la veu.
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ÀREA 3
07. Substituïsca les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries destacats en versaletes per
unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació.

L’autor VA FER OÏDES SORDES (_______________) a les crítiques negatives sobre la
seua obra.
Tot i que havien tingut la intenció de SUBSANAR (_______________) els problemes
sanitaris, finalment s’han quedat en propostes inservibles.
Es recorda que els espectadors hauran d’estar-se DEMPEUS (_______________) durant la primera part de la representació.
Hem conegut OFF THE RECORD (_______________) que la cantant actuarà en el casament de la filla.
En paraules del fill de J. A. Samaranch, és un final eficient, TAL I COM
(_______________) ell ho ha sigut tota la vida.
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08. Subratlle, quan calga, els errors de les frases següents i torne’ls a escriure
esmenats en les línies de davall.
El llançament del jugador va entrar per l'esquadra dreta de la porteria que defenia el
guardameta basc, el que va significar el segon gol del partit i l'empat final.

L’edifici es va vindre a baix tras l’explosió de gas que hi hagué ahir per la vesprada.

El presumpte assassí no va vacil·lar en respondre a les acusacions de cohecho que li
imputaven.

Les autoritats portuàries confien en que prompte es restablirà la normalitat.

Les opcions d’estar en Champions continuen vives gràcies a la important victòria dels
groguets en Santander, on van remuntar (1-2).
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ÀREA 4
09. Puntue el text següent i indique també les paraules o els sintagmes del text que
han d’anar en un tipus de lletra diferent.
NOTA: Per a indicar que una paraula ha d’anar en cursiva, cal subratllar-la.

El servici de trens de Malàisia posarà vagons només per a dones
L’empresa nacional de ferrocarrils de Malàisia Malaysian Railway posarà al maig vagons exclusius de dones per a evitar situacions d’assetjament i davant del desig de molts passatgers
musulmans segons ha informat hui la premsa local la iniciativa s’estrenarà d’ací a dos setmanes en la ruta entre Kuala Lumpur i la ciutat de Klang segons el diari The Star proposem esta
mesura per a millorar el confort i la seguretat de les dones que així estaran més protegides
d’hòmens que puguen molestar-les segons justificació de la companyia encara que sempre
serà una opció i mai una imposició al client segons les mateixes fonts.
Més del 60 per cent dels 28 milions de malaisis són musulmans i la majoria professa una fe
tolerant en els seus missatges però són molt conservadors en els costums en els estats de Perak i Selangor governats pel Partit Pan-Islàmic PAS l’establishment prohibix a les dones musulmanes pintar-se els llavis portar sabates de tacó durant les hores de treball o deixar al descobert el coll i el cap fora de casa o de l’oficina també està vetat el consum d’alcohol i el joc
i a més els hòmens i les dones han de fer cua per separat en les botigues.
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10. Llija el text següent.
Els sauròpodes enterraven els ous com ho fan les tortugues
Cinc anys d’investigació sobre el niu de dinosaure més gran d’Europa han permés
conéixer noves dades sobre el comportament reproductiu dels sauròpodes, gegantescos
herbívors de coll llarg que van habitar este continent fa 65 milions d’anys. Després
d’analitzar el niu, un grup d’especialistes en el Mesozoic han arribat a la conclusió que els
sauròpodes feien nius de manera molt similar als de les tortugues, enterrant els ous amb
diverses capes d’arena amb les potes de darrere, de manera que les cries eclosionaven davall
del terra i havien d’obrir-se pas, a cegues, fins a la superfície.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Un hombre muere tras doce horas de sexo en Rusia
Un mecánico ruso murió después de mantener doce horas de sexo. Sergey Tuganov aceptó una apuesta que le hicieron un par de amigas para que les demostrase
que sí podía aguantar en la cama el tiempo pactado. Para sorpresa de las ardientes damas, Tuganov, un mecánico de 28 años de edad, cumplió la apuesta, pero
perdió la vida de un infarto cuando celebraba tal hazaña, según informó la Policía
de Moscú. El exceso de pastillas para la potencia sexual que utilizó el héroe
habría causado su fallecimiento.

