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Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova.
En este quadern d’examen es presenten:
• Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures
lingüístiques.
• Els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora.
• L’espai per a esborrany de l’àrea d’expressió escrita. L’escrit definitiu serà el de la plantilla
de correcció.

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus.
La seua plantilla de respostes està personalitzada. Com que només n’hi ha una, és molt important que no
cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla.
Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen.
Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent.
• Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

• Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i
marque amb una x la nova resposta.

• Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la
casella.

Àrea de comprensió
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

Lectors
Hi ha tantes maneres de ser lector com de ser persona. Jo em vull referir als
lectors creatius, siguen professionals o no, i que han adquirit i no han perdut la
capacitat d’aprofundir i, sobretot, d’alegrar-se en la literatura. No em referisc als
qui lligen només per obligació; les circumstàncies els han portat a una realitat
molt dura: llegir se’ls convertix no en un acte d’amor cap a l’obra d’art sinó en
una simple faena.
Quan parle del lector que m’agrada, em referisc al lector que té un sentit tràgic
de la lectura: no és que m’agrade dramatitzar, però sé que no estic sol en esta
qüestió. El lector, siga quin siga el seu nivell de formació, si es posa a pensar,
sempre arriba a una conclusió desconcertant: és tanta l’obra escrita que
l’interessa directament; és tanta, que sap que mai, ni en cent existències, podrà
abastar totes les lectures. Allò que pot arribar a pair una vida dedicada a la
lectura, els milers de llibres llegits, les desenes de llibres rellegits, no són res en
comparació dels molts altres que no haurà ni tingut a les mans. Ens podem
enganyar dient-nos que podem prescindir dels llibres que són variacions sobre
un tema. En literatura això sembla una mentida com una casa. O és que havent
llegit l’Antígona de Sòfocles ja no té sentit llegir les de Cocteau o d’Anouilh o la
d’Espriu? No és una simple anada a les fonts, cenyir-se voluntàriament a la de
Sòfocles. És perdre’s les altres visions. Quan hom arriba a esta dicotomia, que
llegir un llibre és perdre’s vint lectures més, ja som al cap del carrer del drama
del qual volia parlar.
No ho podem llegir tot perquè no ho podem abastar tot. Però encara pot saber
més greu, quan hom ha fet exercicis d’acceptació de la limitació humana, ser
conscient que hi ha molts llibres que voldríem llegir però als quals hem hagut
de renunciar d’antuvi perquè no hi ha, ni en perspectiva, la possibilitat que
l’obra siga traduïda a una llengua que pugues llegir amb solvència. Això encara
desespera més. Els lectors constants, aquells que sempre van amb un llibre
damunt, són els més perjudicats, perquè els seus interessos més ambiciosos
els fan somiar més sovint la lectura d’obres que estan fora del seu abast. Este
mal, que jo sàpia, no té remei. La insatisfacció és el destí tràgic del lector, que
ha d’aprendre a no pensar en tot això que estic dient i a centrar-se en el profit
de les lectures que sí que emprén.
Quan parle del lector que m’agrada, em referisc també a aquell que, savi o no,
entés en literatura o no, intuïx que l’obra d’art exigix un tipus o altre d’atenció i
diria que de respecte i fins i tot de submissió, perquè sap, com diu C. S. Lewis,
que tothom –llevat dels pesats– explica en una conversa no allò que és normal,
sinó el que és excepcional; i que l’escriptor, el novel·lista, per poc senderi que
tinga, explica també coses excepcionals, inelidibles. Tot allò que es pot donar
per entés, s’ho menja l’el·lipsi.
Llegir és com mirar un quadre, com escoltar un quartet de corda. Nosaltres ens
col·loquem davant d’un quadre, a amerar-nos-en, perquè este faça alguna cosa
en nosaltres, ja que el primer que demana qualsevol obra d’art és rendició. L’art
no és utilitari, és gratuït. El lector no usa la lectura, la rep. Però és que, a més
de gratuït, l’art és l’únic àmbit de l’activitat humana en què acceptem la
subjugació tirànica que suposa la rendició que acabem d’anunciar. Sent el
Quintet de Schubert i em quede paralitzat. Schubert va morir fa vora cent
huitanta anys però encara m’engrapa l’ànima quan vol. En un altre àmbit que
no fóra l’estètic, em pense que no toleraríem este poder de submissió.

1

V

F

L’autor es referix als lectors amb capacitat d’endinsar-se i trobar
plaer en la literatura, i no als qui ho tenen com a deure.

2

V

F

El lector amb un sentit tràgic de la lectura és qui llig drames grecs,
com l’Antígona de Sòfocles, però no pot llegir totes les versions
posteriors que s’han fet sobre este tipus de literatura.
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V

F

En la literatura, l’el·lipsi és el mitjà pel qual s’expressen en el text
les coses excepcionals.

4

El sentit tràgic de la lectura és el que porta el lector a...
a)
b)
c)

5

cenyir-se voluntàriament a llegir només l’Antígona de Sòfocles i prescindir de les altres
versions del tema.
la conclusió que pot enganyar-se pensant que, d’alguns llibres, en pot prescindir.
sentir desassossec pel fet de no poder llegir tots els llibres que l’interessen.

El destí tràgic del lector...
a)
b)
c)

consistix a fer exercicis d’acceptació de la limitació humana.
consistix que el lector, si pensa en la impossibilitat d’abastar totes les lectures, se sentirà
irremeiablement insatisfet.
provoca la desesperació i la insatisfacció només dels lectors constants, ja que els altres
lectors aprenen a no pensar-hi i a centrar-se en el profit de les obres que es decidixen a
llegir.

6

Segons C. S. Lewis...
a)
b)
c)

7

Acceptem la subjugació tirànica de l’art perquè...
a)
b)
c)

8

Fer eixir a la llum una discussió.
Iniciar una discussió.
Concloure una discussió.

Amb l’ús de la primera persona gramatical (el jo i el nosaltres)...
a)
b)
c)

10

ens fa que ens rendim davant de la seua utilitat.
ens corprén quan ens hi acostem.
en un àmbit que no fóra l’estètic, no suportaríem esta submissió.

Què significa l’expressió “ser al cap del carrer” (“Quan hom arriba a esta dicotomia, que
llegir un llibre és perdre’s vint lectures més, ja som al cap del carrer del drama del qual
volia parlar”)?
a)
b)
c)

9

les persones pesades, quan conversen, no expliquen coses extraordinàries o singulars.
tothom sense excepció introduïx en la conversa temes i punts de vista que poden resultar
originals i poc normals.
les converses de les persones pesades estan farcides de qüestions excepcionals.

es pretén subjectivitzar el text.
l’autor vol que vegem que és un bon lector.
se’ns demostra que es tracta d’un text literari.

Quin títol alternatiu s’ajusta millor al contingut del text?
a)
b)
c)

Sobre el sentit tràgic de la lectura.
Les actituds dels bons lectors davant de la lectura.
Classificació dels diversos tipus de lectors.

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Lèxic i semàntica
11. Què és un escamot?
a) Un tipus d'esquer.
b) Un grup de soldats.
c) Una camallada.
12. La revista era __________: se'n publicaven dos números cada any.
a) biennal
b) bienal
c) bianual
13. Quina paraula no figura en el diccionari?
a) extortir
b) extorquir
c) extorsionar
14. Grans ramats de __________ pasturaven per les extenses planes nord-americanes.
a) bisons
b) bisonts
c) bissonts
15. Els censors tenien autorització per a __________ els llibres.
a) exporgar
b) esporgar
c) expurgar
16. Quina expressió llatina següent s'usa per a dir que una cosa és imprescindible?
a) sine qua non
b) in statu quo
c) quid pro quo
17. La tela del vestit tenia una textura __________ i suau.
a) vellutada
b) avellutada
c) embellutada
18. Què significa el verb "sojornar"?
a) Passar la nit sense dormir.
b) Deixar una cosa per a més avant.
c) Estar-se en un lloc.
19. Què significa l'expressió "fugir d'estudi"?
a) No assistir, algun dia, a classe.
b) Deixar els estudis perquè es vol treballar.
c) Canviar de tema per a evitar allò que no interessa.
20. Què significa l'expressió "a la dula"?
a) Amb engany.
b) Sense control o vigilància de ningú.
c) D'amagat.
21. Quina paraula no figura en el diccionari?
a) mole
b) prole
c) índole

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Lèxic i semàntica
22. No puc __________ que m'interrompen quan parle.
a) patir
b) soportar
c) sofrir
23. __________ és l'únic que __________ alguns programes de televisió.
a) Els cotilleos / emeten
b) Les parladuries / emitixen
c) Els xafardejos / emeten
24. Quina paraula no significa "desitjós"?
a) delerós
b) delejat
c) adelerat
25. Què significa el verb "sacar"?
a) Servir la pilota en alguns esports.
b) Obtindre alguna cosa usant la violència.
c) Ensacar, posar dins d'un sac.
26. S'han presentat __________ al concurs públic per a l'escultura de la rotonda.
a) mil·lers d'esborranys
b) mils de bocets
c) milers d'esbossos
27. La mare era __________ per bé que tenia un origen __________.
a) canadiense / bosni
b) canadenca / bosnià
c) canadenca / bosni
28. Es va fer __________ al braç i en l'hospital li posaren __________.
a) una cremadura / un embenatge
b) una cremada / un benatge
c) una cremada / un embenat
29. Demà he d'anar a fer-me una anàlisi de sang __________.
a) en dejuni
b) de jú
c) en dejú
30. Què significa l'expressió "prendre un determini"?
a) Fixar un temps en què s'ha de dur a terme alguna cosa.
b) Decidir-se a fer alguna cosa.
c) Establir els termes d'una extensió de terreny.

Morfologia i sintaxi
31. Era un personatge __________ i excessiu.
a) egòlatra
b) egòlatre
c) egòlat

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Morfologia i sintaxi
32. Si no hagueres assistit a aquell sopar, no __________ conegut la meua amiga.
a) hagueres
b) hauries
c) Les dos formes, "hagueres" i "hauries", són adequades
33. __________ pensen que el plàstic s'ha de reciclar millor.
a) Hi ha que
b) N'hi ha qui
c) N'hi ha que
34. Els __________ tenen molts vestits __________.
a) pontífexs / carmesins
b) pontífex / carmesís
c) pontífexs / carmesí
35. Ja m'has comentat __________ que t'he de preparar __________ necessites.
a) diverses vegades / tot el que
b) vàries vegades / quant
c) alguna que altra vegada / tot el que
36. Em pots dir __________ dimonis pretens amb això?
a) que
b) què
c) quins
37. És gramaticalment correcta la frase següent: "Per acabar, destacar que no hi ha hagut cap queixa sobre
el nostre departament"?
a) Sí, és correcta.
b) No ho és. Es diu "cal destacar que..." en lloc de "destacar que..."
c) No ho és. Es diu "Per últim" en lloc de "Per acabar".
38. Com que és un conductor novell, he d'informar-__________ sobre el bon ús __________ en carretera.
a) li / de la llum llarga
b) lo / dels llums llargs
c) li / del llum llarg
39. __________ va vestit, __________ pensar molt.
a) Així com / dóna que
b) Conforme / fa que
c) Tal com / fa
40. Em tornen diners en la declaració de la renda, i jo no __________ pensava renunciar.
a) en
b) n'hi
c) hi
41. En __________ antípodes de València s'han trobat les restes fòssils d'un animal __________.
a) les / extint
b) els / extint
c) les / extinte
42. Vaig telefonar __________ meu amic i també vaig avisar __________ seua nóvia.
a) el / la
b) al / la
c) al / a la

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Morfologia i sintaxi
54. Les negociacions estaven estancades, però ara ja van __________.
a) per bon camí
b) al bon camí
c) pel bon camí
55. En l'entrevista __________ vaig callar __________ dir una inconveniència.
a) Ø / per por de
b) em / de por de
c) Ø / de por a
56. Quina és la frase que està ben construïda?
a) Treballe amb la meua veïna i per a ella.
b) Vindran amb cotxe o sense ell?
c) La tripulació de a bord es va amotinar.
57. La ciutat, en només vint anys i __________, ha doblat el nombre d'habitants.
a) escreix
b) escaig
c) escacs
58. El poble __________ vaig a l'estiu es diu __________.
a) on / Llocnou de'n Fenollet
b) que / Llocnou d'En Fenollet
c) al qual / Llocnou d'en Fenollet
59. Jo treballe moltes hores, __________ tu et limites a complir l'horari.
a) mentre
b) mentres
c) mentres que
60. No em fa __________ gràcia el que m'acabes de dir.
a) gens de
b) cap
c) res de
61. La nit __________ s'encenen més fogueres és la Nit de __________ Joan.
a) que / Sant
b) en la que / sant
c) en què / sant
62. Encara no he enviat el llibre i la foto a les amigues americanes. __________ la setmana que ve.
a) Els els enviaré
b) Els l'enviaré
c) S'ho enviaré
63. I ara què __________ l'Ajuntament amb esta iniciativa?
a) pretendix
b) preté
c) pretén
64. Si __________ a més velocitat de la permesa, __________ una imprudència.
a) conduim / cometrem
b) conduïm / cometrem
c) conduïm / cometerem

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Morfologia i sintaxi
65. Quin dels substantius següents admet tant el gènere masculí com el femení?
a) vessant
b) calor
c) corrent
66. Ja ha passat l'hora de traure la cassola del forn. Ja __________?
a) la n'has treta
b) ne l'has treta
c) en l'has tret
67. En el text es diu que les persones __________ més risc d'emmalaltir quan no __________ de casa.
a) correm / eixim
b) correguem / isquem
c) correm / isquem
68. Va retirar la proposta davant de la possibilitat que __________ el reglament i que __________ causar un
problema de protocol.
a) contradira / puguera
b) contradiguera / poguera
c) contradira / poguera
69. El pintor coneix molt bé la comarca de l'Alcalatén perquè __________ a l'Alcora.
a) porta deu anys vivint
b) viu des de fa deu anys
c) fa deu anys que hi viu
70. No __________ ara la roba, que comença a ploure!
a) esteneu
b) estengueu
c) estengau

Normativa ortogràfica
71. L'empresari sempre està __________ buscant idees noves per a tractar millor la seua __________.
a) cavil·lós / clientela
b) cavilós / clientel·la
c) cabil·lós / clientela
72. __________ hàmster daurat procedix __________ Àsia Menor.
a) El / de l'
b) L' / de l'
c) L' / del
73. Quina és la frase que està ben escrita?
a) El circuït automobilístic que s'ha construït enguany és fruit de l'esforç de tot l'equip.
b) El circuit automobilístic que s'ha construït enguany es fruït de l'esforç de tot l'equip.
c) El circuit automobilístic que s'ha construït enguany és fruit de l'esforç de tot l'equip.
74. Quina frase presenta un ús coherent de l'accentuació?
a) No es comprèn com ha tingut tant d'èxit la sèrie televisiva que s'ha emés a l'hivern.
b) No es comprén com ha tingut tant d'èxit la sèrie televisiva que s'ha emès a l'hivern.
c) No es comprén com ha tingut tant d'èxit la sèrie televisiva que s'ha emés a l'hivern.

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Normativa ortogràfica
75. Els seus constants __________ de treball li produïren una forta __________.
a) compromisos / arítmia
b) compromissos / arítmia
c) compromisos / arrítmia
76. Va trobar el __________ de fil damunt del llit, prop del __________.
a) capdell / cabçal
b) capdell / capçal
c) cabdell / capçal
77. El bruixot assegurava que __________ era una planta __________ amb poders malignes.
a) l'aloe / demoníaca
b) l'àloe / demoníaca
c) l'àloe / demoniaca
78. El jutge tenia un comportament __________, però no era __________ amb els amics.
a) auster / avar
b) àuster / àvar
c) auster / àvar
79. Quina és la paraula que està ben escrita?
a) aliniar
b) volcanisme
c) pendular
80. Som __________ i col·laboradors del moviment __________.
a) partícips / assembleari
b) partíceps / assembleari
c) partíceps / assambleari
81. Tot el temple feia olor __________.
a) d'encens
b) d'incens
c) d'inciens
82. El sol __________ de manera __________.
a) resplandia / esplendorosa
b) resplendia / esplendorosa
c) resplandia / esplandorosa
83. Un dels temes del pròxim examen __________ serà el de les __________ de segon grau.
a) quatrimestral / equacions
b) quadrimestral / equacions
c) quadrimestral / ecuacions
84. Van col·locar una __________ a la boca del presoner i li protegiren el pit amb una __________.
a) mordassa / cuirassa
b) mordassa / cuirasa
c) mordaça / cuirassa
85. Els __________ no eren favorables al __________.
a) presagis / moribund
b) presagis / muribund
c) pressagis / moribund

Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Normativa ortogràfica
86. Quin comportament més estrany! Estava __________ durant __________ del cadàver!
a) exultant / l'exhumació
b) exultant / l'exumació
c) exhultant / l'exhumació
87. El rei no __________ que li costaria tantes baixes __________ el castell.
a) s'imatginava / assetjar
b) s'imaginava / assetjar
c) s'imaginava / assejar
88. __________ d'un bé no pot legalment vendre'l.
a) L'usdefruituari
b) L'usofructuari
c) L'usufructuari
89. El seu caràcter __________ sovint el __________.
a) pusilànime / paral·litzava
b) pussil·lànime / paral·litzava
c) pusil·lànime / paralitzava
90. __________ UNESCO és un organisme dependent __________ ONU.
a) La / de la
b) La / de l'
c) L' / del

Àrea d’expressió escrita
Escriga un text, com ara un article d’opinió o un assaig breu, en què expose i
argumente el seu punt de vista sobre un dels dos temes següents (mínim de 300
paraules).
a) La situació de la dona en el món actual.
b) L’aportació dels avanços científics en l’evolució de la humanitat.

Quan va obrir els ulls 11 es troba estirat damunt d'un banc del
vestíbul, 11 com si s'haguera despertat vestit amb gavardina 11 i
gitat en un llit desconegut. 11 Mirant cap amunt va veure el sostre
altíssim 11 i I'espai ample i obert. 11 Tarda encara un instant a
reprendre consciencia del Iloc, 11 seiise saber encara que feia en
aquel1 banc, 11 com hi havia arribat o que havia passat. 11 Llavors
va sentir el torbament i el dolor als genolls i a la ma, 11 i una
empleada de la consergeria 11 li eixugava la sang de la cella amb
aigua oxigenada i cotó en pel. 11 Les dos xiques que adés havia
vist besant-se 11 li feien companyia agenollades una a cada banda
del banc, 11 i els ho va agrair amb un somriure apagat.
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Bicentenari d'un naturalista

Llibres electronics

L'any 2009 se celebra el segon centenari del naixement de
Damin i els cent cinquanta anys de la publicació d'una de les
seues obres més significatives, L'origen de les especies, la
base tebrica del corrent evolucionista de les ciencies de la
vida.

Un llibre electrbnic, el podem llegir en un ordinador personal
o en una agenda electrbnica arnb una bona qualitat i definició.
Perb la gran novetat és l'aparició de moderns dispositius de
lectura arnb pantalla de tinta electrbnica. Al contrari que les
pantalles LCD, la pel-lícula de plistic laminat sobre la qual
floten les micropartícules negres i blanques (la tinta
electrbnica) no emet llum per a mostrar la imatge i, per tant,
és més descansat per a la vista. A més, consumix molt menys,
perque, una vegada carregades, les partícules no requerixen
electricitat per a mantindre una imatge visible des de
qualsevol angle.

Damin va ser un naturalista anglés que va explicar que totes
les especies han evolucionat al llarg del temps a partir
d'avantpassats comuns mitjanqant la selecció natural. El fet
de l'evolució biolbgica va ser acceptat ripidament per la
comunitat científica, i la teoria de la selecció natural també va
ser impliament acollida com la principal explicació del
procés de l'evolució en la decada de 1930. Actualment,
constituix la base de la síntesi evolutiva moderna i, arnb
algunes modificacions introduides posteriorment, el
descobriment científic de Damin continua sent el fonament
de la biologia actual, ja que proporciona una explicació lbgica
de la diversitat de la vida.
Desconcertat per la distribució geogrifica de la fauna silvestre
i pels fbssils recollits, Damin va estudiar la transmutació de
les especies i va concebre la seua teoria de la selecció natural
en 1838. 1 arnb la publicació de L'origen de les especies en
1859, va poder establir la manera que tenen els organismes
d'evolucionar per mitji d'esta selecció.

L'aparell en qüestió és personalitzable i possibilita guardar
tots els llibres que tinguem en una llibreria personal; accedir
immediatament a qualsevol pagina i buscar paraules; navegar
facilment a través de tot el llibre arnb un índex de continguts;
canviar la grandaria de la lletra; crear anotacions personals,
punts de lectura, subratllats en color, dibuixos, etc.
Els creadors han aconseguit fer de la lectura en suport
electrbnic una experiencia semblant a la del llibre en paper de
tota la vida. 1 la gran memoria interna permet emmagatzemar,
juntament arnb els llibres, altres tipus d'arxius, com ara fotos
i vídeos.

