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BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1
a) F
b) V
c) V
d) F
e) V
Exercici 2
1. b)
2. a)
3. a)
4. c)
5. b)
COMPRENSIÓ ESCRITA
Exercici 1
1. a)
2. c)
3. a)
4. b)
5. b)
Exercici 2
a) F
b) V
c) V
d) V
e) F
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BLOC 2. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC
ORTOGRAFIA
Exercici 1
1.1
— Segons la mitologia romana, els lars eren uns déus domèstics.
— A causa de les invectives del líder democratacristià, l’oposició, aïrada, va abandonar el
Parlament.
— M’agradaria visitar el Tibet algun dia.
1.2
— Les temptacions de la carn turmentaven l’ànima de l’abat, per la qual cosa es flagel·lava
freqüentment.
— L’infant va tornar del parc amb les mans negres com el sutge i amb les cames plenes
d’hematomes.
— A més de ser l’única pèl-roja de l’escola, el tret que feia n’Úrsula tan especial era
l’asimetria amb què les pigues li quedaven distribuïdes a banda i banda del nas.
— El contingut de l’art. 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans fonamenta la
jurisdicció del Tribunal Penal Internacional.
— Abans de la reunificació, dirigents de l’RDA defensaven que hi havia dues nacions
alemanyes diferenciades.
MORFOSINTAXI
Exercici 2
a) La consellera va protestar perquè considerava que es tractava d’una ordre ministerial
que envaïa les seves competències.
b) Des d’aquella perspectiva, els vèrtexs de les tres piràmides estaven perfectament
alineats.
c) Al final, ens hem comprat unes botes en lloc de les sabates d’esport que havíem mirat,
perquè eren massa cares.
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d) Estava tan cansada que, quan va sonar la peça instrumental final, va tancar els ulls i va
caure adormida.
e) La pràctica que descrius és un costum ancestral en aqueix país.
f)

Perdonau, us assemblau molt al vostre germà i us he confós.

g) El teu fill ha agafat les maduixes que hi havia damunt la taula i se les ha menjades totes.
h) T’has estudiat ja l’informe? Explica-me’n les idees principals.
i)

Ciutadella és la ciutat en què Maria Àngels Cardona va viure la infantesa i la joventut.

j)

Vaig tenir una professora, el nom de la qual ara no record, que em va ensenyar a
apreciar la poesia d’Estellés.

k) Si necessitau cadires, en tenc dues de plegables.
l)

Quant a la construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals, no està prevista
en el pressupost d’enguany.

m) Quan va saber el que na Joana pretenia, en Miquel va manifestar les seves reserves. No
obstant això, ella va prosseguir el seu pla.
n) La crisi interna esclatà arran de la dimissió sobtada de la secretària general.

LÈXIC
Exercici 3
a) La seva veu és inconfusible; l’he reconeguda tot d’una.
b) El presumpte assassí ha fuit i es troba en parador desconegut.
c) Els infants juguen a saltar a peu coix.
d) Antigament, les pel·lícules no aptes per a menors d’edat s’indicaven amb dos rombes.
e) Podeu impermeabilitzar la terrassa amb cautxú sintètic.
f)

El policia ha vist que no s’aturava al semàfor en vermell, però ha fet els ulls grossos i no
li ha dit res.

g) Fas massa renou, tenc els timpans a punt de rebentar!
h) Com goses insultar la professora? Ets un pocavergonya!
i)

Amb aquest gest tan lleig se li ha vist el llautó; no és tan educada com aparenta.

j)

Si puges al cim fent dreceres, arribaràs més aviat, però també més cansat.
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