SOLUCIONARI
PROVA DE NIVELL C1
(NIVELL DE DOMINI FUNCIONAL EFECTIU)

Setembre de 2021

Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efect iu)

BLOC 1. COMPRENSIÓ ORAL I COMPRENSIÓ ESCRITA
COMPRENSIÓ ORAL
Exercici 1
a) F
b) F
c) V
d) F
e) V
Exercici 2
1. a)
2. a)
3. c)
4. a)
5. a)
COMPRENSIÓ ESCRITA
Exercici 1
1. c)
2. b)
3. c)
4. a)
5. b)
Exercici 2
a) F
b) V
c) F
d) F
e) V
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BLOC 2. DOMINI PRÀCTIC DEL SISTEMA LINGÜÍSTIC
ORTOGRAFIA
Exercici 1
1.1
a) Hi ha proteïnes d’origen vegetal, com la de la soja, que presenten una aportació
proteica neta major que les animals.
b) —S’ha desprès el tros de la volada de l’edifici que dona al carrer principal.
1.2
a) Un dels símptomes que ha aparegut més comunament amb la Covid-19 és la febre alta.
b) Amb la força del vent no varen poder hissar les veles de l’embarcació.
c) En la pel·lícula de ciència-ficció, el presumpte assassí era el fill del protagonista.
d) Amb els nostres barnussos us sentireu feliços després del vostre bany quotidià.
e) La tintura de iode és un antisèptic.
f) Han enviat un comboi de camions d’ajuda a la regió afectada pel tsunami.
MORFOSINTAXI
Exercici 2
a) Després d’aquesta notícia, hem pogut llegir-ne moltes altres de similars, per aquest
motiu ens adonam que no es tractava d’un fet puntual.
b) Les Balears superen els dos quilos de residus per habitant i dia. Només el 2018 se'n varen
generar 867 tones, de les quals més d’un 80 % acabà a la incineradora o en un
abocador.
c) La vaga dels autobusos ha afectat de manera molt directa els ciutadans que en són
usuaris habituals.
d) Les columnes damunt les quals se sustenta la volta del temple són d’estil dòric.
e) Ara és el moment d’emprendre aquesta aventura si no volem penedir-nos-en.
f) Per bé que no ho sembla, la potència d’aquest cotxe és considerable.
g) Es parlava de concedir el permís de residència a les persones de més de 55 anys, però al
final el Govern no els el concedirà.
h) Aquesta feina no em dona sinó alegries i satisfacció.
i)

Per descomptat que no em basta un no, necessit un perquè!

j)

A mesura que es desfeia de tots els objectes innecessaris, es sentia més alliberada.

k) Estam del tot segurs que la fusió entre les nostres empreses ens proporcionarà un futur
més pròsper.
l)

Aquest mes hem vist florir les mates de clavells.
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LÈXIC
Exercici 3
a) El meu cosí ha fet molts de doblers amb un negoci de desballestament de cotxes.
b) Si volem salvar el negoci aquest hivern, haurem de fer la viu-viu.
c) Quin barret de feltre més bonic!
d) La victòria per la mínima va deixar un regust agredolç entre els aficionats.
e) El meu marit és uruguaià.
f) Aquest medicament basat en herbes medicinals és molt eficaç contra el mal de cap.
g) No sé com s’escriu el teu llinatge; me’l pots lletrejar?
h) Convé que empris una mica de farina per espessir la salsa.
i) Sempre he volgut plantar un noguer i menjar les meves pròpies nous.
j) Ves alerta amb el cantó puntegut / punxegut d’aquella pedra.

