La prova consta de 25 preguntes tipus test que s'han de respondre en 30 minuts. Cada
pregunta té tres possibles respostes de les quals només una és correcta. Les preguntes
contestades correctament puntuen 0,2 i els errors no resten nota. La puntuació màxima
és de 5 punts.
Marcar amb una creu la lletra de la resposta correcta. Per a anul∙lar una resposta, cal
encerclar la creu i posar una de nova sobre la lletra de la resposta correcta.

1. El professor de filosofia va dir als alumnes: “__________”.
a) Calleu
b) Calleu‐vos
c) Calleu‐se

2. La sala de premsa ___________ té ___________ a causa de la COVID‐19.
a) apenes / aforo
b) a penes / afor
c) a penes / aforament

3. L’expressió “al capvespre” significa:
a) A trenc d’alba
b) A la matinada
c) A poqueta nit

4. Quan faig senderisme per la comarca ___________ se me’n van tots els
___________ .
a) dels Ports / maldecaps
b) dels Ports / mal‐de‐caps
c) d’els Ports / mal de caps

5. El 2021 ____________ una celebració del 25 d’Abril _____________.
a) es farà / reduïda
b) va a fer‐se / reduida
c) va a fer‐se / reduïda

6. Les Corts Valencianes insten _________ Consell a _____________ l’associacionisme.
a) al / promoure
b) al / promocionar
c) el / promoure

7. En obrir els sobres de la licitació _____________ que faltaven alguns documents.
a) ens n’adonàrem
b) s’adonàrem
c) ens adonàrem

8. Per tal de complir el que hi ha _____________ en l’article 95.1
_____________, s’ordena publicar en el BOCV la Resolució 902/IX.
a) disposat / de l’RCV
b) dispossat / del RCV
c) disposat / del RCV

9. ________________ farem la _______________ de valencià demà a les 10:00.
a) Provablement / prova
b) Probablement / proba
c) Probablement / prova

10. Les Corts Valencianes han adquirit un magatzem _______ Alboraia __________ un
carrer del polígon industrial.
a) a / a
b) en / en
c) a / en

11. La meua experiència ___________ estudiant és que _________ més tranquil.la
estàs, millor fas l’examen.
a) com / quant
b) com a / com
c) com /com

12. S’ha __________ molt ràpidament la notícia de la _____________ de les Corts
Valencianes.
a) difundit / dissolució
b) difós / dissolució
c) difòs / disolució

13. El tractament no va dirigit a les causes de la malaltia, _________ als símptomes.
a) sinó
b) si no
c) sino

14. Visitarem _________ la cap del servei demà__________ matí.
a) a / al
b) Ø / al
c) a / de

15. No faces les coses ________ perquè t’eixiran _____________.
a) correguent / malament
b) corrents / malament
c) corrent / mal

16. El registre obrirà ____________ les quatre i mitja ___________ les set de la
vesprada.
a) desde / fins
b) de / fins a
c) des de / fins a

17. S’ha adonat __________ li faltaven tres temes.
a) de que
b) que
c) de què

18. En __________ ocasió he estat tan convençuda que la decisió que s’ha pres no és
_____________ encertada.
a) ninguna / res
b) cap / gens
c) ninguna /cap

19. _____________ que _____________ un període de deu dies hàbils pera interposar
una reclamació.
a) Hi ha que indicar / n’hi ha
b) Indicar / n’hi ha
c) Cal indicar / hi ha

20. S’ha obert el termini de participació ____________ del projecte de llei publicat en
el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes de dilluns passat.
a) ciudatana
b) ciudadana
c) ciutadana

21. L’ordi és:
a) Un cereal
b) Un compendi de regles i lleis
c) Un atuell

22. Estic _____________ de fer tants _____________.
a) esgotada /exàmens
b) exhaurida / examens
c) agotada / exàmens

23. Hem penjat el ___________ a l’entrada de l’edifici.
a) rètul
b) ròtul
c) rètol

24. Si ____________ anat al concert, no t’ ___________ avorrit.
a) hagueres / hauries
b) haveres / hagueres
c) haveres / hauries

25. No ____________ cap de les tres, i per això ____________ vaig explicar per
segona vegada .
a) s’aclaria / els ho
b) s’aclarava / s’ho
c) s’aclaria / lis ho

