
 

 

La prova consta de 25 preguntes tipus test que s’han de respondre en 30 minuts. Cada 

pregunta té quatre respostes possibles, de les quals només una és correcta. Cada 

resposta encertada puntua 0,2 punts i les respostes errades no penalitzen. Aquest 

exercici es qualifica de 0 a 5 punts. 

Marqueu amb una creu la lletra de la resposta correcta. Per a anul·lar una resposta, cal 

encerclar la creu i posar-ne una de nova sobre la lletra de la resposta correcta. 

  



1. La ___________ de les Corts Valencianes ha ___________ el calendari de sessions. 

a) Taula / aprobat 

b) Mesa / aprovat 

c) Mesa / aprobat 

d) Taula / aprovat 

 

2. El meu cosí viu ___________ València ___________ un àtic. 

a) en / en 

b) a / a 

c) en / a 

d) a / en 

 

3. Em trobe molt ___________ ___________ no veig ___________ meu amic. 

a) mal / des que / al 

b) malament / des que / el 

c) malament / des de que / al 

d) mal / des que / el 

 

4. M’ha dit que demà ___________ però ___________ arribarà tard. 

a) va a venir / pot ser 

b) va a venir / potser 

c) vindrà / pot ser 

d) vindrà /potser 



5. La ___________ ha ___________ molts llibres. 

a) bibliotecària / catal·logat 

b) bibliotecaria / catalogat 

c) bibliotecaria / catal·logat 

d) bibliotecària /catalogat 

 

6. Hem iniciat el procés d’___________ a la biblioteca de ___________. 

a) expurgació / l’UJI 

b) expurgament / l’UJI 

c) exporgació / la UJI 

d) esporgació / la UJI 

 

7. Hem ___________ la calma durant tot el ___________. 

a) mantingut / procès 

b) mantés / procés 

c) mantingut / procés 

d) mantés / procès 

 

8. ___________ de viatge demà ___________ matí. 

a) Se n’anem / al 

b) Ens n’anem / al 

c) Ens n’anem / pel 

d) Se n’anem / pel 



9. La biblioteca tanca totes les setmanes ___________ ___________ vesprada. 

a) el dilluns i el dimarts / de 

b) dilluns i dimarts / per la 

c) el dilluns i el dimarts / per la 

d) dilluns i dimarts / de 

 

10. Les Corts Valencianes insten ___________ Consell a ___________ l’acord. 

a) al / remitir 

b) el / remetre 

c) el / remitir 

d) al / remetre 

 

11. ___________ solucionar el problema o ___________ indemnitzar-los. 

a) Hi ha que / haurem d’ 

b) Devem de / tindrem que 

c) Hem de / hi haurà que 

d) Cal / haurem d’ 

 

12. És ___________ resoldre la situació ___________ em referia. 

a) precís / a la que 

b) necessari / a què 

c) precís / a la qual 

d) necessari / a la que 



13. Està ___________ ___________ senyal del ___________. 

a) percibint / la / satèl·lit 

b) percebent / el / satèlit 

c) percibint / la / satèl·lit 

d) percebent / el / satèl·lit 

 

14. No ho faig ___________ actues ___________ per resoldre el problema. 

a) per a què / si no 

b) perquè / sinó 

c) per què / sinó 

d) per a què / sino 

 

15. El contracte s’adjudica en ___________ pública i nosaltres ___________ presentem. 

a) subasta / ens 

b) subasta / ens hi 

c) subhasta / ens hi 

d) subhasta / ens en 

 

16. He fet una inversió molt  ___________ però em modifica la base ___________. 

a) rentable / imponible 

b) rentable / imposable 

c) rendible / imponible 

d) rendible / imposable 



17. ___________ universitari estudia a ___________ universitat. 

a) L’ / la 

b) L’ / l’ 

c) El / la 

d) El / l’ 

 

18. No ___________ si es ___________ així. 

a) se / pronuncia 

b) sé / pronúncia 

c) se / pronúncia 

d) sé / pronuncia 

 

19. Fa temps que no el ___________; ___________ que deu estar malalt. 

a) vec / suponc 

b) vec / supose 

c) veig / supose 

d) veig / suponc 

 

20. Està ___________ anglès tota la vida ___________ el parla molt malament. 

a) aprenent / pero 

b) aprenent / però 

c) aprenguent/ pero 

d) aprenguent / però 



21. ___________ vingues decidirem ___________ de temps hi necessitem. 

a) Quant / quant 

b) Quant / quan 

c) Quan / quant 

d) Quan / quan 

 

22. ___________ et conec que no t’he vist ___________ cansat. 

a) Des de que / tan 

b) Des que / tan 

c) Desde que / tant 

d) Des de que / tant 

 

23. M’ha preguntat si el ___________ ella o si el ___________ nosaltres. 

a) traduïa / traduïem 

b) traduía / traduíem 

c) traduia / traduiem 

d) traduïa / traduíem 

 

24. Estic ___________ ___________ em salude. 

a) acostumbrant-lo / a què 

b) acostumant-lo / a què 

c) acostumant-lo / que 

d) acostumbrant-lo / que 



25. Fa ___________ calor insuportable ___________ hivernacle. 

a) un / al 

b) una / a l’ 

c) un / a l’ 

d) una / al 

 

 


