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60 minuts/60 minutos

Indicacions:
Responeu les 10 qüestions següents (bloc A i bloc B); cadascuna val 1 punt. Disposeu d’una hora per a
fer la prova. Heu d’escriure en els fulls annexos. No hi heu de copiar l’enunciat de les preguntes: sols
cal que indiqueu el número i la lletra de cadascuna.
BLOC A
Llegiu el text següent i responeu les qüestions (1-5) que trobareu més avall.
Polítics a la presó
Una de les coses que més han reclamat els comentaristes d’aquest bloc és que els polítics paguin quan la
seva mala gestió posa en risc la solvència del seu territori, sigui Estat, comunitat autònoma, província o
municipi. Doncs bé: el govern espanyol aprovarà una nova llei per poder exigir responsabilitats penals als mals
gestors públics. «Exigirem responsabilitats penals per als gestors públics», ha explicat el ministre
d’Hisenda, Cristóbal Montoro. Igual que un empresari pot anar a la presó quan enfonsa una companyia, per què
un polític no hauria de patir les mateixes conseqüències?
Aquesta llei probablement arribi tard. Si hagués existit abans, més d’un dels governants dels últims anys
s’ho hauria repensat abans de dilapidar l’erari públic amb l’únic risc de perdre unes eleccions. Prou de
malgastar els nostres diners. Ara caldrà veure com es concreta. ¿On s’establirà la frontera entre el delicte i la
simple mala gestió? Serà delicat. A més, hi veig el risc que, amb una justícia tan partidista com l’espanyola,
s’utilitzi la nova norma per a revenges polítiques entre partits. De totes formes, ¿de què servirà una condemna
si després el govern de torn indulta el condemnat, com ja va passar amb el conseller delegat del Santander,
Alfredo Sáenz? ¿Us imagineu un president autonòmic condemnat i que el president espanyol, del mateix partit,
accepti la sentència de bon grat? Jo no.
Però aquesta és una altra qüestió. La llei pot ser una bona idea. Ara caldrà vigilar que s’apliqui bé.
(Àlex Font Manté, diari Ara, 18-01-2012:
http://blogs.ara.cat/showmethemoney/2012/01/18/politics-a-la-preso/)
1. Digueu quin és el tema del text.
2. Feu un resum del contingut del text (idees principals i secundàries, organització de la informació al llarg
del text).
3. Digueu si, segons el text, són vertaderes (V) o falses (F) les asseveracions següents.
a) La mala gestió dels polítics porta a la ruïna els territoris que gestionen.
b) El govern espanyol aprovarà una llei que perseguirà penalment els mals gestors públics.
c) Si la llei haguera existit abans, hauria dissuadit alguns polítics de la utilització de diners públics de
manera irresponsable.
d) La justícia espanyola és partidista.
e) Un president del govern espanyol no acceptarà de bon grat que la justícia condemne un president
autonòmic del mateix partit.
4. Doneu un sinònim o expliqueu què volen dir en el text les paraules o les expressions següents. Les
trobareu subratllades dins el text.
a) risc
d) dilapidar
b) enfonsar (al text: enfonsa)
e) revenja (al text: revenges)
c) patir
5. Doneu la vostra opinió raonada sobre el tema que planteja el text.

BLOC B (Ara responeu les qüestions següents (de 6 a 10) que trobareu més avall.)
6. Poseu els accents o les dièresis, si cal, en les paraules de les frases següents.
Ramon ha fet un encarrec a la seua veina Lluisa. Li ha demanat una ensaimada mallorquina. Li ha
deixat un avis en el contestador automatic del seu telefon mobil, encara que ella prefereix dir “bustia de
veu”.
7. Completeu les frases següents amb la forma dels pronoms febles corresponents.
a) Quan tinga temps de fer això t’avisaré i ___
d) Vaig parlar amb Vicent i vaig dir___ que no
faré ben fet.
tenia raó.
b) Hui no tinc diners per al café, però demà sí
e) A les teues amigues, ___ contaràs el teu
que _____ tindré.
viatge?
c) Agafa el llibre i deixa___ damunt la taula.
8. Completeu les frases amb els articles determinats (el, la, l’), les preposicions i/o les contraccions que
convinguen en cada cas.
a) Hem quedat ____ universitat a ___ onze ____
c) Quan tornes _____ excursió planificarem les
matí.
vacances _____ estiu.
b) La majoria ____ meus amics ixen ____ caps de
d) Acceptaré ____ invitació si véns
setmana a passejar ______ centres comercials.
____ aniversari de ma filla.
9. Escriviu res, gens, cap, ningú o prou segons calga en cada cas.
a) Ja em sé tot el temari de l’examen. Ja he estudiat ______.
b) Si __________ no té ______ inconvenient, ajornem el viatge del mes de maig.
c) Miquel diu que no té ______ a fer, però jo crec que no té ______ de vergonya.
10. Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb que hi ha entre parèntesis.
a) Quan era xicoteta jo sempre (FER) _________ uns dibuixos que mon germà (ESGUELLAR) _____________
per enveja.
b) Si vosaltres no heu (PODER) _________ fer-ho, com voleu que (PODER) ___________ fer-ho nosaltres?
Tens raó, jo (RECONÉIXER) _______________ que estic equivocat.

