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A.- Comprensió del text. 
 
Has de llegir el text i contestar les qüestions proposades. 
 

La fibra òptica 
Un sistema revolucionari per a la transmissió d'informació consistix en 

la utilització de feixos de llum que aconseguixen una transmissió més ràpida i 
més perfecta que per mitjà d'ones elèctriques. 

El problema fonamental de l'enviament d'un senyal lluminós consistix a 
disposar d'un material que evite la pèrdua de llum en el transcurs del recorre-
gut. Açò s'aconseguix per mitjà de l'ús de fibres òptiques. 

La fibra òptica permet transmetre senyals lluminosos a grans distàncies 
conservant pràcticament intacta la seua intensitat. El feix de llum circula per 
una espècie de tub que no el deixa escapar a causa de l'existència de diferents 
materials que reflectixen la seua llum cap al seu interior. 

La seua estructura està constituïda per una sèrie d'anells de distints 
materials l'índex de refracció de la qual augmenta de l'exterior cap a l'interior. 
Si un raig de llum es desvia del feix central, és tornat cap a l'interior per mitjà 
de refracció progressiva. 

Una fibra òptica del diàmetre d'un cabell pot transportar simultàniament 
milers de conversacions telefòniques o diversos programes de televisió. 

En els extrems de la fibra és necessari disposar d'aparells que 
convertisquen els senyals elèctrics en lluminosos o al contrari. 

La seua aplicació en medicina permet la il·luminació de l'interior del 
cos humà per a la seua exploració per mitjà d'una càmera. Esta tècnica de 
diagnòstic es denomina endoscòpia. 

L'enviament de senyals per mitjà de fibres òptiques facilita una 
comunicació lliure d'interferències elèctriques i magnètiques, al mateix temps 
que permet distanciar més la instal·lació amplificadora de senyal. 
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Criteris de Correcció: 
 - L’examen consta de 25 preguntes. 
 - Cada pregunta conté només una resposta correcta. 
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correcta. Les respostes en blanc no penalitzen. 
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Qüestions de comprensió del text. 
 
 Tria la resposta correcta i marca-la al full de lectura òptica. 
 
1.-  
A La llum elèctrica no es transmet per ones i la transmissió és més lenta 

B La transmissió més ràpida es fa sense llum amb la foscor.  

C La utilització de la llum dóna una transmissió més ràpida que les ones 
elèctriques. 

D Les ones elèctriques fan una transmissió més ràpida que la llum. 
 
 
2.-  
A La fibra òptica permet una conversa telefònica en els programes de televisió. 

B La fibra òptica transporta converses telefòniques i programes de televisió 
alhora. 

C Les converses i els programes de televisió no es transporten simultàniament. 

D El programa de televisió millora el seu contingut amb la fibra òptica. 
 
 
3.-  
A La fibra òptica produeix interferències en la televisió pública. 

B Les interferències són produïdes per la fibra òptica. 

C Les interferències magnètiques són la causa de les atraccions entre la fibra 
òptica. 

D La fibra òptica permet una comunicació sense interferències. 
 
 
4.-  
A Cal disposar d’aparells que transformen els senyals elèctrics en lluminosos. 

B Els senyals elèctrics es transformen automàticament en senyals lluminosos. 

C La llum elèctrica transforma els senyals de la fibra òptica. 

D Els aparells que transformen els senyals elèctrics en lluminosos no són 
necessaris. 
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B.- Domini pràctic del sistema lingüístic. 

 
Només una de les opcions és totalment correcta, pots triar-la, i posar la 

solució al full de lectura òptica.  
 
5.- Vocalisme 
A juglar cartolina rigorós disfrassar 
B joglar cartulina rigurós disfressar 
C joglar cartolina rigorós disfressar 
D juglar cartolina rigurós disfressar 
 
6.- Vocalisme 
A seguritat ciment avurrir-se trofeu 
B seguretat ciment avorrir-se trofeu 
C seguretat cement avorrir-se trofeo 
D seguritat ciment avorrir-se trofeo 
 
7.- La síl·laba. 
A pà-tri-a con-di-ci-ó cot-xe se-nyor 
B pà-tria con-di-ci-ó cot-xe sen-yor 
C pà-tri-a con-di-ció co-txe se-nyor 
D pà-tria con-di-ció co-txe se-nyor 
 
8.- Accentuació 
A permis satel·lit farmàcia qüestió 
B permís satel·lit farmacia qüestió 
C permís satèl·lit farmacia qüestio 
D permís satèl·lit farmàcia qüestió 
 
9.- Accentuació diacrítica. 
A Dóna a les dones la mà fora de casa 
B Dona a les dónes la mà fora de casa 
C Dóna a les dones la ma fóra de casa 
D Dona a les dones la ma fora de casa 
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10.- Apostrofació 
A la àvia la injecció la ungla la humitat 
B l’àvia l’injecció l’ungla l’humitat 
C l’àvia la injecció l’ungla la humitat 
D la àvia l’injecció l’ungla l’humitat 

 
11.- Consonantisme 
A cambi caball almívar mòbil 
B canvi cavall almíbar mòvil 
C canvi caball almívar mòvil 
D canvi cavall almívar mòbil 

 
12.- Consonants finals 
A pròleg fred aràbic mànec 
B pròlec fred aràbig mànec 
C pròleg fret aràbic màneg 
D pròlec fret aràbic màneg 

 
13.- Consonantisme 
A raça cigrons colze dansa 
B raza cigrons colce dansa 
C raça sigrons colze danza 
D raza cigrons colze danza 

 
14.- Consonantisme 
A tarjeta jirafa viatge reixa 
B targeta girafa viatge reixa 
C targeta girafa viatje reja 
D tarjeta girafa viatje reixa 

 
15.- Consonantisme 
A ilustre til·la bèlic balena 
B il·lustre tila bèl·lic bal·lena 
C ilustre tila bèl·lic balena 
D il·lustre til·la bèl·lic balena 
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16.- Consonantisme 
A antirràbic autoretrat armonia coet 
B antiràbic autorretrat harmonia cohet 
C antiràbic autoretrat harmonia coet 
D antirràbic autorretrat armonia coet 
 
17.- Gènere. La resposta correcta té el gènere oposat a aquesta sèrie:  

metge nora jueva mestre 
A metgessa noro jueu mestressa 
B metja gendre juevo mestra 
C metgessa gendre jueu mestra 
D metja noro jueu mestressa 
 
18.- Nombre. La resposta correcta té el nombre oposat a aquesta sèrie: 

desig dijous aigua tesis 
A desitjos dijous aigua tesis 
B desigs dijousos aigues tesi 
C desitjos dijousos aigües tesis 
D desitjos dijous aigües tesi 
 
19.-Barbarismes. Aquestes paraules estan en castellà i corresponen a una 
sèrie: 

cepillo aplauso asiento medición 
A raspall aplaudiment seient mesurament 
B cepill aplaudiment asient mesurament 
C raspall aplauso seient medició 
D raspall aplaus asient medició 
 
20.- L’article. Tria la sèrie completa que siga una traducció correcta de: 

a lo mejor lo uno i lo otro da lo mismo lo cierto es... 
A potser una cosa i altra tant se val el cert és ... 
B a lo millor una cosa i altra dóna lo mateix el cert és ... 
C potser lo un i lo altre dóna lo mateix el cert és ... 
D a lo millor una cosa i altra tant se val lo cert és ... 
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21.-Tria la xifra corresponent a la següent quantitat d’objectes: 
15.922.365 taules 
A quinze-milions-nou-centes-vint-i-dues-mil-tres-centes-seixanta-cinc  taules 

B quinze milions nou-cents vint-i-dos mil tres-cents seixanta-cinc  taules 

C quinze milions nou-centes vint-i-dues mil tres-centes seixanta-cinc  taules 

D quinze-milions nou-centes vint-i-dos mil tres-centes seixanta-cinc  taules 

 
22.- Quina sèrie correspon totalment als buits: 
Ho sap    (1)   de tu, però de mi no sap    (2)   .No hi ha    (3)   que em 
puga ajudar? He vist moltes ciutats i no m’ha agradat    (4)   . 
A 1.- gens 2.-res 3.- algú 4.-cap 
B 1.- cap 2.-res 3.- algú 4.-cap 
C 1.- tot 2.- algú 3.- ningú 4.-bé 
D 1.- tot 2.-res 3.- ningú 4.-cap 
 
23.- Tria la sèrie correcta de participis dels verbs: 

voler nàixer fondre veure 
A volet nascut fongut vist 
B volgut nascut fos vist 
C volgut naixit fos viscut 
D volgut nascut fongut vest 
 
24.- Tria la traducció correcta de 
Es necesario ir al hospital porque tengo que ver al médico. 
A És necessari anar a l’hospital perquè tinc que veure el metge. 
B Hi ha que anar a l’hospital perquè he de veure el metge. 
C Cal anar a l’hospital perquè he de veure el metge. 
D Cal anar a l’hospital perquè tinc que veure el metge 
 
25.- Tria la substitució pronominal correcta del complement subratllat: 
 La xiqueta compra el diari als iaios 
A La xiqueta lis compra el diari 
B La xiqueta els compra el diari 
C La xiqueta us compra el diari 
D La xiqueta ens compra el diari 
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