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1) Una d'aquestes formes verbals està mal escrita. Quina? 
 a. produir 
 b. produïnt 
 c. produí 
 d. produïa 
 
2) El número 7.342 s'escriu: 
 a. set mil tres-centes quaranta-dos 
 b. set mil tres centes quaranta dos 
 c. set-mil tres-centes quaranta-dos 
 d. set mil tres-centes quaranta dos 
 
3) Pronominalitzeu tots els components possibles en l'oració següent: Col·loqueu la bossa damunt 
l'armari. 
 a. Col·loqueu-la 
 b. Col·loqueu-la damunt 
 c. La hi col·loqueu 
 d. Col·loqueu-la-hi 
 
4) Quina de les frases següents és incorrecta? 
 a. Treballa en un laboratori farmacèutic. 
 b. Ahir vaig veure el teu germà. 
 c. Vine abans de que arribe Vicent. 
 d. Encara estudia a la universitat. 
 
5) Corregiu les errades de l'oració següent: Ves i apaga la llum sino vols que entren els mosquits, pero no 
tanques la finestra. 
 a. el llum, si no, les mosquits, peró 
 b. vés, el llum, si no, però 
 c. vés, les mosquits, sinó, però 
 d. vès, el llum, sinó, però 
 
6) Trieu perquè, perquè, per què o per a què: 
 a. Ha dut el cotxe perquè el repares. 
 b. Ha dut el cotxe perque el repares. 
 c. Ha dut el cotxe per què el repares. 
 d. Ha dut el cotxe per a què el repares. 
 



 

7) Indiqueu quin els mots següents és sinònim de llavors: 
 a. alhora 
 b. aleshores 
 c. a les hores 
 d. a l'hora 
 
8) Quina d'aquestes oracions és correcta? 
 a. És precís que prepares el dinar. 
 b. Haurem d'instal·lar el programa. 
 c. M'han dit que deus de canviar l'actitud. 
 d. Tinc que anar-me'n a casa. 
 
9) Indiqueu quin dels mots següents és antònim de tort: 
 a. inclinat 
 b. estés 
 c. oblicu 
 d. dret 
 
10) Quins mots estan escrits correctament? 
 a. La imatge, l'handbol, la anormalitat, el ioga. 
 b. L'imatge, l'handbol, l'anormalitat, el ioga. 
 c. La imatge, el handbol, la anormalitat, el ioga. 
 d. La imatge, l'handbol, l'anormalitat, el ioga. 
 
11) Indiqueu quin d'aquests mots és un hiperònim de rosella: 
 a. planta 
 b. jardí 
 c. flor 
 d. rosa 
 
12) Quina oració està ben escrita? 
 a. Crec que tal idea no li agrada. 
 b. Sembla que no té res de sucre. 
 c. Algun vindrà a resoldre-ho. 
 d.  Cadascú té el que es mereix. 
 
13) Traduïu: lo demás, lo más mínimo, lo más pronto posible, da lo mismo. 
 a. la resta, gens ni mica, al més prompte possible, tant fa 
 b. la resta, el més mínim, al més prompte possible, dóna el mateix 
 c. la demés, gens ni mica, el més prompte possible, tant fa 
 d. el demés, gens ni mica, al més prompte possible, dóna el mateix 
 
14) Quins són els plurals dels mots següents: índex, adreça, ros, càctus? 
 a. índexos, adreces, rossos, càctus 
 b. índexs, adreces, rossos, càctusos 
 c. índexs, adreces, rossos, càctus 
 d. índexos, adreces, rosos, càctus 
 
15) Quins mots estan escrits correctament? 
 a. emisió, trovador, transsudar, benzina 
 b. emissió, trovador, transsudar, bensina 
 c. emisió, trobador, transudar, benzina 
 d. emissió, trobador, transsudar, benzina 
 



 

16) Quines són les primeres persones del present d'indicatiu dels verbs cloure, crèixer, caure i voler? 
 a. cloc, creisc, caic, vull 
 b. cloc, cresc, caic, vull 
 c. closc, cresc, caic, vulc 
 d. closc, cresc, caïc, vull 
 
17) Indica quins són els participis verbals masculins de vendre, contraure, pondre i obrir. 
 a. venut, contret, post, obert 
 b. venut, contragut, post, obrit 
 c. vengut, contragut, post, obrit 
 d. venut, contret, posat, obert 
 
18) Completeu els buits: Han bate__at la __irafa de __esús, l'en__inyer. 
 a. Han batetjat la jirafa de Jesús, l'enginyer. 
 b. Han batejat la jirafa de Jesús, l'enginyer. 
 c. Han batejat la girafa de Jesús, l'enjinyer. 
 d. Han batejat la girafa de Jesús, l'enginyer. 
 
19) Quina de les frases següents és correcta? 
 a. A sovint mou el cau per veure'l. 
 b. Són dos xics qualssevol. 
 c. Diuen que està bé fet. 
 d. No l'he trobada en lloc. 
 
20) Quins mots estan escrits correctament? 
 a. triomf, premsa, immòbil, recompte 
 b. trionf, prensa, immòbil, recompte 
 c. triomf, premsa, inmòbil, reconte 
 d. triomf, prensa, inmòbil, recompte 
 
21) Indiqueu quin dels mots següents és un barbarisme: 
 a. creixement 
 b. financiació 
 c. cabuda 
 d. posta 
 
22) Traduïu: tímpano, dioptría, policiaco, pascuas. 
 a. timpa, dioptria, policíac, pascues 
 b. timpà, dioptria, policíac, pascues 
 c. timpà, diòptria, policíac, pasqües 
 d. timpa, diòptria, policiac, pasqües 
 
23) Quina frase és la correcta? 
 a. Els llibres pels que vaig pagar tants diners no m'han agradat gens. 
 b. Els llibres per que vaig pagar tants diners no m'han agradat gens. 
 c. Els llibres per què vaig pagar tants diners no m'han agradat gens. 
 d. Els llibres pels què vaig pagar tants diners no m'han agradat gens. 
 
24) Indiqueu quina frase és correcta: 
 a. Aquestes postres no són bones per als dents. 
 b. La costum és netejar-lo amb el lleixiu. 
 c. Hem dinat els llegums i els espinacs. 
 d. S'ha clavat una imperdible enmig de la front. 
 



 

25) Quina és la frase correcta? 
 a. Quant vingues, farem el dinar. 
 b. No sé quan de temps passaré a l’estranger.  
 c. De quan en quan, fa coses estranyes. 
 d. Quant a l’exposició, m’ha agradat molt. 
 


