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Data:29-04-2006 
Matèria: VALENCIÀ 
Horari: 11:45-12:45 
 

        L’exercici consta de 10 preguntes, de les quals 3 estan 
plantejades a partir d’un text proposat. Cadascuna de les 
preguntes rep una puntuació màxima d’1 punt, per tant, 
aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts amb dos decimals. 
Aquesta qualificació representa el 20% del total de la prova 
comuna. 

 

 
1.- Completa amb la vocal corresponent. 

 
2.- Accentua gràficament i posa dièresi a les paraules que ho 
necessiten. 

 
3.- Escriu l’article que correspon:  EL - LA  o bé  L’.  

 
 
 

diabet__s ll__nçol ass__ssí rig__rós 
respl__ndor cart__lina __nfermeria segur__tat 
b__tifarra af__itar tít__l est__rnudar 
sob__rania manten__dor m__ntanya av__rrir-se 

coneix__ment b__fetada lín__a desc__brir 

calceti dificil permis policia 
public cervol telefon farmacia 
fisica Ramon aigues veina 

princep cami memoria futbol 
anec bilingue solid sandalia 

__ idea __ esquena __ humor __ ONU 
__ àvia __ habilitat __ inspecció __ esmorzar 

__ home __ ull __ 11 __ aire 
__ any __ infant __ imatge __ urbanisme 

__ iogurt __ oest __ índex __ hipòtesi 
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4.- Completa les paraules amb les consonants proposades 
MB – NV 

ca__i e__olicar co__eni to__ar e__eja 
B – V 

sa__ó ta__erna almí__ar tro__ador a__anç 
C – G 

mali__ne deli__te re__ne pa__te au__ment 
M – N 

a__fibi co__fecció i__flar à__fora si__fonia 
SS – C – Ç   

fran__és pla__a pre__ió ma__apà barone__a
S – Z   

noble__a ba__ílica don__ella cami__a bron__e 
J – G – TG – TJ   
en__inyer via__ar rello__er ju__at forma__e 

L – L·L –LL.  
co__egi tite__es ba__ena mi__ió co__ectiva

R – RR   
anti__àbic ca__etera i__ascible ca__agol auto__etrat

H  -  ∅ 
__armonia __orxata __umor caca__uet pro__ibir 
 
5. Quines són les formes genuïnes de la nostra llengua per als 
barbarismes següents? 
peatón:  cepillo::  
puesto:  testigo:  
toilette:  suero: .  
buzón:  admitir:  
pasillo:  terremoto:  
 
6.- Escriu en lletra les següents xifres: 
12.584 llibres: 
6.442.116 palmeres: 
170.515 cotxes: 
365.892 cadires: 
14.035.473 taules: 
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7.- Ompli els espais en blanc amb els pronoms febles pertinents. 
 
Elena decora els pastissos i ______ embolica amb paper de colors. 

Anna plorava i la iaia ______ comprà un gelat. 

Jo he de netejar això i ______ he d’estendre al sol. 

He vist taronges bones i demà ______ compraré. 

Ells van al cine i nosaltres també ______ anirem. 

TEXT 
“L’obra és falsa” 

“L’obra és falsa”. És la frase maleïda de qualsevol propietari que mostra, orgullós, el 
quadre en què ha invertit una fortuna. I és que el negoci de l’art mou massa diners com per a no 
prendre-se’l seriosament. 

La tècnica estrella per a la detecció de quadres falsos és l’anàlisi dels pigments que 
formen els colors de la pintura. El blanc de titani, per exemple, es va descobrir l’any 1920 i, per 
tant, qualsevol quadre del segle XIX o anterior en què aparega es pot considerar fals. La 
pregunta és: com es pot realitzar una anàlisi que determine els pigments sense fer malbé una 
pintura que pot haver costat milions? La resposta és una microsonda, un aparell que només 
necessita una mostra inferior a un mil·límetre quadrat per a determinar les diferents capes que 
s’amaguen davall del que un quadre mostra a primera vista. Una gran part de les pintures 
penjades a les parets dels museus i de les esglésies han estat analitzades amb una microsonda en 
el moment de ser restaurades. 

En una imatge de Crist del segle XIII, l’anàlisi detecta que la capa preparatòria de la 
pintura és de calç; al damunt apareix un primer pigment compost de plom, ferro i crom. El color 
resultant és un verd crom, barreja de blau prússia amb ferro i groc plom. Alerta! El groc de 
plom, és posterior a l’any 1797, quasi cinc segles després de la data en què es va pintar el 
quadre. Una falsificació? No necessàriament. Podria tractar-se simplement d’una restauració 
posterior no documentada. 
 
8.- Marca la casella corresponent si son certes o falses les següents afirmacions: 
  V  F 

1 Els quadres de la primera dècada del segle XX que contenen blanc de 
titani es poden considerar, amb certesa, autèntics. 

  

2 Una microsonda és un aparell que analitza els pigments dels quadres 
pintats abans del segle XIX.   

3 La restauració sol implicar una anàlisi amb la microsonda.   

4 
La tècnica més important per a la detecció de falsificacions és 
l’anàlisi dels pigments dels colors de la pintura.   

5 
La presència de groc de plom en imatges medievals pot ser indici 
d’una restauració.   
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9.- El següent paràgraf està en present, torna a copiar-lo passant els 
temps verbals al futur. 

(...)un aparell que només necessita una mostra inferior a un mil·límetre quadrat 
(...); l’anàlisi detecta que la capa preparatòria de la pintura és de calç; al damunt 
apareix un primer pigment compost de plom, ferro i crom. El color resultant és un verd 
crom,... 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
10.- Completa les següents sèries de paraules del text: 
 

MASC. SING FEM. SING. MASC. PLUR. FEM.PLUR 
propietari    

  falsos  
 primera   

groc    
   analitzades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


