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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’.  

 
 

segur__tat tít__l __mbaixador pl__ma 
m__ravella t__maca af__itar est__rnudar 
__nfermeria monest__r lín__a c__nill 

s__spir rig__rós diabet__s esp__rit 
ass__ssinat t__rró s__bornar conten__dor 

arros quota estatua aigues 
public examens debil platan 

questionari policia antigues permis 
cami melo sandalia sabo 

familia nuvol colonia futbol 

___  aire ___  imatge ___  indi ___  animal 
___  idea ___  habilitat ___  oest ___  ONU 

___  home ___  illa ___  ungla ___  higiene 
___  11 ___  unió ___  esquema ___  hipòtesi 

___  iogurt ___  hippy ___  ull ___  hospital 

Proves d’Accés a la Universitat - Majors de 25 anys 
Curs Acadèmic 2006/2007 

Data:28-04-2007 
Matèria: VALENCIÀ 
Horari: 11:45-12:45 
Proposta núm.1 

Criteris de correcció:  L’exercici consta de deu preguntes, 
de les quals tres 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. 
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4.- Completa les paraules amb les consonants proposades 
MB – NV 

e__oltar a__ulant e__iar co__idar ti__al 
B – V 

a__ortar almí__ar __erruga tro__ador ad__ocat 
C – G 

di__ne deli__te re__ne pa__te mali__ne 
M – N 

co__fitar e__focar è__fasi co__fondre à__fora 
SS – C – Ç 

Eivi__a to__ir agèn__ia ra__a can__ó 
S – Z 

angle__a trape__i ben__ina co__í bru__a 
J – G – TG – TJ   

llo__a tar__eta salva__e me__e ad__ectiu 
L – L·L –LL.  
co__ossal pe__ícula gori__a. he__ènic nove__a 

R – RR   
Bo__iana ca__abassa anti__àbic i__itar ultra__àpìd

H  -  ∅ 
__eroi __ivern __orfe __otel co__et 

 
5.- Escriu en lletra les següents xifres: 
16.958 llibres: 
364.692 palmeres: 
73.229 cotxes: 
12.215.000 cadires: 
1.975 taules: 
 
6.- Completa els espais en blanc amb els pronoms febles pertinents. 
 
L’alumne estudià el tema i ______ va recordar perfectament. 

Anna decora els pastissos i ______ embolica amb papers de colors. 

Tu vols vendre açò i jo ______ necessite. 

Maria plorava tant que la iaia ______ comprà el gelat. 

Abans comprava la revista però ara ja no ______ compre. 
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7.-Ompli els espais buits de cada frase amb la forma del participi dels 
verbs que hi ha entre parèntesis: 
 

(CAURE) Sembla que hages _________ en una bassa. 

(ENTENDRE) ¿Ho has ___________ bé, això? 

(CRÉIXER) ¡Com ha ___________ el teu fill! 

(OCÓRRER) ¿Saps què ha ____________  aquest matí? 

(INCLOURE) Diu que t'han ____________ en la llista d'admesos? 
 
TEXT 
 

El drac de Coca 
El drac de Coca dóna vida a una llegenda de gran fama i impacte. Es tracta d’un 

gran rèptil que el segle XVII va terroritzar la ciutat, des del barri anomenat del Call fins 
a la Portella. Es pensa que el Drac arribà a l’illa de Mallorca en el llast d’arena d’alguna 
embarcació de comerç llunyà. Es va instal·lar en el laberint de clavegueres de la zona 
esmentada de la ciutat i, segons testimonis atemorits, eixia de nit a la recerca de 
víctimes amb les quals alimentar-se. 

La bèstia va ser capturada i morta pel capità Bartomeu Coch. Diu la llegenda que 
el capità festejava una xica que vivia en el carrer de la Portella i que una nit, mentre ells 
dos parlaven amorosament a la finestra de la dama, la fera aparegué davant el cavaller 
dins la foscor de la nit. Valerosament, el capità es va traure l’espasa, va matar el drac i 
el va arrossegar fins a la finestra de l’estimada per tal d’oferir-li’l com a prova del seu 
amor. A partir de la proesa del capità Coch, el drac rebé el seu nom actual en una típica 
feminització del nom del cavaller. 

El Drac va ser embalsamat i, quan l’any 1677 va morir el capità Coch, va passar 
als seus hereus, els Rosselló, que l’exposaven al pati de la plaça de Santa Eulàlia cada 
dia 31 de desembre. Ja en l’actual segle, els Rosselló donaren el drac al Museu Diocesà, 
on encara es conserva i pot ser visitat de dilluns a dissabte de 10h. a 13,30h. i de 15h a 
19h. A finals del segle XIX, es va esculpir una curiosa escultura del Drac en un cantó de 
la façana de l’edifici neogòtic situat a la plaça del Mirador. L’escultura, molt pròxima al 
Palau Episcopal, ens recorda la llegenda del segle XVII. 
 
8.- Comprensió del text.  Marca la casella corresponent si són certes o 
falses les següents afirmacions: 

  V F
1 El drac arribà a Mallorca caminant per l’arena.   

2 El capità matà el drac i li’l va oferir a la seua estimada.   

3 El drac va ser embalsamat el 31 de desembre de 1677.   

4 El drac de Coca s’anomena així en record del capità que el va matar.   

5 El drac es pot visitar tots els dies de la setmana excepte els diumenges   
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9.- El següent paràgraf està en passat, torna a copiar-lo passant els 
temps verbals al present. 

(…)El capità festejava una xica que vivia en el carrer de la Portella i una nit, 
mentre ells dos parlaven amorosament a la finestra de la dama, la fera aparegué 
davant el cavaller dins la foscor de la nit. Valerosament el capità (...) va matar el drac. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
10.- Completa les següents sèries de paraules del text: 
 

MASC. SING FEM. SING. MASC. PLUR. FEM.PLUR 
llunyà    

 capturada   
  atemorits  

visitat    
 pròxima   

 
 


