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Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el
DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova.
En este quadern d’examen es presenten:
• Els enunciats de totes les qüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures
lingüístiques.
• Els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora.
• L’espai per a esborrany de l’àrea d’expressió escrita. L’escrit definitiu serà el de la plantilla
de correcció.

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA
RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes escriga amb bolígraf blau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus.
La seua plantilla de respostes està personalitzada. Com que només n’hi ha una, és molt important que no
cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla.
Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen.
Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent.
• Les preguntes poden deixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

• Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i
marque amb una x la nova resposta.

• Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la
casella.

Àrea de comprensió
Llija el text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’expulsió dels moriscos
El 4 d’abril de 1609, el Consell d’Estat va proposar formalment la deportació
completa dels moriscos, els descendents dels musulmans que durant el segle
XVI havien sigut forçats a convertir-se al cristianisme. L’orde afectava tots els
regnes de la península Ibèrica, començant pels moriscos del Regne de
València. Este procés es culminaria sis anys més tard i va representar la
pèrdua de béns, terra i pàtria d’una tercera part de la població valenciana
d’aquella època.
El 22 de setembre de 1609 es va publicar als carrers de València el decret
d’expulsió general dels moriscos. El ban va establir la deportació al nord
d’Àfrica de tota la població de moriscos, amb molt poques excepcions (que van
resultar només provisionals): sis cases de cada cent en cada lloc per tal
d’auxiliar els nous pobladors, els infants menors de quatre anys amb permís
dels pares, i els adults que pogueren acreditar una pràctica continuada de vida
cristiana.
A partir dels tres dies de la publicació del ban en cada localitat, els moriscos,
sota pena de mort, no la podien abandonar fins que vingueren a buscar-los per
dur-los a embarcar als ports assignats. Els deportats podrien endur-se els
diners, vestits i altres béns mobles, i tenien assegurat el passatge, manteniment
i bon tracte fins a desembarcar a Barbaria. Això era en teoria, perquè les
poques galeres reials eren del tot insuficients, i els comissaris hagueren
d’acudir a requisar, noliejar o llogar tota classe d’embarcacions comercials,
grans o menudes, per a poder dur a terme el trasllat de tants milers de
persones. I l’operació, per a gran part de les víctimes, es va convertir en un
infern: eren insultats, agredits i sovint saquejats pel camí cap a la costa, havien
de malvendre les ferramentes i objectes que no podien carregar (els ports es
convertiren en fires improvisades, amb preus tan baixos com no s’havien vist
mai), sovint van patir fam esperant en els ports mateixos i durant la travessia,
en molts casos van ser robats durant el viatge per mariners i patrons sense
escrúpols i, fins i tot, llançats a la mar.
La negativa a abandonar les terres i cases on havien viscut durant segles,
juntament amb el rumor que les tripulacions de les galeres degollaven
sistemàticament els moriscos una vegada que arribaven a alta mar, provocaren
dos rebel·lions greus que s’iniciaren a l’octubre de 1609 a la mola de Cortes i a
la vall de Laguar, on finalment s’aplegarien milers i milers de moriscos que
fugien del desterrament. El dia 21 de novembre els soldats assaltaren estes
serres i començà un episodi brutal. Els moriscos morts es van comptar per
milers, i la xifra anà augmentant en les setmanes següents. Encara que la
majoria dels moriscos rebel·lats van sobreviure a l’assalt dels soldats, no van
poder resistir el trasllat posterior fins als ports, ni les dures condicions de
l’embarcament, ni les encara pitjors condicions amb què es van trobar després
del desembarcament en la costa barbaresca, sense diners i quasi sense
aliment, extenuats i derrotats. I els qui van aconseguir fugir-ne van ser
sotmesos a una espectacular persecució per nobles i soldats, per acabar sent
capturats i fets esclaus.
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1

V

F

L’orde d’expulsió dels moriscos, proposada el 4 d’abril de 1609, no
va començar a executar-se fins al cap de sis anys.

2

V

F

Una vegada que passaren tres dies de la publicació del ban de
deportació, els moriscos podien abandonar lliurement les seues
cases.

3

V

F

Els degollaments dels moriscos van provocar dos grans rebel·lions
en alta mar.

4

El 22 de setembre de 1609...
a)
b)
c)

5

Les galeres reials...
a)
b)
c)

6

eren una espècie d’embarcacions comercials, en les quals s’assegurava el bon tracte als
moriscos en el trasllat fins a Barbaria.
no van poder deportar tots els moriscos al nord d’Àfrica.
duien els moriscos fins als ports de destinació, però de vegades els patrons i mariners
eren robats durant el trajecte.

Els deportats...
a)
b)
c)

7

els moriscos menors de 4 anys reberen un permís per a quedar-se, així com sis de cada
cent adults sempre que pogueren acreditar haver renunciat a la religió islàmica.
s’anuncià la deportació, sense excepcions, dels moriscos cap als ports nord-africans.
en la ciutat de València es va fer públic l’anunci de la deportació dels descendents dels
musulmans, que havien sigut forçats a convertir-se al cristianisme.

que tenien diners podien noliejar una embarcació per a fer el trasllat d’una manera més
còmoda.
podien vendre els seus béns mobles per a assegurar-se el passatge.
en principi, havien d’arribar sans i estalvis a Barbaria.

Els moriscos aplegats a la mola de Cortes i a la vall de Laguar...
a)
b)
c)

eren degollats quan arribaven a alta mar.
es rebel·laren perquè no volien ser deportats.
acceptaren abandonar terres i cases a condició que els traslladaren al nord d’Àfrica.
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8

La idea principal del text és...
a)
b)
c)

9

l’explicació de qui eren els moriscos i la seua forma de vida.
la deportació dels moriscos valencians al nord d’Àfrica.
la rebel·lió que els moriscos protagonitzaren a la mola de Cortes i la vall de Laguar.

Un verb amb un significat semblant al de noliejar en el text (“...noliejar o llogar tota
mena d’embarcacions comercials...”) és...
a)
b)
c)

contractar
comprar
subornar

10 Quin resum sintetitza millor el contingut del text?
a)

L’any 1609 es va decretar l’expulsió dels moriscos de la península Ibèrica en un procés
que duraria sis anys i que començaria amb la deportació dels moriscos valencians, els
quals representaven una tercera part de la població del Regne de València.
Es van establir molt poques excepcions i els moriscos van ser obligats a embarcar-se cap
al nord d’Àfrica. Però les condicions inicials que els asseguraven en alguns aspectes un
tracte mínimament digne no van ser sempre respectades, de manera que molts foren
víctimes de vexacions intolerables. D’altra banda, molts dels expulsats es rebel·laren i es
feren forts a la mola de Cortes i la vall de Laguar, rebel·lions que foren durament
reprimides i empitjoraren encara més la situació dels moriscos.

b)

L’orde de deportació dels moriscos de 1609 afectava, en primer lloc, els del Regne de
València. El decret d’expulsió era per a tots els moriscos sense excepció, els quals
podrien viatjar a Barbaria amb tots els seus béns i totes les seues pertinences.
Tot i que alguns deportats van ser vexats i, fins i tot, llançats a la mar, la majoria pogueren
arribar a destinació sans i estalvis. Els que decidiren quedar-se es rebel·laren a la mola de
Cortes i a la vall de Laguar. Els enfrontaments van ser molt durs però, finalment, els
moriscos que sobrevisqueren acabaren sent capturats i fets esclaus.

c)

L’orde d’expulsió dels moriscos de 1609 comença a aplicar-se pels del Regne de
València.
El ban de deportació al nord d’Àfrica establia unes poques excepcions provisionals que
beneficiaven els nous pobladors. Com que no hi havia prou galeres, alguns moriscos
hagueren de vendre vestits i altres béns mobles per a assegurar-se una embarcació i un
bon viatge fins a Barbaria. Uns altres hagueren de malvendre ferramentes i objectes
personals per a no patir fam.
Els que es negaren a ser deportats es rebel·laren a la mola de Cortes i a la vall de Laguar
i hi hagué milers de morts; els que sobrevisqueren no van poder resistir les dures
condicions amb què es van trobar.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

Lèxic i semàntica
11.

Què significa "planyívol"?
a) Que actua segons un pla determinat.
b) Que mou a compassió.
c) Que vola molt pla.

12.

La policia ha confiscat __________ de droga.
a) un alijo
b) una partida
c) un partit

13.

Què significa l'expressió "fer ballar els nanos"?
a) Fer coses impossibles.
b) Fer per agradar algú.
c) Esforçar-se molt.

14.

Què significa l'expressió "fer-ne cinc cèntims"?
a) Vendre a un preu molt baix.
b) Deixar diners a algú.
c) Explicar breument algun fet.

15.

Quina paraula té el mateix significat que "forment"?
a) ordi
b) blat
c) farina

16.

El pintor m'ha fet un retrat __________.
a) al pastel
b) a l'aiguat
c) al pastís

17.

Ovella que bela _________. (refrany)
a) perd el bocí
b) no mossega
c) a la cassola

18.

Quina és la paraula que no té el mateix significat que les altres dos?
a) despullar
b) desnuar
c) desvestir

19.

El nou jugador titular prové __________ de l'equip.
a) de la cantera
b) de la pedrera
c) del planter

20.

Què significa l'expressió "fer eixir de polleguera"?
a) Eixir de l'ou els pollets.
b) Exasperar algú.
c) Eixir de la protecció materna.
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

21.

M'he __________ una estona a llegir abans d'anar a dormir.
a) acostumbrat
b) costumat
c) acostumat

22.

__________: Posar-se en la superfície de l'aigua un hidroavió.
a) amarar
b) ameritzar
c) amerar

23.

Què és un fibló?
a) El coixinet per a les agulles.
b) La part més eixuta de la fruita.
c) La punxa d'alguns insectes.

24.

Este serà el segon any que __________ el càrrec de president.
a) ocupe
b) ostente
c) nodrisca

25.

Què és un avantatge?
a) Una estança que dóna entrada a l'habitació principal.
b) Una moda anterior.
c) Una circumstància favorable.

Morfologia i sintaxi
26.

Hui no he vist __________ Anna, però he pogut saludar __________ seu amic.
a) Ø / el
b) Ø / al
c) a / el

27.

De la cuina m'arribava __________.
a) un aroma deliciosa
b) una aroma deliciosa
c) un aroma deliciós

28.

L'alumna __________ les activitats però no les __________ adequadament.
a) feia / resolia
b) feia / resolvia
c) feïa / resolia

29.

Davant del fet inesperat, el mestre va actuar __________.
a) ràpida i honrada
b) ràpida i honradament
c) ràpidament i honrada
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

30.

El director va donar un regal a __________ dels assistents a la reunió.
a) cadascú
b) cada un
c) cada u

31.

No hi ha racó que no conega __________ Vinaròs.
a) des d'Oriola fins a
b) d'Oriola fins a
c) des d'Oriola fins

32.

Prepareu el café! __________ el foc.
a) Molgueu-lo i encengueu
b) Moleu-lo i enceneu
c) Moleu-lo i encengueu

33.

Quina hora __________ les deu.
a) deu ser? Estan a punt de tocar
b) deu de ser? Van a tocar
c) serà? Van tocar

34.

Este diumenge, l'equip afrontarà un partit amb un rival contra __________ sempre ha
guanyat.
a) el qual
b) qui
c) el que

35.

L'__________ va tripular la nau fins a l'estació espacial.
a) astronauta
b) astronaute
c) astronaut

36.

Accepte el castic, perquè me'l __________.
a) meresc
b) mereixc
c) mereisc

37.

Malauradament, cada vegada estan __________ malalties noves.
a) aparesquent
b) apareguent
c) apareixent

38.

El diari ha __________ la notícia de la dimissió del president del club.
a) difós
b) difundit
c) difòs

39.

__________ prompte la vaga del transport, tindrem problemes d'abastiment en els mercats.
a) Si no s'acaba
b) Com no s'acabe
c) De no acabar
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

40.

Maria s'ha deixat les ulleres ací. __________ pots portar a sa casa?
a) Se les
b) Li les
c) Els hi

41.

Sorolla, __________ va ser molt famós en vida, és objecte d'una exposició molt interessant.
a) què
b) qui
c) que

42.

__________ convindria recuperar algun ofici dels d'abans.
a) Potser
b) Pot ser
c) Potser que

43.

Si vols participar en la prova, __________ has d'inscriure.
a) te'n
b) te n'
c) t'hi

44.

Tu ja saps què s'ha de fer però, a les teues companyes, no __________ ha dit ningú.
a) els ho
b) s'ho
c) els hi

45.

L'any que ve __________ un congrés sobre la medicina i l'esport.
a) se celebrarà
b) va a celebrar-se
c) va celebrar-se

46.

La gent __________ bord està en quarantena.
a) d'a
b) de
c) de a

47.

S'ha pres una dosi __________ del medicament nou.
a) triple
b) tripla
c) tripla vegades més gran

48.

Ma tia viu __________ mercat.
a) front al
b) junt al
c) enfront del

49.

No __________ el fem al contenidor!
a) s'en recorda mai de tirar
b) se'n recorda mai de tirar
c) recorda mai tirar
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

50.

Si les gasolineres apugen els preus, és probable que l'executiu __________ controle.
a) els les
b) els hi
c) els els

51.

Ta mare està contenta __________ jugues __________ els teus cosins.
a) que / amb
b) de que / en
c) de què / amb

52.

Té __________ costum de rentar-se __________ mans abans de menjar.
a) la / les seues
b) la / les
c) el / les

53.

M'agradaria que __________ algú a casa quan arribe l'electricista.
a) hi haguera
b) haguera
c) n'hi haguera

54.

Han llogat una habitació en un famós __________ de la ciutat.
a) gratacel
b) gratacels
c) grata-cels

55.

No et sabria dir __________ de la seua actuació.
a) el perquè
b) el perque
c) el per què

Normativa ortogràfica
56.

M'he comprat un pis a __________ en una __________ pública.
a) Vilarreal / subhasta
b) Vila-real / subhasta
c) Villarreal / subasta

57.

L'obertura del curs es va fer al __________.
a) paranimf de la Universitat
b) paraninf de l'Universitat
c) paraninfe de la Universitat

58.

__________ de Viena és la del Teatre de l'Òpera.
a) L'Orquestra Filarmònica
b) L'Orquesta Filharmònica
c) L'Orquestra Filharmònica
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

59.

Menjaren carn a la __________ i, de postres, __________ d'ou.
a) brassa / flan
b) brasa / flam
c) brassa / fla

60.

La nova llei establix la separació de béns entre els __________.
a) cónjugues
b) cònjugues
c) cònjuges

61.

Viatja en el __________ perquè el deixa més a prop de la faena.
a) tramvia
b) tranvia
c) trambia

62.

El __________ de la portalada gòtica de la catedral reproduïx una escena bíblica.
a) tímpan policrom
b) timpà policrom
c) timpa polícrom

63.

La meua __________ viatja per tot el __________.
a) neta / món
b) neta / mon
c) néta / món

64.

Quina és la frase que està ben escrita?
a) Necessariament, hem d'agraïr-li-ho.
b) Necessàriament, hem d'agrair-li-ho.
c) Necessariament, hem d'agrair-li-ho.

65.

Quina paraula està ben separada sil·làbicament?
a) su/bal/tern
b) trans/al/pí
c) de/sos/sar

66.

El biòleg __________ tenia la pell molt __________.
a) molecular / pàlida
b) mol·lecular / pàl·lida
c) molecular / pàl·lida

67.

Quina paraula està ben escrita?
a) inquietud
b) institud
c) virtud

68.

No pot __________ un oratge tan __________.
a) suportar / calurós
b) soportar / calurós
c) suportar / calorós
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Àrea d'estructures lingüístiques
Marque en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la
pregunta en un registre formal.

69.

La batuda __________ ha sigut dirigida per la __________.
a) antidroga / guàrdia civil
b) anti-droga / guàrdia civil
c) anti droga / guardiacivil

70.

El turisme rural creix cada vegada més en la comarca __________ Ports.
a) dels
b) d'els
c) d'Els
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Àrea d’expressió escrita
Trie una de les dos propostes següents:
a) Vosté ha assistit a un curs de ciències naturals. Perquè se li puga expedir el certificat amb els crèdits
corresponents, ha de presentar un informe en què subratlle els aspectes que considere més importants
del curs. Escriga este informe. (mínim de 200 paraules)
b) Escriga un article d’opinió en què expose i argumente el seu punt de vista sobre les juntes de
comunitats de veïns. (mínim de 200 paraules)
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Adolescents i delictes

Un sabor nou

Pareix impossible que un adolescent puga cometre delictes
tan greus com alguns que coneixem a través dels mitjans de
comunicació. Com a resposta trobem discussions sobre la
conveniència o no de rebaixar l’edat penal, però hi ha altres
aspectes que caldria plantejar. En molts adolescents
s’observen comportaments nous que es traduïxen en actituds
que mostren poca sensibilitat i disminució de la capacitat
d’emocionar-se, així com falta d’empatia, és a dir, de la
capacitat de posar-se en el lloc dels altres i, per tant, de sentir
compassió. I com a conseqüència de tot això apareix una falta
total de respecte per les persones, que pot resultar molt
ofensiva o dolorosa. En estos grups d’adolescents també
s’observa menys capacitat per a relacionar-se de manera
positiva, i dificultats per a expressar els sentiments i per a
participar i conviure a partir d’unes normes col·lectives.

Els sers humans distingim quatre sabors: dolç, salat, amarg i
àcid. Però n’hi ha un altre, l’umami, que ja s’ha definit com el
quint sabor. No es pot classificar en cap dels quatre sabors
tradicionals, ja que és difícil descriure’l: és més intens,
complet i fort. Este nou sabor es troba de manera natural en
aliments com ara el formatge, el pernil, les tomaques, els
bolets, les algues o la verdura.

S’ha de dir que, per a entendre molts dels comportaments
adolescents actuals, caldria analitzar a fons l’actuació de les
famílies i, alhora, el paper de la televisió i d’internet i les
seues xarxes en la seua formació o deformació, sense oblidar
que els valors socials dominants, mercantilistes i consumistes,
afavorixen la formació d’un tipus de persona adolescent
egoista i hedonista, que no fa grans distincions morals entre el
bé i el mal. El problema és de tots i cal començar ja a
resoldre’l.

El nom, en japonés, significa ‘saborós’ i el seu descobridor va
ser un professor de la Universitat de Tòquio, que, atret pel
sabor de les algues marines, en 1908 va aconseguir aïllar-ne
la molècula responsable i va demostrar que el seu sabor es
devia a un aminoàcid, el glutamat monosòdic. Este element
s’ha utilitzat històricament en nombroses cultures per a
augmentar la palatabilitat dels aliments: a Àsia, amb la salsa
de soja i les salses de peix; a Itàlia, amb el formatge parmesà i
les anxoves; i en la nostra cuina, amb el pernil.
Encara que una persona pot arribar a percebre centenars de
sabors distints, tots són en realitat combinacions dels cinc
sabors bàsics, de la mateixa manera que els colors que veiem
no són sinó combinacions dels tres colors primaris. Cada un
dels sabors bàsics respon a un determinat tipus de substància
química, com hem vist en el cas de l’umami.
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El cinema que quasi es pot tocar

La publicitat enganyosa

Després del pas del cinema mut al sonor, i del blanc i negre al
color, el món del cel·luloide viu la tercera gran revolució: la
que permet que l’espectador veja allò que apareix en la gran
pantalla com si fóra real.

La publicitat enganyosa és aquella que “de qualsevol forma,
incloent-hi la presentació, induïx o pot induir a error els seus
destinataris, i afectar d’esta manera el seu comportament
econòmic, o perjudicar o ser capaç de perjudicar un
competidor” (Llei General de Publicitat). Ens induïx a error
quan, de la interpretació o captació global d’aquella
publicitat, ens fem una idea o expectativa que no es correspon
amb la realitat de l’oferta. En la consideració d’una publicitat
enganyosa el que té importància és allò que entenem, no allò
que se’ns diu literalment, tenint en compte que la forma com
se’ns transmet un missatge –expressions, imatges, composició
gràfica, informació omesa o oculta– és el que pot generar en
nosaltres una determinada interpretació o idea.

Curiosament el cinema existix gràcies a una imperfecció del
cos humà: la persistència de la visió, que fa que la nostra
memòria immediata retinga les imatges en el moment de
percebre-les, i així s’encadenen i ens creen la il·lusió del
moviment. Pel projector passen 24 fotogrames cada segon, de
manera que el canvi es fa amb tanta rapidesa que no podem
detectar el pas entre l’un i l’altre. El cinema en tres
dimensions, en canvi, trau partit d’un atribut de la nostra
visió, la seua capacitat estereoscòpica. Quan mirem alguna
cosa, el nostre cervell capta dos imatges (una a través de cada
ull) que compartixen un mateix punt de vista però que són
lleument diferents en angle, i s’encarrega d’unir-les per a
formar-ne una altra que és la que ens transmet la impressió
d’una tercera dimensió. D’esta manera, el cinema en 3D vol
que l’espectador perceba la pel·lícula tal com veu el món real
i, per això, molts el consideren com una verdadera revolució,
la tercera en el terreny fílmic.

Entre els diferents supòsits d’il·licitud publicitària, la
publicitat enganyosa és la més freqüent quant a nombre de
denúncies presentades, tant per persones consumidores o
associacions de consumidors com per empreses competidores,
ja siga en l’àmbit judicial o en l’administratiu. Però també és
on més clarament es vulnera el dret a la informació, ja que
l’engany es produïx per una informació presentada de tal
manera que no transmet amb veracitat la realitat de l’oferta i
el producte.
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No ho acabava d’entendre. Aquells hòmens
s’havien deixat encadenar sense oposar
resistència i jeien apàtics com un ramat de
bestiar boví.
Quina idea va travessar la seua ment? No
sabem què pensà, només què va fer. En
aquella clariana hi havia un arbre que
regnava com un emperador solitari que manté
la classe baixa a distància. Comparat amb
aquell arbre, el roure de la seua mansió
semblava el bastó d’un cec. La base tenia la
forma d’una monstruosa mà de granota
oberta. Del cos del tronc es projectaven unes
planxes de fusta laterals que es clavaven a
terra com un tobogan.

