
 

 

Procés selectiu per cobrir 1 plaça de professor/a titular de secundària A, especialitat Llengua 

Catalana, mitjançant concurs oposició d’accés lliure per via ordinària 

 

 

 

1. El català oriental té quatre dialectes. Quins són?  

 

a) Rossellonès, català central, mallorquí i valencià 

b) Català central, tarragoní, balear, alguerès  

c) Català central, balear, alguerès i tortosí 

d) Rossellonès, català central, balear i alguerès 

 

2. Quants parlants té el català? 

 

a) 3 milions 

b) 5 milions 

c) 10 milions 

d) 25 milions 

 

3. Quina és la fase més crítica en el procés de substitució lingüística? 
 

a) La  bilingüització de la població 

b) El trencament de la transmissió lingüística intergeneracional 

c) La modificació de les relacions endogrupals 

d) L’apropiació de la llengua Ly 

 

4. Quin percentatge de la població té el català com a llengua materna? 

 

a) 21% 

b) 31% 

c) 51% 

d) 71%  
 

5. Quina d’aquestes llengües no és romànica? 

 

a) Romanès 

b) Occità 

c) Portuguès 

d) Bretó 
 

6. A quants estats es parla català? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Durada: 1.15 minuts 

Encerts: 0.20 Errades: -0.050 Blanc: No resten 



 

 

7. En què es basa la classificació tipològica de les llengües? 

 

a) Comparteixen parentiu lingüístic  

b) Comparteixen la manera de formar les unitats lingüístiques  

c) Tenen un origen comú  

d) Formen part de la mateixa família lingüística 

8.  La combinació pronominal de:  Els hi donaré, el disc, als teus germans 

 

a) És considerada incorrecta 

b) És considerada correcta en contextos formals 

c) No és considerada adequada en registres formals 

d) No és considerada adequada en registres informals 

 

9. Els mots viure i morir són: 

 

a) Sinònims 

b) Antònims complementaris 

c) Antònims inversos 

d) Hiperònims 

 

10. Et demanaran on vas néixer és una oració: 

 

a) Coordinada il·lativa 

b) Subordinada interrogativa 

c) Subordinada exclamativa 

d) Coordinada copulativa 

 

11. Dalt és un adverbi de: 

 

a) Horitzontalitat 

b) Verticalitat directa 

c) Verticalitat indirecta 

d) Proximitat 

 

12. Vas molt malament, així que espavila’t és una oració: 

  

a) Subordinada copulativa 

b) Subordinada disjuntiva 

c) Coordinada il·lativa 

d) Coordinada copulativa 

 

13. En les perífrasis modals el verb es construeix sempre en:  

 

a) Infinitiu 

b) Participi  

c) Gerundi 

d) Infinitiu o gerundi 



 

 

14. La vocal i és:  

 

a) Una vocal alta posterior 

b) Mitjana central 

c) Baixa central 

d) Alta anterior 

15. Escrivim amb guionet:  

 

a) Els mots compostos en què el primer element porta accent 

b) En mots compostos amb formes prefixades generalment acabades en –o 

c) Cap tipus de mots compostos 

d) Els mots compostos en què el segon element porta accent 

 16 . Els verbs defectius són verbs: 

a)  Mancats de determinades formes flexives 

b) Tenen alternances vocàliques 

c) Presenten alternances en els segments finals del radical 

d) Verbs transitius 

17.- iscar és un sufix:  

a) Lèxic adjectivador 

b) Lèxic nominalitzador 

c) Valoratiu diminutiu 

d) Valoratiu intensiu 

18. Els quantificadors numerals cardinals tenen valor ordinal quan:  

a) Són partitius 

b) Van davant del nom 

c) Apareixen posposats als segles i als noms de reis prínceps, emperadors o 

papes a partir d’onze 

d) Fan referència a nombres naturals 

19. Marca l’oració correcta: 

a)   Caldrà procedir rapidament i discretament 

b)   Caldrà procedir ràpidament i discreta 

c)   Caldrà procedir ràpida i discretament  

d)   Caldrà procedir ràpida i discreta 

 

 

20. Els quantitatius prou, massa i força 

a) Poden tenir flexió de nombre 

b) Poden tenir flexió de nombre en registres informals 

c) No poden tenir flexió de nombre en registres informals 

d) No poden tenir flexió de nombre 



 

21.  Nogensmenys és una conjunció 

a) Adversativa 

b) Distributiva 

c) Consecutiva 

d) Disjuntiva 

22. A la frase següent quina opció és la correcta a l’espai buit 

Desconec les raons _____________ no volia anar a declarar 

a) Perquè 

b) Per a què 

c) Per a que 

d) Per què 

23. Alguns verbs només existeixen com a pronominals, quin d’aquests? 

a) Morir-se 

b) Oblidar-se 

c) Penedir-se 

d) Fondre’s 

24. Marca l’opció correcta 

a) Pèl-roja, adéu, subsòl 

b) Marededéu, entresol, rodamon   

c) Déu-n’hi-do, adéu-siau, a contrapel 

d) Redeu, deu-vos-guard, pel-roig 

25. El verb coure té dos participis segons el significat 

a) cuit i cogut 

b) cuït i cogut 

c) cüit i cogut 

d) cuit i cugut 

26. Marca l’opció correcta: 

a) Pressentir és un verb incoatiu  

b) Ressentir és un verb incoatiu 

c) Consentir  és un verb incoatiu 

d) Dissentir és un verb incoatiu 

 

 

 

27.  Quina és la funció bàsica de comunicació de: Calleu! 

a) Referencial 

b) Conativa 

c) Poètica 

d) Expressiva 



 

28. En quins cas la S se sonoritza: 

a) Gris clar 

b) Dues tones 

c) Dues àvies 

d) Trons forts 

29.  Qui la fa la paga és una oració: 

a) Subordinada de relatiu 

b) Simple 

c) Subordinada substantiva 

d) Subordinada adverbial 

30. La coda sil·làbica és:  

a) La part de la síl·laba formada per les consonants que apareixen després de la 

vocal 

b) La part de la síl·laba formada per la consonant o les consonants anteriors al 

nucli vocàlic 

c) El nucli sil·làbic 

d) El nucli vocàlic 

31. L’expressió en va és sinònima de: 

a) A pler 

b) Endebades 

c) Ara i adés 

d) A senalles 

32. L’oració Vulguen’s- ho acceptar:  

a) No és correcta 

b) És correcta en registres informals 

c) És correcta en registres formals 

d) És sempre correcta 

 33. L’oració O plourà o farà vent està formada per:  

a) Conjuncions copulatives 

b) Conjuncions adversatives 

c) Conjuncions disjuntives simples  

d) Conjuncions disjuntives en correlació 

 

 

34. El sistema filosòfic de Ramon Llull es basa en : 

a) La medicina 

b) El platonisme cristià 

c) Pensament oriental 

d) Els arbres al·legòrics 



 

 35. La finalitat comuna de les quatre grans Cròniques va ser:  

a) Convertir els musulmans 

b) Ressaltar el sentiment religiós 

c) Escriure unes memòries 

d) Justificar determinades accions polítiques 

36. La crònica de Bernat Desclot glorifica:  

a) Jaume I 

b) Pere el Gran 

c) Pere III el Cerimoniós 

d) Comte d’Urgell 

37. Sant Vicent Ferrer estructura la seva obra en: 

a) Contes i faules 

b) Traduccions 

c) Novel·les 

d) Sermons 

38. Francesc Eiximenis escrigué l’obra:  

a) Corbacio 

b) Corbacho 

c) Disputa de l’ase contra frare Anselm 

d) Llibre de les dones  

 39. L’Humanisme tingué origen a: 

a) França 

b) Catalunya 

c) Itàlia 

d) Espanya 

40. La medicina apropiada  a tot mal  de Bernat Metge és:  

a) Una paròdia dels sermons religiosos 

b) Una traducció en prosa de les epístoles llatines 

c) Un lletovari burlesc 

d) Un diàleg de contingut divers 

 41.   Tirant lo Blanc  representa:  

a) L’abandó gairebé definitiu dels ideals medievals 

b) L’abandó dels ideals burgesos 

c) L’abandó de la lògica i la raó 

d) L’abandó de les representacions d’escenes de la vida quotidiana 

42. Els Romàntics pretengueren fer un art que tingués com a finalitat: 

a) Alliçonar 

b) Commoure 

c) Sermonejar 

d) Lloar  



 

43.  La festa dels Jocs Florals atorgava tres premis ordinaris, quins? 

a) Mestre en Gai Saber 

b) Englantina, flor Natural i violeta 

c) Englantina, Flor Natural  i Viola 

d) Englantina, flors i violes 

44. Els temes predominants de La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau són quatre.  

Quins? 

a) La llengua, el naixement de Crist, la lira i la llengua 

b) La pàtria, la llengua, la fe i la lira 

c) L’amor, la llengua, la pàtria i la fe 

d) La llengua, l’enyorança, el paisatge i la lira 

 45.    Quina figura retòrica trobem en aquesta estrofa de Canigó? 

 Una nit fosca al seu germà parlava  

lo de Cuixà: - Doncs que has perdut la veu?  

Alguna hora a ton cant me desvetllava  

I ma veu a la teva entrelligava  

Cada matí per beneir a Déu  

 

a) Anàfora 

b) Prosopopeia 

c) Pleonasme 

d) Metàfora 

46.  Totes  les tensions dialèctiques de l’obra Terra baixa són reduïbles a una. Quina? 

a) L’enfrontament entre la vida i la mort 

b) L’enfrontament entre la figura passiva i l’activa 

c) L’enfrontament entre el bé i el mal 

d) L’enfrontament entre la fe i l’amor 

47. Visions i cants és un recull de poemes de:  

a) Joan Maragall 

b) Salvador Espriu  

c) Joaquim Ruyra 

d) Josep M. de Sagarra 

 

 

 

48.  A Solitud, la protagonista, l’ermitana Mila, s’enfronta a :  

a) La fe 

b) Les forces ocultes de la Natura 

c) Al mal  

d) A l’amor no correspost  



 

49. L’ Escola Mallorquina fou formada per poetes com:  

a) Joan Maragall i Marià Aguiló 

b) Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover 

c) Pere Serafí i Pere March 

d) Marià Manent i Pere Quart 

50.  El doctor Rip és obra de: 

a) Pere Quart 

b) Joan Salvat-Papasseit 

c) Salvador Espriu 

d) J.V. Foix 

Reserva 1. Quina d’aquestes llengües no és d’origen indoeuropeu? 

a) Alemany 

b) Basc 

c) Persa 

d) Llatí  

Reserva 2. Quines d’aquestes dues llengües són germàniques? 

a) Rus i finès 

b) Català i castellà 

c) Anglès i neerlandès 

d) Celta i txec 

Reserva 3.  Com s’anomena el procés que “ consisteix a reorganitzar les funcions 

lingüístiques de la societat per tal de readaptar les funcions socials de la llengua a unes 

condicions externes canviants” (Aracil 1965:31)? 

a) Diglòssia 

b) Normalització lingüística 

c) Planificació del corpus 

d) Conflicte Lingüístic 

 

Reserva 4.  Quin premi va guanyar Mercè Rodoreda amb “ Aloma”? 

a) Premi en Gai Saber 

b) Premi Crexells 

c) Premi Sant Jordi 

d) Premis literaris Ciutat de Palma 

 


