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1. Quines són les característiques principals del clima continental? 

a. Temperatures suaus i abundants precipitacions 

b. Marcades estacions tèrmiques i pluges escasses 

c. Temperatures càlides  i moltes pluges 

d. Altes temperatures sense oscil·lacions i vegetació escassa 

 

2. La contaminació hídrica és:  

a. La contaminació del sòl 

b. La contaminació de l’aire 

c. La contaminació de l’aigua 

d. La contaminació de l’atmosfera 

 

3. Quines són les característiques del règim demogràfic modern? 

a. Elevada natalitat, ràpid descens de la mortalitat, alt creixement natural 

b. Elevada natalitat, baixa mortalitat, baix creixement natural 

c. Baixa natalitat i mortalitat, amb un creixement natural dèbil 

d. Natalitat i mortalitat equilibrades, baix creixement natural 

 

4. L’energia mareomotriu es basa en: 

a. La calor de les capes profundes del subsòl 

b. L’energia que s’obté aprofitant les marees 

c. La calor del sol 

d. El moviment del vent 

 

5. La biomassa es considera una: 

a. Energia limitada 

b. Energia no renovable 

Procés selectiu per cobrir 1 plaça de professor/a titular de secundària A, Geografia i 

Historia, mitjançant concurs oposició d’accés lliure per via de consolidació de 

l’ocupació temporal (COT) 

 

Durada: 1 hora 15 minuts 

Encerts = 0.14  Blanc: No resten 

Errades: -0.035 
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c. Energia renovable 

d. Energia mareomotriu 

 

6. El punt més elevat de la Unió Europea és: 

a. El Mont Blanc 

b. El Mont Korab 

c. El Teide 

d. L’Aneto 

 

7.  La forma de govern d’Estats Units és: 

a. Democràcia parlamentària 

b. Democràcia presidencialista 

c. República bipartidista 

d. República unipartidista 

 

8. L’economia de Hong Kong es fonamenta: 

a. En ser un port franc 

b. En el sector primari 

c. En l’exportació de matèries primeres 

d. En la mà d’obra abundant i barata 

 

9. Quin esdeveniment històric es considera la fi de l’Edat Antiga? 

a. El Tractat de Verdun 

b. La caiguda de Constantinoble 

c. El final de l’Imperi Bizantí 

d. La caiguda de l’Imperi Romà d’Occident 

 

10. “A la historia no existeixen lleis, però sí causes”, és una idea de la 

historiografia: 

a. Quantificada 

b. Neokantiana 

c. Materialista 

d. Llatina 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mont_Blanc
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11. Durant l’Edat dels Metalls apareixen les primeres construccions funeràries. 

Un monòlit clavat a terra era un:  

a. Menhir 

b. Dolmen 

c. Naveta 

d. Cromlec 

 

12. Quina va ser la primera civilització mesopotàmica? 

a. La sumèria 

b. La hitita 

c. L’arcàdia 

d. L’assíria 

 

13.  Els ibers es van establir a la península ibèrica:  

a. Al nord 

b. A la Meseta Central 

c. Al llevant i sud   

d. A la desembocadura del riu Guadalquivir 

 

14. La regió de Fenícia estava composada per:  

a. Un regne unificat 

b. Una sèrie de ciutats-estat 

c. Una monarquia absoluta 

d. Un imperi 

 

15. La zona emmurallada on se situaven els temples dins les “polis” gregues 

s’anomenava: 

a. Acròpolis 

b. Àgora 

c. Erectèon 

d. Pòrtic 

 

16. Quina ciutat grega va ser la primera en implantar la democràcia com a 

sistema polític? 

a. Corint 
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b. Atenes 

c. Argos 

d. Esparta 

 

17. Durant el Califat Omeia, on es va instal·lar la capital? 

a. Damasc 

b. La Meca 

c. Medina 

d. Kairuan 

 

18. Qui eren els muladís? 

a. Musulmans que van romandre als territoris ocupats pels cristians 

b. Cristians que es van convertir a l’islam 

c. Musulmans que es van convertir al cristianisme 

d. Cristians que van mantenir la seva religió i convivien amb els musulmans 

 

19. Qui va expulsar els musulmans de Mallorca i Valencia? 

a. Jaume I 

b. Pelai I 

c. Alfons XI 

d. Jaume II 

 

20. Quina tribu del nord d’Àfrica va ocupar la península ibèrica després dels 

Regnes de Taifes? 

a. Magrebins 

b. Fatimites 

c. Almoràvits 

d. Mossàrabs 

 

21. Una de les causes de la davallada del feudalisme va ser: 

a. Un excedent en la producció agrícola 

b. La Guerra dels Cent Anys 

c. El creixement de les ciutats i l’aparició de la burgesia 

d. Un augment de la població 
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22. L’Edicte de Nantes, firmat l’abril de 1598 per Enric IV:  

a. Donava llibertat de consciència i llibertat de culte limitada als 

protestants 

b. Negava la llibertat de culte 

c. Autoritzava la venda de terres de l’església 

d. Va ser l’inici del Concili de Trento 

 

23. Qui és l’autor d’“Utopia”? 

a. Nicolau Maquiavel 

b. Erasme de Rotterdam 

c. Thomas More 

d. Nicolau de Cusa 

 

24. Vasco Núñez de Balboa va descobrir:  

a. L’Oceà Pacífic 

b. Mèxic 

c. L’Imperi Inca de Perú 

d. L’Amazones 

 

25. L’humanisme va sorgir a: 

a. Roma 

b. Florència 

c. Oxford 

d. Rotterdam 

 

26. Una de les propostes de l’humanisme era que: 

a. Déu i l’església eren resposta i solució a tots els problemes 

b. Les reformes polítiques i socials es realitzessin sense la participació del poble 

c. Les reformes polítiques i socials es realitzessin amb la participació del poble 

d. Déu i l’església deixen de ser resposta i solució a tots els problemes 

 

27. A quin país es va iniciar la primera revolució industrial? 

a. França 

https://es.wikipedia.org/wiki/1598
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b. Anglaterra 

c. Rússia 

d. Alemanya 

 

28. A nivell demogràfic, la revolució industrial va suposar: 

a. L’emigració del camp a la ciutat 

b. L’increment de la població rural 

c. El descens de la natalitat 

d. El descens de la població urbana 

 

29. Quin esdeveniment va iniciar la Primera Guerra Mundial? 

a. Les Guerres Balcàniques  

b. L’assassinat a Sarajevo de l’hereu a l’imperi Austrohongarès  

c. La política imperialista de Guillem II, “Weltpolitik” 

d. La Conferència de Berlín 

 

30. En quin any va perdre Espanya les colònies de Cuba i Puerto Rico?  

a. 1899 

b. 1895 

c. 1898 

d. 1897 

 

31. L’expansió colonial francesa a l’Àsia es va situar a: 

a. Indoxina 

b. Filipines 

c. Indonèsia 

d. Índia  

 

32. L’any 1933, José Antonio Primo de Rivera funda un partit polític anomenat: 

a. Renovació Espanyola 

b. Acció Nacional 

c. Partit Sindicalista 

d. Falange Espanyola 
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33. Durant el segon bienni o bienni conservador de la Segona República 

espanyola, qui va ser el cap de govern? 

a. Alejandro Lerroux 

b. Juan Negrín 

c. Niceto Alcalá Zamora 

d. Indalecio Prieto 

 

34. Quin any va finalitzar la Guerra Civil espanyola? 

a. 1938 

b. 1940 

c. 1939 

d. 1937 

 

35. Les Brigades Internacionals, que van ajudar a la causa republicana, estaven 

formades per: 

a. Soldats de l’exèrcit 

b. Voluntaris 

c. Mercenaris 

d. Els camises negres 

 

36. Al finalitzar la Guerra Civil espanyola, el govern resultant va establir unes 

polítiques econòmiques basades en: 

a. L’intervencionisme de l’Estat i l’autarquia  

b. El restabliment de les relacions econòmiques internacionals 

c. El desenvolupament del sector terciari 

d. Deixar el desenvolupament econòmic en mans de la oligarquia nascuda amb 

el mercat negre  

 

37. La Nova Política Econòmica (NEP) instaurada a Rússia entre 1921 i 1929:  

a. Va intentar aplicar les teories de Trotski 

b. Va prohibir l’entrada de capital estranger  

c. Suposava un retorn al capitalisme, anomenat capitalisme d’estat 

d. Va instaurar un règim d’autarquia 
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38. Quin fet històric va iniciar la Segona Guerra Mundial? 

a. La invasió alemanya de Txecoslovàquia 

b. L’atac japonès a Pearl Harbor 

c. La invasió alemanya de Rússia 

d. La invasió alemanya de Polònia  

 

39. Durant la major part de la Segona Guerra Mundial, quins països formaven 

l’anomenat “Eix”?  

a. Alemanya, Japó, Itàlia i Espanya 

b. Alemanya, Japó i Itàlia 

c. La Unió Soviètica, Estats Units, Anglaterra i França 

d. Alemanya, Japó, Itàlia i França 

 

40. La reunió que van mantenir els presidents de la Unió Soviètica, el Regne Unit 

i els Estats Units abans d’acabar la Segona Guerra Mundial, en la que 

s’establien les bases del final de la guerra, s’anomena:  

a. La Conferència de Ialta 

b. La Conferència del Mar Negre 

c. La Conferència de Crimea 

d. La Conferència de Bòsfor 

 

41. On se situa un conflicte encara vigent i que parteix de la descolonització de 

la Índia, al dividir-se aquesta zona entre diversos països?  

a. Tibet 

b. Bengala 

c. Rajasthan  

d. Caixmir  

 

42. Com es va anomenar la política racista contra la població negra instaurada 

després de la independència de Sudàfrica? 

a. Apartheid 

b. Segregació 

c. White Power 

d. Especisme 
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43. L’ordre Corinti es caracteritza per les columnes amb capitells: 

a. Amb volutes 

b. Amb fulles d’acant 

c. Amb volutes i fulles d’acant 

d. Amb línies acanalades 

 

44. La planta típica d’una església romànica és: 

a. Creu grega 

b. Planta longitudinal 

c. Creu llatina 

d. Planta basilical 

 

45. El quadre de Goya “La lucha de los Mamelucos”, està inspirat en:  

a. L’alçament del 2 de maig contra els francesos 

b. Un passatge de la Bíblia 

c. Una llegenda mitològica 

d. La Guerra dels Trenta Anys 

 

46. Com s’anomena l’estil decoratiu espanyol, dins el Barroc, que es va 

caracteritzar per una bigarrada ornamentació? 

a. Barroc recarregat 

b. Rococó 

c. Xorigueresc 

d. Plateresc 

 

47. Una de les característiques principals de l’arquitectura modernista és: 

a. L’experimentació amb nous materials: ferro, pedra, rajola... 

b. L’ús predominant de línies rectes 

c. La simplicitat en la decoració 

d. L’absència de color 

 

48. La pintura que prescindeix per complet de l’objecte i de la figura s’anomena:  

a. Interiorista 



 
 
 

 

10 

b. Renaixentista 

c. Abstracta 

d. Avantguardista 

 

49.  L’obra de l’escultor Alberto Giacometti s’emmarca dins: 

a. L’Expressionisme 

b. El Dadaisme 

c. El Cubisme 

d. El Simbolisme  

 

50. El domini del subconscient i la idea de canviar la vida, la societat, l’art i a 

l’home a través de la revolució, forma part de l’ideari dels artistes: 

a.  Nihilistes 

b. Surrealistes 

c. Dadaistes 

d. Expressionistes 

 

RESERVA 1: Quin pintor del segle XX va fer una reinterpretació de “Las Meninas” 

de Velázquez? 

a. Pablo Picasso 

b. Paul Cézanne 

c. Jackson Pollock 

d. Wassily Kandisky 

 

RESERVA 2: El Pòrtic de la Glòria de la Catedral de Santiago de Compostel·la és 

d’estil: 

a. Gòtic 

b. Barroc 

c. Mudèjar 

d. Romànic 

 

RESERVA 3: Quin rei va ser obligat a firmar la Constitució espanyola de 1812 o 

Constitució de Cadis?  

a. Ferran VII 
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b. Isabel II 

c. Carles IV 

d. Amadeu I 

 

RESERVA 4: Quin país va atacar la base naval americana de Pearl Harbor l’any 

1941?  

e. Filipines 

f. Japó 

g. Birmània 

h. Singapur 

 


