U4 - Examen tipus PAU
(promoció 2016-2018)
La prova consta de tres parts: 1) comprensió lectora, 2) expressió escrita i 3)
reflexió lingüística.
/
Ja tenia bastants problemes a casa per afegir-ne d’altres, i tampoc no
s'acabava de torbar còmode amb aquests, de manera que va optar per retirarse sense dir res. Li hauria agradat trobar-se amb el grup de la classe, però no
quedava ningú, a la plaça, i tampoc no s’hauria atrevit a parlar-los si haguera
ensopegat amb ells. Va colpejar una llauna rebregada, li va passar pel cap
que era com l’aneguet lleig, i si això al principi li havia resultat còmode, ara no
sabia ben bé per què, la comparació començava a atabalar-lo. Es va fer el
propòsit d’un acostament a la gent del seu curs, i amb aquesta decisió va
començar a caminar, mentre la ment fabricava escenes d’ell recolzat sobre les
cames de la Rebeca o dissertant amb Núria amb els aires d’un filòsof, una
projecció que tenia molt a veure amb les maneres d’en Sergi.
«És massa prompte per anar a casa», va pensar Enric. Ara encara podia torbarse amb el pare despert i això significava un esbronc per qualsevol cosa. Son
pare l’havia pres de cap d’esquira i no li calien massa motius. Estava cantat
que, si hi havia moguda, la mare pagaria els plats trencats en el seu lloc, però
no se sentia amb cor d’enfrontar-se amb ell, s’estimava més trobar-se’l
adormit, passar d'esquitllentes: al capdavall és així com havia passat per la
seua vida sempre.
Pasqual ALAPONT: Plens de ràbia, Edebé.
1. Comprensió lectora [4 punts en total]

1.1

Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les

afirmacions següents són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada
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resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no
contestades, no hi haurà cap descompte].

Vertader

Fals

a) El noi no tenia bona relació amb el pare.
b) El noi li tenia por al pare.
c) El noi decideix no fer cas dels seus companys.
d) El pare l’esperava despert.
e) Volia tornar d’amagat.

1.2

Proposeu un sinònim o una expressió sinònima per a cadascun

dels mots o expressions següents, marcats en negreta en el text.
[0,5 punts]
a) Ensopegat:
b) Rebregada:
c) Dissertant:
d) D’esquira:
e) Esquitllentes:

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en
el text. [0,5 punts]
a) S’estimava més trobar-se’l adormit.
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b) La comparació començava a atabalar-lo.

1.4 De què creus que tracta el text?

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries
d'aquest curs:
1.5.1

En un màxim de 50 paraules expliqueu el canvi de vida que

passa a tenir la Natàlia un cop seu marit se’n va a la guerra en el
llibre de La plaça del diamant.

1.5.2

Indiqueu si les afirmacions següents, relatives al llibre La

plaça del diamant, de Mercè Rodoreda, són certes o falses. [0,5
punts. Per cada resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les
qüestions no contestades, no hi haurà cap descompte].
Vertader
a) Durant tot el relat la Natàlia passa gana.
b) La Natàlia és una noia feliç.
c) La Natàlia es casa en segones núpcies.
d) El segon marit de la Natàlia és una
persona interessada.
e) La Natàlia acaba morint del tifus.

Fals
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1.5.3. Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Terra baixa, d'Àngel
Guimerà, són certes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta errònia es
descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap
descompte].
Vertader

Fals

a) En Tomàs i en Xeixa es discuteixen.
b) En Sebastià segresta la Marta.
c) La Marta decideix treure's la vida.
d) En Manelic acaba amb cremades greus.
e) En Manelic mata el llop.

2. Expressió escrita [3 punts en total]
2.1 En un màxim de cinquanta paraules exposeu quins són els dos
temes principals a l'obra d'Àngel Guimerà Terra baixa.

2.2

Escriviu un text ben estructurat, de cent vint-i-cinc a cent

cinquanta paraules, on demostreu la importància de l’adminstració
dels diners.

3. Reflexió lingüística [3 punts en total]
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3.1

Indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els

sintagmes

subratllats.

[1

punt.

Per

cada

resposta

errònia

es

descomptaran 0.1 punts; per les qüestions no contestades, no hi haurà cap
descompte].
3.1.1

Semblo feliç però no en soc, de feliç.

a) Subjecte.
b) Atribut + complement predicatiu.
c) Atributs.
d) Atribut + complement de règim verbal.
3.1.2

Els vaig comprar molts regals.

a) Complement directe + complement indirecte.
b) Complements directes.
c) Complement directe + complement predicatiu.
d) Cap de les anteriors és correcta.
3.1.3

Ja hi sents prou?

a) Complement circumstancial de lloc.
b) Complement circumstancial de manera.
c) Complement circumstancial de quantitat.
d) Cap és correcta.

3.1.4

Ho veus?

a) Complement agent.
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b) Complement directe.
c) Atribut.
d) Complement predicatiu.
3.1.5

M’has trobat alguna camisa?

a) Complement de règim verbal.
b) Complement predicatiu.
c) Complement indirecte.
d) Complement directe.
3.1.6

He trobat una armilla de quadres.

a) Complement directe.
b) Complement del nom.
c) Totes són correctes.
d) Cap és correcta.
3.1.7

Em sento tan pesada...

a) Atribut.
b) Complement circumstancial de manera.
c) Complement predicatiu.
d) Complement de règim verbal.
3.1.8

Avui fa sol.

a) Subjecte el·líptic.
b) Subjecte pacient.
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c) Oració impersonal.
d) Complement directe + complement circumstancial de manera.
3.1.9

Ahir vaig anar de compres al centre comercial amb la meva

germana.
a) Complement circumstancial de lloc + complement indirecte.
b) Complement circumstancial de lloc + complement circumstancial
d’instrument.
c) Complement circumstancial de lloc + complement circumstancial de
companyia.
d) Complement circumstancial de lloc + complement indirecte.
3.1.10

Què fas?

a) Atribut.
b) Oració impersonal.
c) Subjecte.
d) Complement directe.

3.2

Empleneu els buits de les oracions següents amb els pronoms

febles o de relatiu adients i en la forma correcta. [0.5 punts]
a)

pel·lícula vols veure?

b)

has escollit al final?

c) L’home

vaig comprar l’ordinador és amic del meu pare.

d) L’hospital

faig rehabilitació està molt lluny.
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e)

3.3

ho has tret tot això?

Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del

verb que hi ha entre parèntesis [0.5 punts].
a) M’
b) No

(involucrar) en la nostra relació.
(beure) massa.

c) No m’

(espiar).

d) No ho
e)

3.4

(veure) gaire normal, què vols que et digui.
(beure) aigua cada dia.

Subratlleu en el text següent les grafies que corresponguin a la e

oberta [0,5 punts].
Mentre Homer ensenyava, en un altre indret de la casa, noves històries als
aedes que estaven al servei del meu pare, les criades mostraven a Aianta el
maneig dels telers per fer els teixits a la manera de Penèlope.

3.5

Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les

dues que hi ha entre parèntesis [0.5 punts].
a) He vist una (cuca / panerola)
b) Tenen (rasgos / trets)
c) (Sa / S’ha)
d)

molt fastigosa.
bastant semblants.

mare em cau molt bé.
(N’hi/Ni) una més, me’n colarà.
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e) (Tan / tant)

se val.

