
U5 - Examen tipus PAU 

(promoció 2016-2018)  
 

 

La prova consta de tres parts: 1) comprensió lectora, 2) expressió escrita i 3) 

reflexió lingüística. Heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) i fer-ne les 

parts 1 i 2. A més, heu de fer la part 3, que és comuna a totes dues opcions. 

 

OPCIÓ A 

Un dia arribaren males notícies a la vall. Un poderós exèrcit de Cassites havia 

posat setge a la ciutat d’Ur. Tare i els seus ho saberen per uns mercaders de la 

banda de mar, els quals per tal de salvar-se del bandidatge dels invasors, 

s’havien desviat de llur camí i es refugiaren a la vall on s’alçaven les pacífiques 

tendes del patriarca semita. 

La gran ciutat  estava ben emmurallada i l’exèrcit que la defensava era 

nombrós i bregat. Això sense comptar amb els pobles aliats dels Caldeus, que 

no tardarien a córrer en ajut de llurs amics. Doncs calia témer una campanya 

llarga i sagnant, durant la qual el clan  de Tare seria saquejat sense miraments. 

I, aleshores, adéu-siau bestiar i adéu-siau donzelles! 

Vista la gravetat i la imminència del perill, Tare prengué la decisió d’abandonar 

la vall i fugir amb els seus en direcció al migdia. Havia sentit parlar d’una rica 

ciutat anomenada Haran, que floria a la riba del Belikhm afluent de l’Eufrat, i 

sobre la ruta de la grans caravanes. El patriarca prengué, doncs, Abram, el seu 

fill gran, i la seva nora Sarai, i Lot, el seu nét; i, amb ells, tots els servents, i 

els ramats i tot allò que posseïa, (puix que Nacor, l’altre fill seu, no el volgué 

seguir, i els pares de Lot feia temps que havien traspassat). 

Tare i la seva gent es posaren en marxa aquella mateixa nit, sota la lluna 

protectora, acompanyats dels mercaders, que coneixien els camins.  

Pere QUART: Poesia i prosa, Edicions 62. 
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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 

resposta errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no 

contestades, no hi haurà cap descompte]. 

 

         Vertader  Fals 

 a) El patriarca és en Tare.        

 b) El patriarca carrega en Tare.         

c) Part de la família d'en Tare  

és assassinada.          

d) Hi va haver gent que va decidir no marxar.      

 e) Hi ha més d'un grup de mercaders.       

        

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) Setge:  

b) Bandidatge:  

c) Llur:  

d) Bregat: 

e) Floria:  

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text [0,5 punts]. 

a) Tare i els seus ho saberen per uns mercaders de la banda de mar. 
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b) S’havien desviat de llur camí i es refugiaren a la vall on s’alçaven les 

pacífiques tendes del patriarca semita. 

 

1.4 En menys de quatre línies expliqueu quina situació exposa el 

fragment anterior. 

 

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 Per què creus que Mercè Rodoreda fa protagonista a noies 

joves? N'és un exemple la Natàlia de La Plaça del diamant. 

   

1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a La plaça 

del diamant, de Mercè Rodoreda, són vertaderes 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) El caràcter de la Natàlia canvia.     

b) En Quimet s'estima la Natàlia.       

c) En Quimet maltracta la Natàlia verbalment.     

d) En Cintet es casa amb la Natàlia.       

e) Els coloms acaben morint.       

 

1.5.3 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives a Terra baixa, 

d'Àngel Guimerà, són vertaderes o falses. [0,5 punts. Per cada resposta 
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errònia es descomptaran 0,1 punts; per les qüestions no contestades, no hi 

haurà cap descompte]. 

Vertader        Fals 

a) La Marta es casa amb en Sebastià.       

b) Les perdigones són tafaneres.     

c) L'obra pertany al Romanticisme.       

d) La Marta és una noia rica.        

e) El pare de la Marta es mor.      

 

2. Expressió escrita [3 punts en total] 

 

2.1 Quin és l'espai principal de Terra baixa? 

 

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

cinquanta paraules, sobre en quin tipus de societat us agradaria 

viure. 
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OPCIÓ B 

1. Comprensió lectora [4 punts en total] 

Es talla bruscament la comunicació; al Jordi li ha semblat que la Wendy 

plorava. Pensa que s'ha tornat boja, boja d’amor per ell i això li fa una mica de 

pena, però també l'omple d'orgull. Cap dels seus amics pot presumir d’haver 

tornat una noia boja d’amor. Malgrat tot, encara que ja no té res a fer, se li 

acut que podria comprovar aquesta bogeria. No se sap mai i no se sabrà. 

Mentre recorre la casa on els de Científica encara estan traient la bala d’un 

forat de la paret i buscant empremtes dactilars, s’imagina fent un descobriment 

transcendental per a la investigació i anant a veure l’Andrea Pasqual per 

donar-li ell, ell en persona, la clau que resoldrà l’enigma. Ja es veu ascendit a 

inspector d’Homicidis, a la mateixa categoria de la seva estimada i mitificada 

Andrea. 

A partir d’aquest moment tots dos formaran la parella estrella del Cos, els 

encarregaran els casos més difícils, apareixeran en primera plana de tots els 

diaris. 

Arriba a la biblioteca i, tot i que li sembla una ximpleria digna d’una mala 

pel·lícula, comprova si els mobles plens de llibres són en realitat portes 

secretes, empenyent i estirant lleixa per lleixa...  

... Fins que un dels mobles cedeix amb facilitat. 

Ofegat per la emoció, el policia comprova que els seus somnis es fan realitat 

quan es troba davant d’una cambra plena d’objectes meravellosos, un autèntic 

tresor... o alguna cosa semblant. Hi ha un canelobre de set braços que el fa 

pensar en els jueus, però també una gran bandera amb una creu gamada, i 

moltes altres coses que ara no s’entreté a estudiar amb entreteniment. El 

primer és el primer. 

S’ha fet tantes il·lusions que no pot creure el moment que està vivint. Li sembla 

mentida. Ha de ser mentida. Andrea, la clau de l’enigma, l’ascens, l’admiració 

absoluta d’aquella deessa de la investigació criminal. 
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Se li ha oblidat completament que ha estat la Wendy Aguilar qui li ha donat les 

dades. 

 

Andreu Martín: La nit que Wendy va aprendre a volar, Bromera.  

 

1.1 Després de llegir atentament el text anterior, indiqueu si les 

afirmacions següents són vertaderes 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) El protagonista sent enveja.        

 b) El protagonista és desconfiat.       

c) El protagonista està enamorat.      

d) La Wendy no el correspon.         

 e)El protagonista té una revelació.       
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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) Bruscament:  

b) Pena:  

c) Acudir-se:  

d) Transcendental:  

e) Encarregaran:  

 

1.3 Escriviu el referent dels pronoms següents, marcats en negreta en 

el text. [0,5 punts] 

a) Anant a veure l’Andrea Pasqual per donar-li ell. 

 

b) Mentre recorre la casa on els de Científica encara estan traient la bala d’un 

forat de la paret. 

 

1.4 En menys de tres línies, explica de què s'acaba adonant el 

protagonista. 

 

1.5 Resoleu les qüestions següents relatives a les lectures obligatòries 

d'aquest curs: 

1.5.1 Consideres la Natàlia de La plaça del diamant, de Mercè 

Rodoreda, un personatge de caràcter dèbil? 
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1.5.2 Indiqueu si les afirmacions següents, relatives al llibre La 

plaça del diamant de Mercè Rodoreda són vertaderes 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) La Natàlia passa moment de gana.      

b) La Natàlia pretén assassinar els seus fills.    

c) La Natàlia ha treballat sempre de dona  

de feines d'una casa de família benestant.      

d) La Rita acaba soltera.        

e) El fill gran de la Natàlia mor.       

 

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 Manelic i en Sebastià evolucionen 

el llarg de l'obra.          

b) La Marta evoluciona al llarg de l'obra.   

c) El capellà no sap res del gran secret 

que amaga el poble.      

d) En Sebastià és un home gran.       

e) La Nuri s'acaba casant amb en Sebastià.        
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2. Expressió escrita [3 punts en total] 

2.1 En un màxim de cinquanta paraules expliqueu com és la terra alta 

de l'obra Terra baixa, d'Àngel Guimerà. 

 

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

cinquanta paraules, on opineu si els diners porten la felicitat. 

 

3. Part comuna 

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 Tinc gana. 

a) El subjecte és gana. 

b) Subjecte elidit. 

c) Gana és el complement directe. 

d)L b i la c són correctes. 

3.1.2 En Pau no ha estudiat a la biblioteca. 

a) Complement directe + complement circumstancial de lloc. 

b) Complement de règim verbal + complement circumstancial de lloc. 

c) Dos complements circumstancials. 

d) Complement circumstancial de lloc. 

3.1.3 No m’agrada que insultis el teu avi. 

a) Complement directe. 

b) Subjecte. 

c) Complement indirecte. 
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d) Atribut. 

3.1.4 T’agrada menjar molt? 

a) Complement circumstancial de mode. 

b) Complement directe. 

c) Subjecte. 

d) Complement indirecte. 

3.1.5 No sé què més posar. 

a) Subjecte. 

b) Complement de règim verbal. 

c) Complement predicatiu. 

d) Complement directe. 

3.1.6 M’intimides. 

a) Complement indirecte. 

b) Subjecte. 

c) Complement directe. 

d) Cap és correcta. 

3.1.7 Ahir vaig estudiar amb la Maria. 

a) Complement circumstancial de temps + complement directe. 

b) Complement circumstancial de temps + complement circumstancial de 

companyia. 

c) Complement circumstancial de temps + complement indirecte. 

d) Cap és correcta. 

 

3.1.8 En Miquel s’ha casat amb la Carla. 
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a) Subjecte + complement de règim verbal. 

b) Complement indirecte + subjecte. 

c) Subjecte + complement indirecte. 

d) Subjectes. 

3.1.9 Se m’ha arrissat el cabell. 

a) Complement de règim verbal + complement directe. 

b) Subjecte + complement directe. 

c) Complement indirecte + subjecte. 

  d) Complement predicatiu + complement directe. 

3.1.10 El gat, que és de color negre, és meu 

a) Oració composta subordinada adjectiva explicativa. 

b) Oració composta subordinada substantiva completiva. 

c) Oració composta subordinada adjectiva especificativa. 

d) Oració composta subordinada d’infinitiu. 

 

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)    mires? 

b)       pertany això?  

c) L’examen,   vaig fer ahir, era molt difícil. 

d)    ho has vist això? 

e)      vens? 

 

3.3 Completeu les oracions següents amb la forma verbal correcta del 

verb que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 
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a) Si     (tu, esperar) una mica més... 

b)    (cosir, present d’indicatiu) a tota hora. 

c) Has   (prendre) mal? 

d) Ho vaig     (saber) tot de mica en mica. 

e)    (tu, poder) fer aquesta part de la feina? 

 

3.4 Subratlleu en el text següent les grafies que corresponguin a sons 

dentals [0,5 punts]. 

Tothom estava intrigat per saber d'on havia pogut treure el vell els diners 

per fer aquell convit, i ell, sincer, els ho va explicar. Llavors, d'entre els 

convidats en va sortir un, veí seu, que li va demanar que li ensenyés 

exactament d'on havia tret la gerra. El vell li ho va ensenyar i, aleshores, el 

veí li va posar un plet, perquè deia que l'havia treta del seu tros. 

 

 

3.5 Completeu les oracions següents amb la forma correcta de les 

dues que hi ha entre parèntesis [0.5 punts]. 

a) (Els / Es)   senyals de circulació són molt fàcils d’aprendre. 

b) He anat a viure (als / a les)   afores.  

c) Quin (trencadís/trencament)     has fet! 

d) No vaig cap a casa, tot just ara (en/hi)   torno. 

e) (És / Es)  dutxa dos cops al dia. 

 

 

 


