1.- (
) història de la (
l’agrimensura:

) de terres ha estat sempre acompanyada de

a) La / divisió
b) L' / divissió
c) La / divissió
2.- Cal tenir en (
dels sistemes.

) l'extrema (

) a les condicions inicials de l’evolució

a) compte / sensibilitat
b) compte / sensibil·litat
c) conte / sensibilitat
3.- Hom té normalment (
) idea que les diferents ciències tracten de
formular les lleis que regeixen el funcionament de (
) universalitat
a) la / la
b) l' / la
c) la / l'
4.- El Nova York del (
anys

) d'habitants de 1880 va triplicar la població en pocs

a) milió
b) mil·lió
c) milló
5.- Si aquest (
dubtes

) el cas, (

) convé acudir a un diccionari per dissipar

a) es / potser
b) és / pot ser
c) és / potser
6.- Els aspirants (
) defensar el paper que els (
respostes massa curtes.
a) tenen que / atorga
b) han de / atorga
c) han de / otorga

) la proposta i evitar

7.- A la ciutat de Quart de Poblet, el dia (
hores i deu minuts.

) de juliol de (

), a les vint

a) vint-i-nou / mil nou-cents noranta-vuit
b) vintinou / mil-noucents noranta-vuit
c) vintinou / mil nou-cents noranta-vuit
8.- Com és suficientment sabut, el nou estat o regne creat pel rei Jaume I, no
va estar (
) tot d’una, (
) que l’àrea conquistada als sarraïns durà
uns quaranta anys.
a) constituit / sinò
b) constituït / sinó
c) constituït / si no

9.- La regidoria de (
) del vostre poble ha presentat una campanya per a
evitar que es difonguen (
) i rumors discriminatoris entre els joves.
a) joventut / misatges
b) Joventud / missatges
c) joventut / missatges

10.- En aquesta (
) heu de redactar un assaig breu sobre les opinions més
(
) al voltant del tema que es planteja.
a) ocassió / interessants
b) ocasió /interesants
c) ocasió /interessants

11.- (
) ingesta de xocolata amb llet al matí ajuda a cremar greix i reduir els
índexs de (
).
a) L' / glucémia
b) La / glucèmia
c) La / glucemia
12.- Tot i que s'han (
) avanços, encara queda molt camí per (
viure en una societat igualitària.
a) produit / recórrer
b) pruduït / recórrer
c) produït/ recòrrer

) per

13.- Jane, un preciós llibre (
(
) petits.

) per apropar la figura de Jane Goodall als

a) ilustrat / més
b) il·lustrat / més
c) il·lustrat / mes
14.- L'àvia s'apropa a la família i els exigeix la seva (

) de (

).

a) tassa / té
b) tassa / te
c) taça / té
15.- La Carlota sempre es preguntava (
als prínceps de les urpes dels (
).

) no hi ha princeses que rescaten

a) per què / llops
b) perquè / llobs
c) perque / llops
16.- En aquest (
), l'autora ens (
) com la petita Jane es va forjar el seu
somni: viatjar a l'Àfrica per conèixer els animals.
a) conte / conta
b) comte / conta
c) conte / compta
17.- T'has fixat en tots els objectes, les màquines i els mobles que tens al
voltant? Tots han estat inventats per algú. I (
) molts que van ser ideats per
dones.
a) hi ha
b) n'hi ha
c) hi han
18.- Aquest llibre narra la vida d'una (
dones valentes d'arreu del (
).
a) dona / mon
b) dóna / món
c) dona / món

) extraordinària com moltes altres

19.- La (

) del trànsit es (

) al fet que han posat un carril addicional.

a) fluidesa / deu
b) fluïdesa / deu
c) fluïdesa /déu
20.- Al (
) distingim els següents elements naturals: enormes
elevacions de terreny...
a) paisatge de muntanya
b) paisatge de montanya
c) paissatge de muntanya

