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Preguntes de tipus objectiu

Cada pregunta val 1 punt. En les preguntes d’opció múltiple per cada error s’han
de descomptar 0,33 punts.

Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.

1. Digueu quina és la tercera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu corres -
ponent a creien:

a) cregués

2. Digueu una expressió sinònima, en el text, de malgrat tenir:

c) encara que tenien

3. Digueu quina és la forma femenina de l’adjectiu comú: comuna.

4. Digueu quin és el pronom feble amb què se substituiria la paraula plegats, si s’hagués
de pronominalitzar, en el sintagma «treballar plegats»: hi.

5. Digueu què significa, en el text, l’expressió Fins que van saltar les alarmes:

a) Fins que de sobte es va descobrir que les coses no anaven bé.

6. Digueu quin és l’antecedent del pronom relatiu del qual:

b) un trencaclosques

7. Digueu quin és el complement directe de havia superat:

c) el seu tradicional rival Boeing

Pregunta oberta

S’han de valorar l’adequació, la coherència, la cohesió i la riquesa d’expressió
(lèxic i sintaxi) de la redacció. L’exercici val 3 punts. S’han de descomptar 0,05 punts
per cada falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides
s’han de comptar una sola vegada.

Feu una redacció en català, que tingui entre 50 i 80 paraules, en què expliqueu per què
l’autor del text afirma que Airbus era una metàfora de l’Europa real.
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Model de resposta

L’autor del text afirma que Airbus era una metàfora de l’Europa real perquè la
companyia ha viscut un procés que es pot comparar al de la construcció de la Unió
Europea: uns inicis prometedors i esperançats i, de sobte, quan semblava que tot anava
prou bé, un col·lapse del projecte, provocat pel vot contrari a la Constitució europea
d’alguns dels països membres.
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