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SÈRIE 2  
 
Encercleu la resposta correcta o escriviu-la, segons correspongui.  
(1 punt cadascuna; en les preguntes d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per error) 
 
1. El pronom feble amb què, si hagués de pronominalitzar-se, se substituiria el 

sintagma en la seva classe política és: 
a) hi 

  
2. D’acord amb el text, un mot o expressió sinònim de corcant és: 

b) destruint lentament 
  

3. La funció sintàctica de quines responsabilitats és: 
c) complement directe 
  

4. D’acord amb el text, un mot o expressió sinònim de afeblit és: 
a) debilitat 
 

5. La tercera persona del singular de l’imperfet de subjuntiu de esdevenir és: 
c) esdevingués 

  
6. El nom del qual deriva l’adjectiu vertiginosa és: vertigen 
 
7. El pronom relatiu, normativament equivalent, pel qual es podria substituir el 

pronom que (de la seqüència «que no estan pensats per esdevenir lobbies 
econòmics») és: els quals 

 
Feu una redacció en català, que tingui entre cinquanta i vuitanta paraules, 
sobre les solucions que l’autor suggereix perquè els ciutadans tornin a confiar 
en la classe política. Es valorarà l’adequació, la coherència, la cohesió i la 
riquesa d’expressió (lèxic i sintaxi) de la redacció.  
(3 punts; es descomptaran 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi.) 
 
Un model de resposta: 

 
Les solucions que l’autor suggereix perquè els ciutadans tornin a confiar en 

la classe política són les següents. En primer lloc, aclarir quins són els vicis de 
funcionament que han conduït a la situació actual. En segon lloc, determinar 
responsabilitats, afrontar reformes i establir criteris. I, finalment, regenerar i 
rearmar ideològicament els partits polítics perquè esdevinguin forces de 
transformació social i nacional. En definitiva, exigir transparència i impedir que 
els partits siguin organitzacions que poden distribuir arbitràriament el diner 
públic. 


