
B2 
 MAIG 2018 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 

8. Quina oració està ben accentuada? 
a)   A l’exàmen de geografia han demanat les regions de l’Àsia central. 
b)   El camaleó és un rèptil que canvia de color segons les circumstàncies. 
c)   En aquesta fàbrica d’automòbils utilitzen maquinaria textil. 

        
9. Va _______________ que en poc temps es _______________ la comissió. 

a) adduir / constituiria 
b) adduïr / constituïria 
c) adduir / constituïria 

 
10. Ens hem trobat _______________  parents a la festa, però només hem saludat _______________ la 

tia Dolors. 
a) als / a  
b) els / Ø 
c) els / a 

 

11. Marca l’oració correcta. 
a) Insisteixen a declarar-se innocents. 
b) Estic segura de què trobaràs les claus a qualsevol racó. 
c) No sé quan de temps duraran les obres. 

 
12. Tots esperen els resultats, però no _______________ diran fins demà. 

a) els les 
b) els els 
c) els hi 

 

13. Les alicates són a la caixa d’eines. Quan acabis, _______________ . 
a) torna’ls-hi 
b) torna-l’hi 
c) torna-les-hi 

 

14. Si  us _______________ entrenat més, _______________ guanyat el partit. 
a) haguéssiu / hauríeu 
b) haguesiu / haurieu 
c) haguessiu / haguessiu 

 

15. _______________ tot d’una, _______________ , no veuràs el final de la pel·lícula. 
a) Vine / sinó 
b) Vine / si no 
c) Vina / sino 

 
16. L’artista va fer tots els possibles _______________ l’exposició fos un èxit. 

a) perquè 
b) per a què 
c) perque 
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17. Marcau l’oració correcta. 
a) Al pacient li han fet diverses anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava moltes de 

dubtes. 
b) Al pacient li han fet diversos anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava moltes de 

dubtes. 
c) Al pacient li han fet diverses anàlisis de sang, ja que el seu diagnòstic presentava molts de 

dubtes. 
 

18. Na Maria vol ser _______________ o _______________ , però tot depèn de la nota que tregui a la 
selectivitat. 

a) infermera / metgessa 
b) enfermera / metgessa 
c) enfermera / metgesa 

 

19. L’escriptora _______________ varen donar el premi és molt coneguda. 
a) que 
b) a la qual 
c) a la que 

 
20. Na Clàudia no fa gaire exercici, _______________ a la llarga li pot ser perjudicial. 

a) cosa què 
b) la cual cosa 
c) fet que 

 

21. Què vol dir l’expressió “tenir la mà foradada”? 
a) Ser molt pegador. 
b) Ser poc hàbil. 
c) Ser molt gastador. 

 

22.  Gràcies al _______________ hem pogut _______________ la quantitat de pluja que ha caigut 
aquesta nit. 

a) pluviòmetre / mesurar 
b) pluviómetre / amidar 
c) pluviometre / medir 

 

23. _______________ infantesa el nin va demostrar símptomes d’altes capacitats per a la música. 
a)  Des de la 
b) Desde la 
c) Desde l’ 
 


