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ACLARIMENT PREVI
L’examen es compon d’una part oral i d’una altra escrita. La prova oral consistix
en la lectura en veu alta del text de l’exercici número 10 i en la traducció oral,
sense cap anotació escrita, del text de l’exercici número 11. Per a la realització
dels exercicis pràctics, el cridaran individualment per orde alfabètic i haurà de
desplaçar-se a l’aula contigua. No cal que porte els textos a l’aula, perquè allí li
proporcionaran de nou els textos de lectura i traducció. Fins al moment que el
criden, pot dedicar el temps que estime oportú a la preparació dels dos exercicis.
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ÀREA 1
01. Redacte una notícia en valencià i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.
Al menos 27 personas han muerto (25 soldados y policías y dos peatones) y alrededor de
65 han resultado heridas como consecuencia de un atentado suicida contra un convoy militar
en el noroeste de Pakistán, han informado fuentes militares.
El atentado se ha producido cerca de un puesto de control policial de la zona de Doaba, en
el distrito de Hangu, cuando un suicida ha detonado la carga explosiva que transportaba a
bordo de su vehículo al paso de un convoy militar, según ha explicado el oficial de policía
Fareed Khan. Khan también ha explicado que el número de muertos podría aumentar en al
menos siete de los 25 heridos, porque están en estado crítico. Por otra parte, alrededor de
ocho vehículos del convoy han quedado destruidos.
Tras la explosión, las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y los heridos han sido
trasladados a un hospital cercano.
El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, y el primer ministro, Yusuf Razá Guilani, han
condenado el ataque mediante un comunicado oficial en el que han expresado su convicción
de que los integristas serán derrotados. El jefe del Ejecutivo ha ordenado la apertura de una
investigación para esclarecer lo sucedido.
El distrito de Hangu, que linda con las áreas tribales fronterizas con Afganistán, ha sido
escenario en los últimos meses de varios atentados, secuestros y otros actos violentos, en
especial contra las fuerzas de seguridad. Los expertos creen que tanto las áreas tribales como
algunas zonas noroccidentales de Pakistán son utilizadas como refugio por numerosos
grupos de la insurgencia talibán y miembros de la red terrorista Al Qaeda.

TITULAR:
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ÀREA 2
02. Torne a escriure les paraules següents i pose, quan calga, els accents o les
dièresis.
xassis
polvora
Nobel
historicosocial
esglesia

03. Escriga la forma valenciana dels topònims castellans següents; en el cas que
siga la mateixa forma que en castellà, torne a escriure-la en l’espai assenyalat.
canal de La Mancha
Azerbaiyán
Ciudad Real
Cuevas de Vinromá
Montpellier

04. Indique les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Iran
Romania
Valladolid
Torrent
Xàtiva
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05. Indique, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En el cas
que no n’hi haja, torne a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlle-la.
EXEMPLE:

squash

esquaix

orujo
brick
stress
hobby
cassette

06. Forme els derivats de les paraules escrites en versaleta d’acord amb les
instruccions que s’indiquen per a cada apartat.
a) Pose en l’espai en blanc els adjectius que deriven de les paraules
assenyalades.
VERNÍS

Com que les cadires havien quedat molt ben (_______________), els van concedir el
privilegi de treballar per al millor ebenista de la ciutat.
IVORI

La llegenda diu que les fades vivien en torres (_______________).
BORSA

L’Ibex 35 és un índex (_______________) que permet conéixer l’evolució de la borsa
espanyola en un període determinat.

b) Pose en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
CONDICIÓ

Com que no tenien mitjans, es van veure obligats a (_______________) una sala.
FINANÇA

Li donem la possibilitat de (_______________) les compres si decidix fer el pagament
amb el nostre banc.
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ÀREA 3
07. Substituïsca les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries destacats en versaletes per
unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació.

L’acusat del crim va patir maltractaments familiars quan només tenia QUINZE ANYS
D’EDAT (_______________).
Podríem discutir si A NIVELL D’EMPRESES (_______________) la millor solució seria
reduir els costos de producció.
No ha transcendit a la premsa el paquet de mesures que la direcció de l’empresa ha
decidit aplicar després de les successives reunions que S’HAN VINGUT FENT
(_______________).
L’ajuntament ha decidit cobrar les multes impagades A BASE D’ (_______________)
embargaments dels comptes corrents dels deutors.
Els lladres havien entrat a la impremta i havien furtat més de deu mil CÒPIES
(_______________) del llibre que acabava d’editar-se.
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08. Subratlle, quan calga, els errors de les frases següents i torne’ls a escriure
esmenats en les línies de davall.
Per a demà s’espera que tinguem els cels coberts, amb possibilitat de xubascos a les
comarques del nord i graníssol en zones costeres.

Dos persones han perescut en un sinestre en el que s’han vist implicats varis turismes
a l’alçària de Bunyol.

El mercat continua afonant-se sense prespectives de que la situació puga millorar.

Després de les mobilitzacions, el propi director del col·legi va amenaçar als
manifestants amb detindre el procés de negociació que havien començat.

Pel moment, el núvol de cendra del volcà islandés ha canviat el rumb i no afectarà les
rutes aèrees dels països nòrdics.
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ÀREA 4
09. Puntue el text següent i indique també les paraules o els sintagmes del text que
han d’anar en un tipus de lletra diferent.
NOTA: Per a indicar que una paraula ha d’anar en cursiva, cal subratllar-la.

Najwa acudix amb vel al nou institut
Najwa Malha la xiqueta espanyola de religió musulmana i d’origen marroquí que s’ha vist
obligada a deixar l’institut a Pozuelo de Alarcón Madrid per assistir amb el hiyab islàmic ha
tornat a classe en un centre pròxim el Gerardo Diego que no ha posat cap impediment als
seus desitjos.
La xiqueta de 16 anys ha arribat al centre a les huit i quart del matí acompanyada pels pares
la mare duia com la filla el mocador musulmà la jove ha sigut la més matinera dels seus nous
companys hi ha arribat amb el cotxe familiar que ha aparcat a uns 50 metres de la porta
principal del centre posteriorment ha anat caminant entre els seus pares amb un mocador blau
celeste al cap i protegida amb unes ulleres de sol.
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10. Llija el text següent.
Una migranya provoca que parle amb accent xinés
Segons informa el diari britànic The Mirrow, una dona de 35 anys ha patit un canvi en la
veu i ara parla amb accent i entonació xineses. Sarah Colwill, que viu al comtat de Devon
(Anglaterra), sol patir mals de cap intensos. L’últim va ser tan fort que va haver d’ingressar a
l’hospital. La sorpresa li va vindre quan es va despertar i es va adonar que el seu accent
sonava més al d’una persona que havia nascut a la Xina que al d’un britànic, segons reporta
el rotatiu anglés.
A més, Sarah assegura que no ha estat mai a la Xina. I té por perquè els metges li han dit
que potser no recuperarà la veu natural.

11. Traduïsca oralment el text següent.
Un taxista agrede a otro con un destornillador tras una discusión de tráfico en
Valencia
Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la mañana del lunes en la parada situada
junto al Hospital General. La víctima se encerró en su vehículo y llamó a la policía, que
acudió al lugar y detuvo al agresor.
Minutos antes, el taxista herido recriminó con su claxon al otro implicado por una
maniobra que realizó en la avenida del Cid. Según su declaración, le pitó porque cambió de
carril de forma brusca sin poner el intermitente. Eso le enfureció y comenzó a insultarle y a
amenazarle de muerte.
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