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ÀREA 1
01. Redacteu en valencià una notícia i el titular corresponent per a un informatiu de
ràdio (de 10 línies com a màxim) a partir de l’article següent.
"No sé qué microorganismo inició la vida en la Tierra, pero sí sé qué pondrá fin: un virus", afirma
el premio Nobel de Medicina Joshua Lederberg. Esas "pequeñas porciones de ácido nucleico
rodeado de malas noticias", como los definió el científico británico Peter Brian Medawar,
seguirán causando problemas a la humanidad. Esta semana, un brote detectado en Barcelona ha
afectado a unos sesenta niños, ha causado problemas neurológicos graves a cinco de ellos e
incluso ha podido causar la muerte de una niña de 3 años.
Las autoridades sanitarias garantizan que, en la mayoría de los casos, la infección por el
enterovirus ―cuyos serotipos, bautizados con el nombre de A-71, ya habían causado problemas
similares en el sureste asiático, Estados Unidos y Canadá― no va más allá de un resfriado, una
conjuntivitis o una gastroenteritis. Pero los contagios con secuelas graves y el recuerdo de
amenazas recientes, como el virus de la gripe aviar, el Zika o el ébola, despiertan la inquietud. Se
están multiplicando los virus?
Albert Bosch, catedrático de Microbiología y presidente de la Sociedad Española de Virología, lo
desmiente. Hace 40 años que los investiga. "No es que haya más. Es que tenemos herramientas de
diagnóstico más precisas que nos permiten llegar al genotipo del virus", asegura. Según este
experto, los avances en virología de las últimas décadas han sido espectaculares. Y cita la vacuna
contra la viruela ―una enfermedad provocada también por un virus, como la varicela, los herpes
y tantas y tantas enfermedades contagiosas― como uno de los grandes éxitos. También existe la
vacuna contra la polio, los antirretrovirales contra el sida, los fármacos para la hepatitis C y las
pomadas contra los herpes.
Los investigadores continúan trabajando para encontrar nuevas vacunas que permitan erradicar los
virus. Es lo que ya se está haciendo con la A-71 y también con el D-68, que es lo que ha dejado a
una niña tetrapléjica en Cataluña. Los hay que ya están en fase de ensayo clínico
TITULAR:
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ÀREA 2
02. Torneu a escriure les paraules següents i poseu, quan calga, els accents o les
dièresis.
augur (endeví)
termostat
vertigen
intuició
consol (agent diplomàtic)

03. Escriviu la forma valenciana dels topònims castellans següents; en cas que no
n’hi haja i la forma indicada siga correcta en valencià, torneu a escriure-la en
l’espai assenyalat.
Cornisa Cantábrica
Bósforo (estret)
Mijares (riu)
Copenhague
Romaña (regió d’Itàlia)

04. Indiqueu les formes masculines i femenines dels gentilicis dels països o les
poblacions següents.
Osca
Sahara
Moixent
Buenos Aires
Xixona
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05. Indiqueu, si n’hi ha, la forma adaptada dels estrangerismes següents. En cas
que no n’hi haja, torneu a copiar la paraula en l’espai en blanc i subratlleu-la.
EXEMPLE:

sparring

espàrring

derby
mailing
caipirinha
e-mail
senior

06. Formeu els derivats de les paraules escrites en versaleta d’acord amb les
instruccions que s’indiquen per a cada apartat.
a) Poseu en l’espai en blanc els adjectius que deriven dels mots assenyalats.
SANG

Molts espectadors no poden resistir les escenes ______________ de les pel·lícules
dels germans Cohen.
FAM

La presidenta de l’ONG va visitar el lloc on vivia un nombrós grup de persones
______________ abans de marxar al seu país.
b) Poseu en l’espai en blanc els verbs derivats de les paraules assenyalades.
LLEU

El concert de rock es va ______________ amb l’actuació d’una coreografia de
ballarins russos perfectament sincronitzats.
DOL

Quan va morir Prince, els familiars no van voler que les autoritats ______________ el
carrer on va nàixer a Minneapolis.
VALENT

Mentre els uns ______________ davant els escamots de la policia, els altres van
anar-se’n tranquil·lament per on havien vingut.
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ÀREA 3
07. Substituïu les paraules o locucions incorrectes, els tòpics i les paraules o
expressions arcaiques o marcadament literàries que apareixen en versaletes
per unes altres expressions adequades al registre dels mitjans de comunicació.
Dues de les pel·lícules valencianes DE LES QUE (

) parlàvem ahir

han sigut nominades per als premis Goya d’enguany.
DE CARA A (

) millorar la circulació, el govern de la Generalitat ha

decidit anul·lar el pagament del peatge de l’autopista A-7.
Després de l’operació de cataractes, NO VEU (

) massa, però el

cirurgià li ha assegurat que es recuperarà aviat.
Una nota en el tauler d’anuncis recorda que HI HA QUE (
la
(

línia

editorial

que

marca

la

direcció

del

) seguir
diari

electrònic,

DONCS

) així ho va acordar el consell de redacció del periòdic.

Es va aturar el vehicle davant la sala de festes i quatre individus baixaren DEL MATEIX
(

) amb ganes d’armar soroll.
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08. Subratlleu, quan calga, els errors de les frases següents i torneu a escriure’ls
esmenats en les línies de davall.
La cooperativa agrícola fa cent anys que existeix, essent l'entitat més antiga de
Castelló. La junta directiva preveu per enguany uns guanys de l'ordre de dos milions
d'euros.


El meteoròleg dels informatius del migdia va advertir amb la seua veu mel·líflua que
quant més plou, menys visibilitat hi ha a la carretera, el que multiplica els riscs
d'accidents.


La directora va ensenyar-me un parell de fotos del nostre reporter gràfic, però em va
dir categòricament: “Abans d'anar-te'n, torna-les”. Potser no es refiava massa.


Els alumnes de Comunicació argumenten que moltes de les preguntes de l'examen
no les sabrien respondre ni el propi professorat degut a la dificultat de les mateixes.


Cal posar atenció en que el medi ambient o l'ecologia no consisteix tan sols en
seleccionar les pròpies escombraries que la ciutadania genera.
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09. Puntueu el text següent i indiqueu 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.

El youtuber Aless Gibaja denuncia una suplantació en Twitter i Facebook
Aless Gibaja un dels youtubers espanyols amb més seguidors que s’ha convertit en
un ídol entre el públic juvenil ha denunciat la suplantació del seu compte de Twitter i
Facebook arran de la publicació de diversos missatges en què animava els seus
followers a no menjar amb el lema Més anorèxia i menys grasses segons la revista
Tweed
Gibaja que ha organitzat una campanya contra el bullying ha rebutjat el contingut
dels tuits “Mai he publicat això! S’estan inventant publicacions falses sobre mi Mai
publicaria una cosa així" declara el jove que va aconseguir certa popularitat el 2014
gràcies a la cançó Sexy summer la qual ha sigut reproduïda 2,6 milions de vegades
La nova estrella de la xarxa té 83.000 seguidors a Twitter i 263.000 a Facebook a més
de 42.000 subscriptors al seu canal de Youtube No done abast es queixa Recentment
ha abassegat l’atenció d’experts en comunicació alguns dels quals el consideren un
fenomen mundial El mes passat va ser portada del The New York Times Magazine i
d’altres revistes nord-americanes
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10. Llegiu el text següent.

Un passatger mor en l'avió després de mossegar una dona
Un passatger de 47 anys ha mort aquest divendres després de mossegar una dona
que viatjava en el mateix vol. L’avió havia sortit de Lisboa en direcció a Cap
Verd, però va fer mitja volta i tornà a la pista de l'aeroport Humberto Delgado, de
la capital lusitana, segons publica Correio da Manhá.
Els tripulants, després d'uns minuts d’angoixa, van poder immobilitzar l'agressor,
que posteriorment va perdre el coneixement i va morir. La policia ha interrogat
tots els passatgers i s'afanya per resoldre el cas. La companyia aèria propietària de
la nau no n'ha fet cap comentari.

11. Traduïu oralment el text següent.

Un asesino en serie se cuela en el 'Masterchef' británico
La Casa Blanca ha echado el cerrojo de sus puertas por un supuesto tiroteo que
se ha producido dentro de las instalaciones del complejo donde residen el
presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, y su familia. Las
primeras informaciones emitidas por el portavoz oficial apuntan a que el sujeto
que disparó con su arma de fuego había consumido algún alucinógeno antes de
perpetrar el atentado.
Según ha podido constatar Efe, un buen número de policías del cuerpo que
protege al primer mandatario norteamericano, siguen apostados en el tejado del
complejo presidencial. The Washington Post habla incluso de una persona herida
en las inmediaciones. Por suerte, Obama se encontraba de viaje oficial en el
extranjero en el momento del ataque y se enteró del suceso por medios
gubernamentales.

