
 
 
DNI núm. 
 

 

PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 5 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE 
(CP1/2021AL) 
 
 Aquest exercici consisteix en respondre, en el termini màxim de 60 minuts, aquest 

qüestionari de 50 preguntes amb respostes alternatives. 

 Cal que poseu un cercle a la resposta que considereu que és la correcta. 

 La qualificació d’aquest exercici serà de 0 a 10 punts. 

 Sistema de puntuació serà el següent: 
      Nombre total d’encerts= encerts-(errors*0,05) 
      Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts. 
      Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit.  
 

 
 
Cultura general 
 
 

1. Quin esdeveniment marca l’inici de l’Edat Moderna? 
a. Arribada de l’home a la lluna 
b. Descobriment d’Amèrica 
c. Posada en marxa del ferrocarril 

 
2. De qui és el quadre “La maja desnuda”? 

a. Francisco de Goya 
b. Velázquez 
c. El Greco 

 
3. Quina és la capital de Letònia? 

a. Montecarlo 
b. Riga 
c. Zagreb 

 
4. La ciutat de Manresa té una orografia marcada per la presència de: 

a. Els turons de Puigsolsoner, Puigmercadal i  Puigterrà de Dalt 
b. Els turons de Puigcardener, Plaça Catalunya, Puig d’Europa i el 

Cimtallat 
c. Els turons de Puigcardener, Puigmercadal, Puigterrà, Puigberenguer i el 

Tossal dels Cigalons 
 

5. Quina beguda es fa de la canya del sucre? 
a. Whisky 
b. Vodka 
c. Rom 

 
6. L’equinocci de la primavera és el dia 

a. 21 d’abril 
b. 21 de setembre 
c. 21 de març 



 

 
7. Quina és la principal característica de la “Venus de Milo”? 

a. Inclinació de la figura 
b. Manca de braços 
c. Manca de cames 

 
8. El nom de Manresa apareix documentat per primera vegada: 

a. L’any 358 
b. L’any 889 
c. L’any 1345 

 
9. En quin moviment cultural es troba Rembrandt? 

a. Barroc 
b. Romanticisme 
c. Gòtic 

 
10. Com es denomina la part de la física que estudia l’energia i les seves 

manifestacions? 
Quàntica 

a. Energètica 
b. Termodinàmica 

 
11. On es troba l’Acròpolis? 

a. Atenes 
b. Florència  
c. Mikonos 

 
12.  L’estada a Manresa d’Ignasi de Loiola al seu pas cap a Terra Santa està 

relacionada amb els següents elements patrimonials de la ciutat: 
a. L’institut Lluis de Peguera, el Convent de les monges Caputxines i la 

basílica de la Seu 
b. La Cova, la Capella del Rapte i el Pou de la Gallina 
c. El Casino, el convent de Sant Ignasi i la Font de les Oques 

 
13. Durant quant de temps va durar la Dictadura de Franco? 

a. De 1936 a 1984 
b. De 1938 a 1976 
c. De 1939 a 1975 

 
14. On es troba “La creació d’Adam” de Miquel Àngel? 

a. Capella Sixtina 
b. Louvre 
c. Museu Reina Sofia 

 
15. Quina és la magnitud que relaciona espai i temps? 

a. Gravetat 
b. Pes 
c. Velocitat 

 
16. Segons l’Inventari del Patrimoni Immaterial de Manresa (PIM), aquest patrimoni 

té la seva màxima expressió en les festes populars i singulars de la Ciutat. Una 
de les més importants és: 

a. La Festa de Sant Andreu 
b. La Festa de la Misteriosa Llum 
c. La festa de la Verge Maria   



 

 
17. Qui va ser l’emperador romà que va dividir l’imperi en orient i occident? 

a. Neró 
b. Cal·lígula 
c. Dioclecià 

 
18. Qui va ser l’autor de “La vida es sueño”? 

a. Cervantes 
b. Calderon de la Barca 
c. Lope de Vega 

 
19. Quins tres estils arquitectònics es varen donar a l’antiga Grècia? 

a. Barroc, gòtic i renaixement 
b. Gòtic, dòric i romànic 
c. Dòric, jònic i corinti 

 
20. Els grups polítics municipals actuals  de l’Ajuntament de  Manresa són: 

a. Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts 
per Manresa, dels Socialistes de Progrés, de Treballem Manresa i de 
Ciudadanos de Manresa. 

b. Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts 
per Manresa, del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, de Fem Manresa i de Ciudadanos de Manresa. 

c. Els grups municipals d’Esquerra  Republicana de Catalunya, de Junts 
per Manresa, del grup de progrés Municipal, de Fem Manresa i de 
Ciutadans per Manresa. 

 
21. L’onomatopeia “muac”, que representa? 

a. Gat 
b. Cop 
c. Petò 

 
22. En quina etapa històrica s’enquadra l’absolutisme francès? 

a. Edat Mitjana 
b. Edat Moderna 
c. Edat Contemporànica 

 
23. Quin continent no en forma part el vell món? 

a. Europa 
b. Àsia  
c. Amèrica 

 
24. L’actual Alcalde de Manresa és diu: 

a. Valentí Junyent 
b. Marc Aloy 
c. Marc Junyent 

 
25. A quin país es troba el Taj Mahal? 

a. Xina 
b. Rússia 
c. Índia 

 
 
 
 



 

Actualitat 
 
1. Quin nom se li ha donat a la muntanya del volcà de la Illa de la Palma que està 

fent erupció des de fa un temps?. 
a. Cumbre Històrica 
b. Cumbre Antigua 
c. Cumbre Vieja 

 
2. Quin és l’equip de futbol en que juga  Messi actualment? 

a. Paris Saint Germain 
b. Dínamo de Kiew 
c. Manchester United 

 
3. Qui és el líder socialdemòcrata que va ser el guanyador de les darreres 

eleccions a Alemanya? 
a. Helmut Khol 
b.  Olaf Scholz 
c. Angela Schimdt 

 
4. Quin ha estat el motiu dels greus incidents ocorreguts recentment a 

Anglaterra? 
a. La manca de matèries primeres 
b. La manca de recanvis de cotxes 
c. La manca de combustible a les gasolineres 

 
5. Quin nom rep el material que deixa anar el volcà de La Palma? 

a. Lavada 
b. Colada 
c. Lavacolada 

 
6. Qui ha estat escollit com a nou Alcalde de Roma en les eleccions del  mes 

d’octubre de 2021? 
a. Roberto Gualtieri 
b. Virgina Raggi 
c. Umberto Ecco 

 
7. Qui ha estat guardonat amb el premi Nobel de Literatura 2021? 

a. Salman Rusdi 
b. Fernando Aramburu 
c. Abdulrazak Gurnah 

 
8. De quin artista alemany de la segona meitat del segle XX, molt influenciat per 

Sant ignasi de Loiola, actualment s’està preparant una acció per a la celebració 
dels 500 anys en el marc del projecte Manresa 2022? 

a. Joseph Beuys 
b. Heimlich Dietrich 
c. Adolf Adenauer 

 
9. Quin equip de la Premier League ha estat venut recentment a un fons 

d’inversió de l’Aràbia Saudita? 
a. Liverpool 
b. Newcastle United 
c. Chelsea 

 
 



 

10. Quin canceller d’Àustria ha dimitit recentment per assumptes de corrupció? 
a. Helmud Khol 
b. Margaret Tatcher 
c. Sebastian Kurz 

 
11. Quin cuiner ha estat guardonat com el millor cuiner de l’any 2021? 

a. Ferran Adrià 
b. David Berasateguiu 
c. Dabiz Muñoz 

 
12. Quin jugador va marcar el polèmic gol que va suposar la derrota d’Espanya a la 

UEFA Nations League, donant el campionat a França? 
a. Neymar 
b. Mbappé 
c. Ronaldinho 

 
13. Qui és  el nou abat de la Basílica de Montserrat? 

a. El pare Manel Gasch 
b. Dom Cassià M. Just 
c. Fra Llorenç Bardolet 

 
14. Quin important acord s’ha assolit a Paris, signat entre 136 països i jurisdiccions 

del món, per a la seva entrada en vigor el 2023? 
a. Fixar un import mínim del 15 % aplicable a empreses que facturin més 

de 750 milions d’euros l’any 
b. Fixar descomptes fiscals per a les empreses que regularitzin les seves 

accions en empreses offshore i facin aflorar els diners que hi han invertit 
c. Crear una xarxa d’empreses de tots els països signants dels acords  

que vetllin per l’adequació de les inversions a la normativa interna de 
cadascun 

 
15. Quina és la pel·lícula, rodada en bona part a Manresa, que va clausurar la 69a 

edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià?: 
a. Mar adentro 
b. Perros callejeros 
c. Las leyes de la frontera 

 
16. Quin jugador de bàsket de la lliga americana, ha fet pública  la seva retirada del 

món de  l’esport? 
a. Pau Gasol 
b. Marc Gasol 
c. Chichi Creus 

 
17. Quina és la pel·líocula que l’Acadèmia del Cine d’Espanya, ha decidit presentar 

a l’edició dels òscars 2022? 
a. El buen patrón 
b. El mal empresario 
c. La perfecta Sociedad empresarial 

 
18. Quin exsecretari d’Estat dels EEUU ha mort recentment de covid a l’edat de 84 

anys? 
a. Colin Powell 
b. Mike Pence 
c. Mike Pompeo 

 



 

19. Qui és l’actual  vencedor  del gran Premi de Turquia de Fòrmula I? 
a. Fernando Alonso 
b. Checo Pérez 
c. Valtteri Bottas 

 
20. El Premi Planeta 2021, ha estat concedit als escriptors Jorge Diaz, Antonio 

Mercero i Agustin Martínez, amb l’obra “La bèstia”,  que l’han presentat sota el 
pseudònim de: 

a. Conxa Màrquez 
b. Carmen Mola 
c. Carolina Mèndez 

 
21. El Premi Princesa d’Astùries de la Concòrdia 2021 ha estat atorgat a: 

a. Al cuiner José Andrés 
b. Al polític Albano Dante Fachin 
c. A l’escriptor Mario Vargas LLosa 

 
22. Quin aniversari ha tingut lloc el mes d’octubre d’aquest any 2021? 

a. El centenari del naixement de Donald Trump 
b. La celebració de la recuperació de les antilles 
c. Els 10 anys de viure  sense la banda terrorista ETA 

 
23. Quina multinacional ha fet pública la seva decisió  de muntar un “hub” digital a 

Barcelona, amb ocupació per a 400 treballadors? 
a. Pepsico 
b. Nestlé 
c. La Fageda 

  
24. Quin Alcalde de la província de Barcelona ha estat cessat del càrrec per 

l’aprovació d’una Moció de Censura? 
a. Isabel Diaz Ayuso 
b. Xavier Garcia Albiol  
c. Gabriel Rufiàn 

 
25. De quin incident ha estat protagonista l’actor Alec Balwuin en el rodatge de la 

seva darrera pel·lícula  “Rust”? 
a. No es va poder seguir rodant per manca de finançament  
b. El sindicat internacional de directors de fotografia li ha posat un plet per 

maltractament animal 
c. Va matar accidentalment a la directora de fotografia amb una arma que 

no se sabia que estava carregada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


