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TERCER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ DE 5 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL PEL SISTEMA D’OPOSICIÓ LLIURE 
(CP01/2020AL) 
 
 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.  
 

 
1. Quin és el país més gran del mon? 

a. Índia 
b. Brasil 
c. Rússia 

 
2. Quin és el nom que rep l’himme nacional de França? 

a. La Francesa 
b. La Marsellesa 
c. La Parisenca 

 
3. Quin és el nom de l’autora de l’escultura de peces de ferro recobertes amb una 

capa d’òxid, erigida el 1990 per substituir una palmera,  que hi ha al centre de 
la Plaça de la Creu de Manresa?. 

a. Maria Quinto 
b. Maria Àngels Freixanet 
c. Ester Vall-Llosera 

 
4. Sant Ignasi de Loiola, fundador de l’ordre religiosa de la Companyia de Jesús  

va fer estada durant un temps a la ciutat de Manresa. En aquesta estada sovint 
es retirava a resar, escriure i meditar, en un indret de la ciutat on actualment hi 
ha erigida una església en record seu. Quina és aquesta església?. 

a. La Cova 
b. La Mare de Deu de la Pietat 
c. Esglèsia del Sant Esperit 

 
5. En quin lloc del cos humà es produeix la insulina? 

a. Al fetge 
b. Al pàncrees 
c. A l’esòfag  

 
 
 



 

6. Quin és l’animal més ràpid del món? 

a. La pantera 
b. El lleó 
c. El guepard 

 
7. Quin nom rep el primitiu nucli de població que dóna origen a la ciutat de 

Manresa? 

a. Puigberenguer 
b. Puigcardener 
c. Puig del Molí Vell 

 
8. Quin va ser el primer metall que va fer servir l’home? 

a. El ferro 
b. L’urani 
c. El coure 

 
9. Quin nom se li dona a una col·lecció de revistes, diaris i publicacions 

periòdiques? 

a. Revisteca 
b. Biblioteca 
c. Hemeroteca 

 
10. Què és més petit? 

a. Àtom 
b. Mol·lècula 
c. Bactèria 

 
11. La Campana de Gauss està associada a: 

a. Càlcul estadístic 
b. Càlcul de probabilitats 
c. Càlcul aritmètic 

 
12. Quina d’aquestes fires de Manresa fou concedida a la ciutat per un privilegi del 

rei Jaume II, l‘any 1311?. 

a. Fira de l’Aixada 
b. Fira de l’Ascensió 
c. Fira de Sant Andreu 

 
13. Quina és la nacionalitat de l’escriptor Pablo Neruda? 

a. Xilena 
b. Argentina 
c. Uruguaia 

 
14. Com es denomina el triangle que te els tres costats iguals? 

a. Isòsceles 
b. Escalè 
c. Equilàter 

 
 
 
 



 

15. Què és un ovípar? 

a. Un animal que viu en un ou 
b. Un animal que neix d’un ou 
c. Un animal que s’alimenta d’ous 

 
16. Quin instrument tocava Paco de Lucía? 

a. L’ukelele 
b. La bateria 
c. La guitarra 

 
17. Quin nom rep el llibre de privilegis de la ciutat de Manresa, que es guarda a 

l’arxiu històric de la ciutat? 

a. Llibre Blanc 
b. Llibre Verd 
c. Llibre Negre 

 
18. Qui és l’autor manresà del monument existent a la Plana de l’Om de la ciutat, 

titulat “a l’ombra”, i que consisteix en una figura a tamany natural d’una noia 
que seu en un banc sota l’om de la plaça? 

a. Ramon Oms 
b. Josep Barés 
c. Josep M. Subirachs 

 
19. La Fàbrica Balcells, edifici situat al carrer Balcells núm. 22 de la ciutat, és una 

fabrica antiga que ha estat rehabilitada i que actualment està destinat a: 

a. Gimnàs Públic Municipal 
b. Conservatori Municipal Professional de Música 
c. Escola Oficial d’Idiomes 

 
20. En quina illa de les Canàries està situat el Teide? 

a. Tenerife 
b. Lanzarote 
c. Fuerteventura 

 
21. A on es varen celebrar es Jocs Olímpics de 1992? 

a. París 
b. Barcelona 
c. Atenes 

 

22. Quin cantant d’Estats Units és conegut amb el sobrenom de “The Boss”? 
a. Bruce Springsteen 
b. Paul MacCartney 
c. Elvis Presley 

 
23. Quin és el gentilici de Valladolid? 

a. Valladolenc 
b. Vallisoletà 
c. Vallenc 

 
 
 



 

24. Quin any es va iniciar la Revolució Russa? 

a. 1917 
b. 1927 
c. 1929 

 
25. Quin dia és la festa nacional dels Estats Units? 

a. 14 de juliol 
b. 4 de juliol 
c. 24 de juliol 

 
26. Actualment s’està tramitant a les Corts Generals una nova llei general 

d’educació. Amb quin nom popular és coneguda? 

a. Llei Wert 
b. Llei Blanca 
c. Llei Celaá 

 
27. Recentment ha mort el futbolista argentí Diego Armando Maradona. Amb quin 

sobrenom era conegut popularment? 

a. Chinchilla 
b. Pelusa  
c. Melena 

 
28. Actualment l’Ajuntament de Manresa està treballant molt activament en la 

preparació d’una aposta estratègica per a la ciutat, amb l’objectiu de celebrar 
els 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi a Manresa. Quin és el nom d’aquest 
projecte? 

a. Manresa 2025 
b. Manresa 2021 
c. Manresa 2022  

 
29. Com es diu la nova vicepresidenta dels Estats Units sorgida de les eleccions 

del proppassat mes de novembre? 

a. Oprah Winfred 
b. Hillary Clinton 
c. Kamala Harris 

 
30. A quina ciutat és previst que es realitzin, durant l’any 2021 els Jocs Olímpics 

del 2020, endarrerits a causa de la pandèmia?. 

a. Tokio 
b. Paris 
c. Berlín 

 
31. Quina de les vacunes de la Covid que s’està elaborant és espanyola? 

a. Pfizer 
b. Ruti 
c. Moderna 

 
 
 
 



 

32. Fins a quina data està prorrogat l’estat d’alarma a tot l’estat, aprovat per RD 
926/2020? 

a. Fins a les 00:00 hores del dia 1 de maig de 2021 
b. Fins a les 22:00 hores del dia 8 de març de 2021 
c. Fins a les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021 

 
33. Qui és actualment el President de Xina? 

a. Den Xiao Ping 
b. Jian Xiping 
c. Xi Jinping 

 
34. Quin ex president de França ha mort recentment? 

a. François Hollande 
b. François Mitterrand 
c. Valeri Giscard d’Estaing 

 
35. Quina pel·lícula ha estat guardona l’any 2020, amb  l’Òscar a la millor banda 

sonora? 

a. Joker 
b. Toy Story 4 
c. 1917 

 
36. Quin esportista ha guanyat el premi AS Solidari de l’Esport 2020, ex aequo 

amb Pau Gasol?. 

a. Carles Alcaraz 
b. Manel Estiarte 
c. Rafal Nadal 

 
37. Quin hospital de pandèmies de Madrid, destinat a descongestionar malalts de 

Covid que no estiguin greus, ha estat inaugurat recentment enmig d’una gran 
polèmica pel cost i manca d’assignació de mitjans personals?. 

a. El Reina Sofia de Borbon 
b. El de la Maternidad de Elna 
c. El Enfermera Isabel Zendal 

 
38. Qui és la dona que ha estat nominada per Joe Biden per al càrrec de 

Secretària del Tresor dels EEUU? 

a. Janet Yellen 
b. Nancy Pelosi 
c. Cristine Lagarde 

 
39. Quina cantant ha estat reconeguda pel CoNCA, en l’edició dels Premis 

Nacionals de Cultura  2020? 

a. Núria Feliu 
b. Maria del Mar Bonet 
c. Mari Trini 

 
 
 
 



 

40. De quin país es el submarí Fendouzhe que ha aconseguit la fita d’arribar a la 
Fosa de les Marianes, un dels llocs mès profunds i foscos per sota del nivell de 
l’aigua del mar? 

a. Estats Units 
b. França  
c. Xina 

 
41. Quina gran actriu catalana ha mort recentment?. 

a. Montserrat Carulla 
b. Mercè Vilarasau 
c. Aina Clotet 

 
42. On tindrà lloc el Fòrum de Davos, fòrum econòmic mundial que es reuneix cada 

any a la ciutat suïssa de Davos, l’any 2021? 

a. Malta 
b. Singapur 
c. Mònaco 

 
43. De quin famós cantant i compositor es va commemorar, el dia 8 de desembre 

de 2020,  el 40è aniversari del seu assassinat?  

a. Steve Wonder 
b. Adriano Celentano 
c. John Lennon 

 
44. Qui és actualment la presidenta del Senat espanyol?. 

a. Mirella Cortés 
b. Sandra Tortolero 
c. Maria Pilar Llop 

 
45. Quines vacunes contra la Covid 19 estan formant aliances per a poder 

augmentar-ne l’eficàcia? 

a. La produïda per la farmacèutica AstraZeneca amb la russa Sputnik V 
b. La produïda per Corea amb la produïda per Pfizer 
c. La produïda per Xina conjuntament amb l’espanyola 

 
46. Qui és actualment el titular de la Conselleria de Salut de la Generalitat de 

Catalunya?. 

a. Chakir El Homrani Lesfar 
b. Jaume Collboni Cuadrado 
c. Alba Vergès Bosch 

 
47. Qui ha estat el guanyador de la Nit de les Lletres Catalanes 2020, guardonat 

amb el 61è. premi Sant Jordi de novel·la? 

a. Kent Follet 
b. Víctor Garcia Tur 
c. Josep Pla 

 
48. Qui era John Lecarré, mort recentment? 

a. Un pintor de l’escola de París 
b. Un escriptor britànic de novel·les d’espies 
c. Un compositor anglès de música moderna 



 

 
49. A què corresponen les sigles de PROCICAT, òrgan que està donant directrius, 

entre altres, de les mesures que cal prendre en relació a la Covid 19 per part de 
la població de Catalunya? 

a. Programa de coordinació i intervenció social a Catalunya 
b. Planificació cívica de mesures a Catalunya 
c. Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya. 

 
50. On viu actualment el rei emèrit? 

a. Abu Dhabi 
b. Madrid 
c. Grècia 


