
 
 

TIPUS A 

 
COGNOMS I NOM 
DNI núm. 
 

 

PRIMERA PART DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL – CP1/2016 (PROVA CULTURAL) 
 
 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:3) 
      Cada encert es puntuarà amb 0’20 punts. 
      Les preguntes en blanc no puntuen en cap sentit.  
 

 
 
 
1. El president/a del Congrés dels Diputats és: 
 

a) Patxi Lopez 
b) Ana Pastor 
c) Luisa Fernanda Rudi 
d) Jesus Posada 

 
 
2. Com s’ha anomenat la sortida del Regne Unit de la Unió Europea 
 

a) Bexit 
b) Brexit 
c) Rexit 
d) Bauxit 

 
 
3. El Primer ministre del Regne Unit és: 
 

a) Boris Johnson 
b) David Cameron 
c) Jeremy Corbyn 
d) Theresa May 

 
 
4. A quin país s’ha produït un intent de cop d’estat el darrer cap de setmana? 
 

a) Llibia 
b) Siria 
c) Turquia 
d) Mali 

 
 

5. Qui és el candidat a la Presidència dels Estats Units? 
 

a) Donald Trump 
b) Bernard Sanders 
c) Hillary Clinton 
d) a) i c) són correctes 
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6. Quin partit va fundar el 1879 Pablo Iglesias? 
 

a) Union Liberal 
b) Podemos 
c) Partido Socialista Obrero Español 
d) Partido de los Trabajadores de España 

 
 
7. Quin dels països següents no és d’Europa? 
 

a) Grècia 
b) Bulgària 
c) Israel 
d) Albània 

 
 
8. Quina selecció de futbol ha guanyat l’Eurocopa 2016? 
 

a) Anglaterra 
b) Alemanya 
c) Itàlia 
d) Portugal 

 
 

9. Durant quins anys va tenir lloc la Segona Guerra Mundial? 
 

a) 1936-1939 
b) 1939-1945 
c) 1936-1945 
d) 1940-1943 

 
 
10. Quina és la capital dels Estats Units? 
 

a) Nova York 
b) Washington 
c) Los Angeles 
d) Boston 

 
 
11. Quina és la capital de Turquia? 
 

a) Istanbul 
b) Ankara 
c) Teheran 
d) Karachi 

 
 
12. Quin d’aquests ossos no pertany a les extremitats inferiors? 
 

a) Fèmur 
b) Omòplat 
c) Tíbia 
d) Peroné 
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13. Quina és la unitat d’intensitat de so més utilitzada? 
 

a) To 
b) Hertz 
c) Amper 
d) Decibel 

 
 
14. Com s’anomena el tub que va de la faringe fins a l’estómac? 
 

a) Laringe 
b) Bronqui 
c) Piloro 
d) Esòfag 

 
 
15. Quin d’aquests elements no porta un motor dièsel? 
 

a) Injectors 
b) Bugies  
c) Cilindres 
d) Pistons 

 
 

16. Quin signe de puntuació es fa servir per acabar una enumeració que no es vol 
perllongar? 

 
a) La coma 
b) Els dos punts 
c) El punt i coma 
d) Els punts suspensius 

 
 
17. Quantes àrees són 400 m² ? 
 

a) 400 
b) 4 
c) 40 
d) 0,04 

 
 
18. Quants graus té una circumferència? 
 

a) 45 
b) 90 
c) 180 
d) 360 

 
 
19. A una granja hi ha conills i gallines. El número total de caps és 90 i el de potes 

260. Quants conills i gallines hi ha? 
 

a) 50 conills i 40 gallines 
b) 30 conills i 60 gallines 
c) 40 conills i 50 gallines 
d) 60 conills i 30 gallines 
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20. Senyala la forma correcta 
 

a) Revindicaba 
b) Rebindicava 
c) Reivindicava 
d) Reibindicava 

 
 
21. Senyala la forma correcta 
 

a) Adbervi 
b) Adberbi 
c) Advervi 
d) Adverbi 

 
 

22. Pintor del qual es diu que tingué una època blava i una època rosa 
 

a) Dalí 
b) Picasso 
c) Van Gogh 
d) Toulouse-Lautrec 

 
 
23. Quina d’aquestes províncies no té litoral marítim? 
 

a) Barcelona 
b) Tarragona 
c) Lleida 
d) Girona 

 
 
24. Quina és la unitat bàsica de la vida? 
 

a) Àtom 
b) Proteïna 
c) Cèl·lula 
d) Organisme 

 
 
25. On es va iniciar la revolució industrial (segle XVIII)? 
 

a) Anglaterra 
b) França 
c) Alemanya 
d) EEUU 

 
 
26. En quin gènere literari encaixaries la poesia? 
 

a) Drama 
b) Narrativa 
c) Lírica 
d) Assaig 
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27. Les paraules que s’accentuen a l’última síl·laba es diuen: 
 

a) Agudes 
b) Planes 
c) Esdrúixoles 
d) Sobresdrúixoles 

 
 
28. Si 20 persones tenen cada una 20 monedes de 20 cèntims, quants cèntims tenen 

en total? 
 

a) 650 
b) 8.000 
c) 1.250 
d) 80 

 
 
29. Quin d’aquests angles és agut? 
 

a) 35 º 
b) 92 º 
c) 114 º 
d) 180 º 

 
 
30. Quina part de l’oració indica l’acció què ha de passar, va passar o passa? 
 

a) Nom 
b) Adjectiu 
c) Verb 
d) Adverbi 

 
 
31. Quin cantant nord-americà ha passat a la història com “el rei”? 
 

a) Jason Presty 
b) Elvis Presley 
c) Marc Damon 
d) Louis Amstrong 

 
 
32. Com es diu el triangle que té tots els costats iguals? 
 

a) Isòsceles 
b) Equilàter 
c) Escalè 
d) Rectangle 

 
 
33. Bèlgica té dues cultures internes ben diferenciades, quines són? 
 

a) La flamenca i la gitana 
b) La zíngara i la letona 
c) La flamenca i la valona 
d) La bretona i l’occitana 
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34. Qui va escriure Hamlet, Otelo, Macbeth i El Rei Lear, entre d’altres? 
 

a) Shakespeare 
b) Cervantes 
c) Molière 
d) Goethe 

 
 
35. Quin riu passa per Saragossa? 
 

a) El Ter 
b) L’Ebre 
c) El Tajo 
d) El Duero 

 
 
36. Quin tribunal condemnava les heretgies? 
 

a) Santa Rota 
b) Inquisició 
c) Tribunal Superior de Justícia 
d) Santa Cruz 

 
 
37. Com s’anomenen les tombes dels faraons? 
 

a) Grutes funeràries 
b) Nínxols cineraris 
c) Piràmides 
d) Columbaris 

 
 
38. Com es diuen els animals vertebrats que viuen tant a l’aigua com a la terra? 
 

a) Mamífers aquàtics 
b) Rèptils 
c) Peixos d’interior 
d) Amfibis 

 
 
39. A quina ciutat varen promulgar les Corts la Constitució de 1812 ? 
 

a) Toledo 
b) Tordesillas 
c) Cádiz 
d) Aranjuez 

 
 
40. Quina forma de govern, que va tenir el seu màxim esplendor a Espanya a finals del 

segle XVIII, tenia per fórmula “Todo para el pueblo pero sin el pueblo”? 
 

a) Feudalisme 
b) Comunisme 
c) República 
d) Despotisme il·lustrat 
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41. Quina paraula significa “que no té nom d’autor”? 
 

a) Innombrable 
b) Anormal 
c) Anònim 
d) Anòmal 

 
 
42. Quin és el país de més extensió d’Amèrica? 
 

a) Canadà 
b) EEUU 
c) Brasil 
d) Argentina 

 
 
43. Quina és la principal riquesa de Colòmbia? 
 

a) Cafè 
b) Blat de Moro 
c) Petroli 
d) Blat 

 
 
44. Com s’anomena el lloc públic on s’arxiven els diaris? 
 

a) Pinacoteca 
b) Hemeroteca 
c) Biblioteca 
d) Anacoteca 

 
 
 
45. Què és un mecenes? 
 

a) Un artista protegit per un noble o un rei 
b) Un estranger que es queda a viure en un altre regne 
c) Una persona poderosa que protegeix els artistes 
d) Un oficial, de l’exèrcit perdedor, al que es feia esclau 

 
 
46. Quina d’aquestes substàncies és més densa? 
 

a) Aigua 
b) Lleixiu 
c) Mercuri 
d) Alcohol 

 
 
47. Quin element del motor produeix l’espurna que fa que la barreja de benzina i aire 

exploti? 
 

a) Bateria 
b) Bugia 
c) Cilindre 
d) Delco 
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48. Quin altre nom reben els glòbuls blancs? 
 

a) Hematies 
b) Leucòcits 
c) Plaquetes 
d) Antitoxines 

 
49. Quins grups polítics conformen l’equip de govern de l’Ajuntament de Manresa? 

 
a) Convergència i Unió 
b) Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana 
c) Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per 

Catalunya 
d) Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya 

 
50. Quin esdeveniment se celebrarà a Manresa l’any 2022 
 

a) La construcció de la cova de Sant Ignasi 
b) El naixement de Sant Ignasi 
c) L’arribada a Manresa de Sant Ignasi 
d) La mort de Sant Ignasi 

 
 
 


