PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2006/2007

“Els factors polítics”. Solucionari
1) Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text els mots següents
Puntuació: 0’5 per mot
Solució:
• esmentat: dit, citat, referit
• dràsticament: profundament, intensament
• nombre: quantitat

2) Digues de quin tipus són i quina funció sintàctica fan els sintagmes o
constituents subratllats en els fragments següents, extrets del text:
Puntuació: 0’50 per qüestió
• Tipus de sintagma: 0’25
• Funció sintàctica: 0’25
Solució:
a) “Històricament, dos fets han afectat dràsticament la diversitat lingüística”
(línia 2): SN en funció de complement directe
b) “[...] la idea d’«un estat, una llengua» es va estendre ràpidament” (línia 8):
SAdv en funció de complement circumstancial.
c) “A causa d’aquests episodis històrics, actualment els governs adopten mesures
polítiques que afecten en gran mesura el futur de moltes llengües” (línies 1718): oració subordinada adjectiva o relativa especificativa, actua com a CN de
mesures (especifica quin tipus de mesures són aquestes).

3) Digues quin procés de formació de mots ha originat els mots següents i, per a
cada mot, escriu-ne un altre format mitjançant el mateix procés que continga un
dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot de partida.
Puntuació: 0’5 per mot
• Tipus de procés: 0’2
• L’altre exemple: 0’3
Solució:
a) històricament. Mot format per sufixació a partir del sufix adverbialitzador -ment
i la base adjectival (en forma femenina) històrica. Exemple: ràpidament;
historicitat.

1

b) gairebé. Mot format per composició de dos adverbis (o de quantificador i
adverbi). Exemple: malbé, benparlar, benavenir, bendir, benhumorat...
c) poderós. Mot format per sufixació a partir del sufix adjectivador –ós i la base
nominal poder. Exemple: orgullós, espinós, poderejar.

4) Digues de quin tipus són els connectors següents. A continuació copia el
fragment del text on apareixen i substitueix-los per connectors sinònims.
Puntuació: 0’50 per mot
• Tipus de connector: 0’25
• Sinònim al text: 0’25
Solució:
a) a més (línia 8): additiu; i, i també, a més a més, així mateix...
b) tot i que (línia 14): de contrast (concessiu); malgrat que, encara que, a pesar
que...
c) per tant (línia 19): consecutiu; doncs, per això, per consegüent, en
conseqüència...
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