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CORRECTOR PROVA CULTURAL TIPUS 1 

 

1. El govern de Donald Trump ha intentat que els països aliats deixin de fer servir uns 

dispositius en concret. De quins dispositius es tracta?:  

a) Samsung 

b) LG 

c) Huawei 

d) Xiaomi 

2. Com s’anomena el musical homenatge a Michael Jackson que ha estat avalat per la família 

del cantant i que actualment està en cartellera a espanya?:  

a) Michael Jackson, history 

b) Michael Jackson, King of Pop 

c) Remember, King of Pop 

d) Forever, King of Pop 

3. Quin riu d’América del Sud que travessa Perú Colòmbia i Brasil?:  

a) Amazones 

b) Mississipí 

c) Bravo 

d) Colorado 

4. Qui va dirigir la pel·lícula “Mar adentro” 

a) Alejandro Amenábar  

b) Pedro Almodóvar 

c) Juan Antonio Bayona 

d) Fernando Trueba 

5. Quin dos anys va guanyar el gran premi de Fórmula 1 Fernando Alonso: 

a) 2001-2004 

b) 2005-2006 

c) 2010-2011 

d) 2016-2018 

6. Quina famosa batalla de la Segona Guerra Mundial anomenada el “Dia D”, ha celebrat 

recentment el seu aniversari?: 

a) Batalla de Normandia 

b) Bombardeig a Pearl Harbor 

c) Batalla de Stalingrado 

d) Batalla de Berlin 

7. Per quin motiu ha dimitit Teresa May?: 

a) Per problemes de salut 

b) Per estar involucrada amb una trama de corrupció 
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c) Per l’aprovació del “Brexit” 

d) Perquè li han ofert feina a l’empresa privada 

8. Quin d’aquests polítics en actiu no es correspon amb el partit que hi consta?: 

a) Pedro Sánchez-PSOE 

b) Santiago Abascal-VOX 

c) Pablo Casado-PODEMOS 

d) Albert Rivera-CIUTADANS 

9. Quina ciutat catalana es troba envoltada de territori francès?: 

a) Andorra la Vella 

b) Llívia 

c) Perpinyà 

d) Puigcerdà 

10. Quin equip de futbol ha guanyat la Champions League  aquest any 

a) Liverpool 

b) Ajax 

c) Manchester City 

d) Tottenham 

11. On neix el riu Llobregat?: 

a) Castellar del Vallés 

b) Ulldeter 

c) Castellar de n'Hug 

d) Montmeló 

12. Quin Festival s’ha celebrat fa dues setmanes a Barcelona: 

a) Sonar  

b) Share Festival 

c) Primavera Sound 

d) Doctor Music Festival 

13. Quants costats té la figura geomètrica “trapezi”? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

14. On se celebra el judici del “Procés” ? 

a) Al Tribunal suprem 

b) Al Tribunal Superior 

c) A l’Audiència Provincial 

d) Al Tribunal de la Haia 

15. Quin és el major desert càlid del món? 

a) D’Aràbia 
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b) Del Sàhara 

c) De Gobi 

d) Patagònic 

16. Per quin motiu s’ha parlat recentment de la Sra. Maria Jose Carrasco?: 

a) Per arribar als 110 anys 

b) Per guanyar el premi Princesa d’Astúries 

c) Per se assistida en el seu suïcidi pel seu marit 

d) Per sortir a una coneguda sèrie de televisió 

a) Font de Neptú 

17. Quin Canal separa Àsia d’Àfrica?:  

a) Canal de Panamà 

b) Canal de Midi 

c) Canal de Corint 

d) Canal de Suez 

18. El perímetre d’un triangle és de 18 metres ¿quan han de mesurar el seus costat?: 

a) 9 

b) 3 

c) 6 

d) No es pot calcular 

19. Quin escriptor va escriure el llibre “Juego de Tronos” argument de la famosa sèrie 

televisiva?:  

a) George R. R. Martin 

b) J. R. R. Tolkien 

c) J. K. Rowling 

d) Stephen King  

20. Quin número de fitxes componen el joc d’escacs?: 

e) 12 blanques i 12 negres 

f) 14 blanques i 14 negres 

g) 16 blanques i 16 negres 

h) 20 blanques i 20 negres 

 


