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CORRECTOR PROVA CULTURAL TIPUS 2 

1. De què se li acusa al conegut “Enfermero de la muerte” que ha estat condemnat fa uns dies 

a una segona cadena perpètua a Alemanya?:  

a) De violar les seves pacients sota els efectes de l’anestèsia 

b) De robar òrgans als pacients quan els operava 

c) D’injectar tòxics als seus pacients i intentar reanimar-los 

d) De robar nens acabats de néixer i vendre’ls 

2. Quin escriptor va escriure el llibre “El código Da Vinci”?  

a) Dan Brown 

b) Ken Follett 

c) Jhon Grisham 

d) Stephen King 

3. Quants litres d’aigua caben en un dipòsit de 3 m3 

a) 30 litres 

b) 300 litres 

c) 3.000 litres 

d) 30.000 litres 

4. Quina jugadora de bàdminton a guanyat tres mundials en aquest esport?: 

a) Ona Carbonell 

b) Mireia Belmonte 

c) Garbiñe Muguruza 

d) Carolina Marín 

5. L'11 de setembre de quin any tingué lloc la darrera defensa de Barcelona durant  la Guerra 

de Successió?: 

a) 1417 

b) 1714 

c) 1888 

d) 1717 

6. Quins d’aquests edificis no va ser obra de Gaudí ?: 

a) Casa Vicens  

b) Casa Batlló 

c) Casa Ametller 

d) Casa Milà 

7. A quin país s’ha deixar morir recentment, amb consentiment de l’Estat, una jove de 17 

anys?:  

a) Alemanya 

b) França 

c) Holanda 
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d) Bèlgica 

8. A quin continent es troba la serralada dels Andes?: 

a) Americà 

b) Asiàtic 

c) Europeu 

d) África 

9. Quant és dos mes dos, multiplicat per tres, menys tres y dividit per tres al quadrat? 

a) 2 

b) 5 

c) 6 

d) 9 

10. Quina famosa cantant actual va néixer a Sant Esteve Sesrovires  

a) Nina 

b) Rosalia 

c) Beth 

d) Monica Naranjo 

11. Quin/a es el President/a del Congrés dels Diputats del govern actual?: 

a) Ada Colau 

b) Mercè Perea 

c) Meritxell Batet 

d) Cayetana Álvarez 

12. Quin polític ha estat proclamat recentment “President interí” per part dels Estats Units i 

altres països, molts d’ells europeus?: 

a) Juan Guaidó  

b) Nicolàs Maduro 

c) Evo Morales 

d) Daniel Ortega 

13. Qui va ser l’autor de les pintures de la Capella Sixtina?: 

a) Leonardo da Vinci 

b) Caravaggio 

c) Tintoretto 

d) Miguel Angel 

14. Quin partit va aconseguir més vots a les últimes eleccions municipals a Catalunya? 

a) Partit Popular 

b) Ciutadans  

c) ERC 

d) PSOE 

15. Com es denomina el moviment de la Terra al voltant del sol?: 

a) Rotació 
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b) Circumval·lació 

c) Translació 

d) Giravolt 

16. Què aportarà la tecnologia “5G” ?: 

a) Navegar a 5.000 megabits per segon 

b) Connexió  a internet més estable 

c) Canals d’informació amb més contingut 

d) Totes son correctes 

17. A quina ciutat es troba exposada “la Gioconda” a un dels seus museus?: 

a) París 

b) Londres 

c) Alemanya 

d) Roma 

18. Quina d’aquestes muntanyes no pertany a Catalunya?: 

a) Maladeta 

b) Pica d’Estats 

c) Pedraforca 

d) Puigmal 

19. A quina ciutat se celebra “la Patum” 

a) Valls 

b) Manresa 

c) Vic 

d) Berga 

20. Quin d’aquests rius neix a Catalunya?: 

a) Matarranya 

b) Túria 

c) Noguera Ribgorçana 

d) Ter 

 


