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1. Dels següents rius quin és el de major cabal? 

a) El Júcar 
b) El Segura 
c) El Ter 
d) El Llobregat 
 

2. Quina de les següents frases no és correcta? 

a) El triangle equilàter té sempre els tres costats iguals 
b) El triangle acutangle té els tres angles aguts 
c) El triangle escalè té els tres costats diferents 
d) El triangle obtusangle té sempre els 3 angles obtusos 
 

3. Don Quijote de la Mancha és una obra de... 

a) Benito Pérez Galdós 
b) Miguel de Cervantes 
c) Gustavo Adolfo Becker 
d) Miguel de Unamuno 

 
4. Els mots plans s’accentuen... 

a) Sempre 
b) Només quan acaben en vocal 
c) Només quan la penúltima síl·laba conforma un hiat 
d) Cap de les respostes és correcte 

 
5. A la Grècia de l’Edat Antiga les ciutats estats es deien... 

a) Acròpolis 
b) Àgores 
c) Apòcopes 
d) Polis 

 
6. El número Pi correspon a: 

a) 3,1416 
b) 32 
c) La distància entre la corda i el radi d’una Circumferència 
d) La longitud de la hipotenusa d’un triangle rectangle 

 
7. L’11 de setembre de 1714... 

a) Va morir William Shakespeare 
b) Barcelona es va rendir a la guerra de successió  
c) Es va iniciar la batalla de Waterloo 
d) Va néixer Felip V 

 
8. El deteriorament de quina capa de l’atmosfera situada a l’estratosfera provoca el canvi 

climàtic? 

a) Ionosfera 
b) Ozó 
c) Termoesfera 
d) Exoesfera 
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9. Qui va descobrir la penicil·lina?  

a) Alexander Fleming 
b) Andrea Volta  
c) Thomas Edison 
d) Nikola Tesla 

 
10. Quina és la capital de la comarca de la Noguera? 

a) Solsona 
b) Gandesa 
c) Mollerussa 
d) Balaguer 

 
11. Durant el mes d’octubre la NASA va publicar el descobriment d’aigua a... 

a) Venus 
b) Mart 
c) La Lluna 
d) Neptú 

 
12. Com es diu l’actual Consellera de Salut, persona que dirigeix la política sanitària per 

lluitar contra la Covid19 a Catalunya? 

a) Ana Barrera 
b) Andrea Ponsatí 
c) Alba Vergés 
d) Antonia Font 

 
13. A principis del mes d’octubre de 2020 va morir el famós guitarrista d’una de les següents 

bandes, quina? 

a) Los Salvajes 
b) Bon Jovi 
c) Kiss 
d) Van Halen 

 
14. Quina de les següents persones, expert epidemiòleg, va efectuar unes dures 

manifestacions contra la política de salut del Govern de la Generalitat durant la meitat 

del mes d’octubre? 

a) Fernando Simon 
b) Gerard Quintana 
c) Albert Costa 
d) Oriol Mitjà 

 
15. Quin de les següents persones va dimitir recentment com a President del F.C. Barcelona? 

a) Josep Maria Bartomeu 
b) Carles Tusquets 
c) Joan Vilajoana 
d) Pere Font 
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16. El 16 d’octubre de 2020 es va perpetrar a les afores de París un atemptat de caire 

gihadista en el qual va ser assassinat una persona que exercia de... 

a) Professor 
b) Periodista 
c) Alcalde 
d) Policia 

 
17. Com es diu el rival polític de Donald Trump a les eleccions presidencials dels EEUU de 

novembre de 2020? 

a) Jack Rilen 
b) Joe Biden  
c) Joe Wilen 
d) Jack Ryan 

 
18. Quina de les següents persones ostenta la presidència de la Comissió Europea? 

a) Cristine Scott Thomas 
b) Inke Larssen 
c) Ursula von der Leyen 
d) Carmen Calvo 

 
19. El 24 d’octubre es va efectuar el canvi d’hora d’acord a l’establert com a horari d’hivern. 

Aquest horari concorda amb la zona horària de... 

a) Europa Central 
a) Europa Occidental 
b) Europa Oriental 
c) Cap resposta és correcta 

 
20. Josep Maria Mainat, famós integrant de la Trinca, ha estat víctima d’un intent 

d’assassinat presumptament per par de... 

a) El seu germà 
b) Un dels seus fills 
c) Un company de la Trinca 
d) La seva dona 

 
 
PREGUNTES ALTERNATIVES CULTURA GENERAL 
 
21. Quin dels següents anys correspon al segle XV? 

a) 1378 
b) 1478 
c) 1578 
d) 1678 

 

22. √��
�

= 

a) 33 
b) 52- 42 
c) 812 
d) Cap resposta és correcta 
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PREGUNTES ALTERNATIVES ACTUALITAT 
 
23. A causa de la inhabilitació del president Quim Torra, quina de les següents persones 

exerceix com a President de la Generalitat en funcions? 

a) Carles Pujol 
b) Miquel Sàmper 
c) Josep Bargalló 
d) Pere Aragonès 

 
24. La Fiscalia investiga una residència de gent gran on s’han produït recentment 42morts a 

causa del Covid19. A quina se les següents localitats es troba la residència? 

a) Reus 

b) Tremp  

c) Valls 
d) Balaguer 
e) El FC Barcelona 

 


