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COGNOMS I NOM 
DNI núm. 
 

 

PRIMERA PART DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL – CP1-AGENT/LLIU (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.  
 

 

CONEIXEMENTS DE CULTURA GENERAL 

1.- Durant quins anys va tenir lloc la Segona Guerra Mundial? 
a. 1936-1939 
b. 1939-1945 
c. 1936-1945 
d. 1945-1950 
 
2.- Quina és la capital d’Argentina? 
a. La Plata 
b. Rosario 
c. Buenos Aires 
d. Córdoba 
 
3.-Com és l’arc que es fa servir en l’art romànic? 
a. Ojival 
b. Mig punt 
c. Apuntat 
d. Ferradura 
 
4.- El conjunt de documents legals interns del despatx d'advocats Mossack Fonseca filtrats a 
la premsa es coneixen com:  
a. Wikileaks  
b. Wikipedia  
c. Papers de Panamà  
d. Papers de la Púnica 
 
5.- El cim més alt de l’Estat Espanyol és:  
a. L’Aneto  
b. El Mulhacén  
c. El Teide  
d. La Pica d’Estats 
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6.- Quants graus té una circumferència? 
a. 360 
b. 180 
c. 0 
d. 500 
 
7.- Com es denomina l’agrupació de cèl·lules de la mateixa forma i estructura i que realitzen 
la mateixa feina? 
a. Òrgan 
b. Teixit 
c. Plasma 
d. Reticle 
 
8.- Com es denomina la branca de la ciència que estudia les relacions dels éssers vius entre sí 
i amb el medi ambient? 
a. Ecologia 
b. Biologia 
c. Física 
d. Geologia 
 
9.- A on està situada la Trompa d’Eustaqui? 
a. Nas 
b. Orella 
c. Boa 
d. Ull 
 
10.- Escull l’alternativa correcta 
a. Vestívul 
b. Bestíbul 
c. Vestíbul 
d. Bestívul 
 
11.- Què és una tesi? 
a. Import que s’afegeix al valor d’una cosa 
b. Proposició que es manté amb raonaments 
c. Coneixement especulatiu purament racional 
d. Suposició indemostrable 
 
12.- Quina és l’alternativa correcta? 
a. Hidràulic 
b. Hidràhulic 
c. Idràhulic 
d. Idràulic 
 
13.- Quin nom té el llenguatge transmès per mitjà de la veu? 
a. Radial 
b. Vocal 
c. Gràfic 
d. Oral 
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14.- Quin nom té el signe o conjunt de signes que es pronuncien en una sola emissió de veu? 
a. Fonema 
b. Accent 
c. Lexema 
d. Síl·laba 
 
15.- Quina de les paraules següents és antònima de “admetre”? 
a. Sortir 
b. Permetre 
c. Dissoldre 
d- Recusar 
 
16.- Què és una magnitud? 
a. Un número molt gran 
b. Tot el que es pot mesurar 
c. Propietat dels cossos magnètics 
d. Un conjunt de números i vectors 
 
17.- La temperatura d’un lloc era, al matí de -5 graus. Al migdia havia augmentat en 15 graus, 
i a la nit va baixar 10 graus. Quina temperatura hi havia a la nit? 
a. 0 graus 
b. 1 grau 
c. 10 graus 
d. 5 graus 
 
18.- Quin és el màxim comú divisor de 376 i 418? 
a. 2 
b. 4 
c. 8 
d. 6 
 
19.- Quan es divisible per 5 un número? 
a. Quan acaba en zero o xifra par 
b. Quan acaba en zero o en cinc 
c. Quan la suma de les seves xifres és múltiple de cinc 
d. Quan la suma de les xifres del lloc imparell, menys la suma de les xifres de lloc parell és zero 
o múltiple de cinc. 
 
20.- Qui és el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya? 
a. Javier Pacheco Serradilla 
b. Josep Maria Alvarez 
c. Ignacio Fernandez Toxo 
d. Joan Carles Gallego  
 
21.- Amb quin conseller de Justícia es va tancar la presó Model? 
a. Pablo Llarena 
b. Carlos Divar 
c. Carles Mundó 
d. Rafael Català 
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22.- Quin és l’índex de referència de l’evolució dels preus? 
a. PIB 
b. EPA 
c. IPC  
d. EURIBOR 
 
23.- Quin nom rebien a Catalunya els barris on vivien els jueus a l’Edat Mitjana? 
a. Jueries 
b. Calls 
c. Sinagogues 
d. No tenien cap nom 
 
24.- La Guerra de Successió va tenir lloc al segle: 
a. XV 
b. XVI 
c. XVII 
d. XVIII 
 
25.- Quina comarca té tres llengües oficials? 
a. Vall d’Aran 
b. Alt Empordà 
c. Montsià 
d. Totes en tenen tres 
 
26.- Quina de les següents institucions no forma part dels tres poders de l’Estat? 
a. El rei 
b.- Les Corts Generals 
c.- El Govern 
d.- Jutges i Magistrats 
 
27.- Qui va ser el cap de llista la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya a les 
eleccions del 21 de desembre de 2017? 
a.- Marta Rovira 
b. Oriol Junqueras 
c.- Carles Puigdemont 
d.- Roger Torrent 
 
28.- Quin país va guanyar el Festival d’Eurovisió de 2018? 
a. França 
b. Alemanya 
c. Israel 
d. Espanya 
 
29.- La primera sentència del TC sobre el “Dret a l’0blit” determina que cercar noms propis 
en una hemeroteca digital 
a. No vulnera cap dret 
b. Vulnera drets fonamentals 
c. Només està prohibit en el cas de menors 
d. Cap de les respostes és correcta 
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30.- Qui ha estat guardonat amb el premi Estrella en l’edició 2018 dels premis que atorga el 
diari Regió7 cada any? 
a. Bisbat de Vic 
b. Fibracat 
c. Unitat d’oncologia d’Althaia 
d. l’Escola Politècnica 
 
31.- El dia 4 d’abril d’aquest any es van complir 50 anys de l’assassinat a Memphis del 
defensor dels drets civils: 
a. Nelson Mandela 
b. Malcom X 
c. Martin Luther King 
d. John F. Kennedy 
 
32.- El President de Veneçuela és: 
a. Hugo Chávez 
b. Pablo Mendes 
c. Nicolas Maduro 
d. Antonio Fernández 
 
33.- El Maig del 2018 es va acomplir el 50è. Aniversari del moviment francès anomenat 
“Maig del 68”, encapçalat per un estudiant anomenat: 
a. Honoré Balzac 
b. Gerard Depardieu 
c. Daniel Cohn-Bendit 
d. Emmanuel Macron 
 
34.- Donald Trump ha tret a Estats Units de l’Acord climàtic de: 
a. Tokyo 
b. Paris 
c. Kyoto 
d. Zimbabwe 
 
35.- Quina és la millor universitat, per tercer any consecutiu, segons l’estudi que elaboren la 
Fundació BBVA i l’IVIE? 
a. Carlos III de Madrid 
b. La Politècnica de Valencia 
c. La Pompeu Fabra de Barcelona 
d. La Pontificia de Murcia 
 
36.- Quin àlbum de Els Beatles va complir 50 anys l’any 2017? 
a. Yellow submarine 
b. Revolver 
c. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
d. Cap resposta és correcta  
 
37.- Quin vaixell va arribar el dia 17 de juny de 2018 al port de València amb 630 immigrants 
a bord? 
a. D.W.Feroe 
b. Warrior Arms 
c. Aquarius 
d. Nautilus 
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38.- L’actual ministra de Justícia espanyola és: 
a. Margarita Robles 
b. Dolores Delgado 
c. Meritxell Batet 
d. Teresa Ribera 
 
39.- Qui ha guanyat el Giro d’Itàlia 2018? 
a. Sam Bennett 
b. Pello Bilbao 
c. Christopher Froome 
d. Simon Yates 
 
40. Quin país ha autoritzat a conduir a les dones a partir del mes de juny de 2018? 
a. Aràbia Saudí 
b. Iran 
c. Marroc 
d. Egipte 
 
41.- Qui ha guanyat les eleccions russes que han tingut lloc recentment a aquest país? 
a. Boris Ieltsin 
b. Mijail  Gorbachov 
c. Vladimir Putin 
d. Constantin Chernenko 
 
42.- Quin partit polític ha estat el guanyador en les darreres eleccions generals a Itàlia? 
a. Lliga del nord 
b. Partit Demòcrata italià 
c. Democràcia Cristiana 
d. Moviment 5 estrelles 
 
43. Qui va ser el guanyador de l’Oscar 2018 al millor director? 
a. Gary Oldman 
b. Guillermo del Toro 
c. Sam Rockwell 
d. Jordan Peele 
 
44.- Quina ciutat catalana celebra per la festivitat del corpus la festa de la Patum, 
considerada patrimoni immaterial de la humanitat? 
a. Cardona 
b. Solsona 
c. Berga 
d. Igualada 
 
45.- Que commemora la festa de la Misteriosa Llum, que se celebra el dia 21 de febrer a la 
ciutat de Manresa? 
a. La inauguració d’un projecte d’il·luminació mitjançant energia eòlica 
b. El desterrament dels jueus i acceptació de la llum del cristianisme a la ciutat 
c. L’aplicació d’un nou pla urbanístic que va permetre la millorà de la il·luminació natural dels 
edificis i vivendes. 
d. La vinguda de dues llums  misterioses que partint de Montserrat varen arribar a l’altar major 
de l’esglèsia del Carme.  
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46.- Quants partits polítics conformen actualment l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Manresa? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d.4 
 
47.- Quina particularitat tindrà aquest any 2018 l’entrega del Premi Nobel de Literatura? 
a. Que es concedirà forçosament de forma compartida entre dos o més escriptors. 
b. Que l’import econòmic es destinarà a ajudes escolars per al tercer món. 
c. Que la cerimònia d’entrega no gaudirà de la presència de la família real sueca. 
d. Que no s’entregarà per la polèmica sorgida arran de la denúncia per assetjament sexual de 
la parella d’una de les integrants de l’acadèmia.  
 
48.- Quina és la ciutat nomenada “Capital de la Cultura Catalana” de l’any 2018? 
a. Barcelona 
b. Sabadell 
c. Terrassa 
d. Manresa 
 
49.- On es va estavellar l’avió de Germanwings que feia la ruta entre Barcelona i Düsseldorf 
el març de 2015? 
a. Catalunya 
b. Alemanya 
c. Suissa 
c. França 
 
50. Quin/a és l’actual president/a de la Diputació de Barcelona? 
a. Neus Munté 
b. Marc Castells 
c. Mercè Conesa 
d. Valentí Junyent 
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PRIMERA PART DEL PRIMER EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
AGENTS DE LA POLICIA LOCAL – CP1-AGENT/LLIU (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.  
 

 

CONEIXEMENTS DE CULTURA GENERAL 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
51.- L’actual Constitució Espanyola es va promulgar l’any 
a. 1975 
b. 1972 
c. 1978 
d. 1989 
 
52.- Quin any es crea la Mancomunitat de Catalunya? 
a. 1892 
b. 1909 
c. 1914 
d. 1917 
 
53.- Que és el “Brèxit” 
a. Un medicament per a combatre el Zica 
b. La sortida del Regne Unit de la UE 
c. Un banc europeu per a concedir crèdits a països emergents 
d. Un grup especial d’èlit de la Policia Nacional  
  


