Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
2n.-Exercici. Cultura general
Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i té per objecte mesurar els
coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic
requerit per a aquesta convocatòria, determinat a la base segona, els
coneixement de l’actualitat social, cultural i política.
Consisteix en contestar, en un període màxim de 60 minuts, un qüestionari de
preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció
següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un
nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base tercera, i el 50%
restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.
Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un
mínim de 5 punts per poder ser considerat apte/a. Les preguntes no
contestades no descomptaran
La fórmula per obtenir el resultat serà la següent:
Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10
Q= qualificació resultant
C= Preguntes contestades correctament
E= preguntes contestades erròniament
N= Nombre de preguntes
Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5
punts.

1.Quina és l’arrel cúbica de 729?
a) 7
b) 9
c) 13
d) 23
2.Quin any es va proclamar la II República espanyola?
a) 1929
b) 1931
c) 1936
d) 1939
3.Quin pas de muntanya uneix el Pallars Sobirà amb la Vall d’Aran?
a) El port de la Bonaigua
b) La collada de Tosses
c) El Pas de la Casa
d) El port de Bohí-Taüll
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4.L’illa de Tasmània pertany a…
a) Nova Zelanda
b) Equador
c) Indonèsia
d) Austràlia
5.Quin massís està situat entre el Penedès i el mar?
a) El Garraf
b) Collserola
c) El Cadí
d) L'Ordal
6.Qui va ser el primer president de la Generalitat del segle XX?
a) Lluís Companys
b) Francesc Macià
c) Pau Claris
d) Jordi Pujol
7.Quin és el riu més llarg d'Europa?
a) El Sena
b) El Rhin
c) El Volga
d) El Dwina
8.Qui fou el primer grec que va afirmar que la Terra era rodona?
a) Sèneca
b) Hipòcrates
c) Pitàgores
d) Aristòtil
9.Mallorca és a Espanya com Madeira és a ...
a) França
b) Itàlia
c) Grècia
d) Portugal
10.Qui va dir: Veni, Vidi, Vinci?
a) August César
b) Juli Cèsar
c) Neró
d) Hitler
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11.Qui és l'autor de la teoria segons la qual la terra gira al voltant del sol?
a) Copèrnic
b) Kepler
c) Tyho Brahe
d) Aristòtil
12.Quin llibre va escriure Fernando de Rojas?
a) La Celestina
b) El Libro del Buen Amor
c) El Cantar del Mio Cid
d) El Árbol de la Ciencia
13.Les Illes Galápagos estan ...
a) a l’Oceà Índic
b) a l’Oceà Pacífic
c) a l’Oceà Atlàntic
d) al Mar Carib
14.De quin peix procedeix el caviar autèntic?
a) Esturió
b) Llobarro
c) Peix Espasa
d) Moll
15.El Prado és a Madrid com el Louvre és a
a) París
b) Londres
c) Florència
d) Viena
16.Quin arquitecte va fer cèlebre la Casa Milà?
a) Tàpies
b) Gaudí
c) Muncunill
d) Lesseps
17.Els cercles imaginaris de la Terra que passen pels pols es diuen ...
a) Paral·lels
b) Meridians
c) Equadors
d) Tròpics
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18.Els temples de Karnak i Luxor pertanyen a la cultura ...
a) Índia
b) Mesopotàmica
c) Egípcia
d) Grega
19. La obra de “Platero y yo” va ser escrita per ...
a) R. Alberti
b) P. Neruda
c) C.J. Cela
d) J.R. Jiménez
20.Qui va pintar “El nacimiento de Venus?
a) Leonardo da Vinci
b) Raffaello
c) Miquel Àngel
d) Botticelli
21.El riu Ebre neix a la província de
a) Santander
b) Saragossa
c) Sant Sebastià
d) Osca
22.L’òrgan reproductor femení de les plantes s’anomena ...
a) Corol·la
b) Pistil
c) Reproductius Teis
d) Trompa
23.A l'Espanya romana hi havia importants fàbriques d'armes a…
a) Toledo
b) Sevilla
c) Tarragona
d) Sagunt
24. Les cascades d’Iguaçú estan a:
a)
b)
c)
d)

Argentina
Zimbabwe
Canadà
Veneçuela
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25.Quines son les formacions de l’espai que tenen forma espiral?
a) Constel·lacions
b) Galàxies
c) Nebuloses
d) Sistemes solars
26. Qui han estat els finalistes del concurs de televisió “Supervivientes” aquest
any 2020?
a)
b)
c)
d)

Jorge Pérez, Ana María Aldón, Rocío Flores
No hi ha hagut aquest 2020 degut al covid19
Rocío Flores Carrasco, Hugo Sierra, Ana María Aldón y Jorge Pérez
Cap resposta és correcta.

27.- Quin dia alternatiu s’ha buscat per celebrar a Catalunya el dia de Sant Jordi
2020, ajornat pel covid19?.
a)
b)
c)
d)

El 23 de juliol de 2020
El 23 d’agost de 2020
El 23 de setembre de 2020
Cap resposta és correcta

28.- Qui ha guanyat el concurs Masterchef 8 ara a l’any 2020?
a)
b)
c)
d)

Andy
Sara Lúa
Iván
Ana

29. En quin país s’han de celebrar l’any 2021 els Jocs Olímpics?
a)
b)
c)
d)

Estats Units
Japó
Aràbia Saudí
Cap resposta és correcta

30. Qui és la Ministra de Defensa del Govern d’Espanya actualment?.
a)
b)
c)
d)

Irene Montero
Meritxell Batet
María Jesús Montero
Cap resposta és correcta

31. Com es diu el presentador del programa de televisió “El Hormiguero”
a)
b)
c)
d)

David Roncano
David Broncano
Jordi Évole
Cap resposta és correcta
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32.Quina jugadora del club Uni Girona ha decidit retirar-se del bàsquet aquesta
temporada?
a)
b)
c)
d)

Anna Caula
Laia Palau
Nuria Martínez
María Araújo

33. Del 17 al 30 de juny de 2020 s’ha celebrat la fase final de la lliga Endesa de
basquet, qui ha estat el guanyador?.
a)
b)
c)
d)

Real Madrid
F.C. Barcelona
València
Cap resposta és correcta

34. Quin músic italià conegut per les bandes sonores per pel·lícules de cinema
ha mort el passat 6 de juliol?
a)
b)
c)
d)

Luigi Datome
Ennio Morricone
Piero Vendetta
Cap resposta és correcte

35. Per qui equip ha fitxat Fernando Alonso per l’any 2021 córrer a la Fórmula 1?
a)
b)
c)
d)

Ferrari
McLaren
Renault
Cap resposta és correcta

36: Quin president d’un país sud-americà ha donat positiu el passat dia 8 de
juliol amb covid19?.
a)
b)
c)
d)

Jair Bolsonaro
Iván Duque
Nicolás Maduro
Cap resposta és correcta

37. Qui és el President de Mèxic?
a)
b)
c)
d)

Andrés Manuel López Obrador
Justin Trudeau,
Iván Duque
Cap resposta és correcta

38. Qui és la Presidenta del Senat d’Espanya?.
a)
b)
c)
d)

Meritxell Borràs
Meritxell Batet
Pilar Llop
Pilar Eyre
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39. A quina provincia es troba el Cabo de Gata?
a)
b)
c)
d)

Almeria
Granada
Huelva
Murcia

40. Quina ciutat autònoma es troba més a prop de la costa d’Espanya?
a)
b)
c)
d)

Melilla
Ceuta
Gibraltar
Cap resposta és correcta

41. Qui és l’actual primer Ministre de França?.
a)
b)
c)
d)

Jean Castex
Emmanuel Macron
Olivier Verán
Marc Castex

42. A quina comarca de Catalunya s’ha hagut de confinar per un rebot del
covid19, ara el mes de juliol de 2020?.
a)
b)
c)
d)

Segarra
Pallars Jussà
Segrià
Cap resposta és correcta

43. Qui és l’actual entrenador del RCD Espanyol?.
a) Abelardo Fernández
b) Francisco Rufete
c) Pablo Machín
d) Miquel Rubi
44. Quina empresa d’automoció ha anunciat que marxa de Catalunya?
a)
b)
c)
d)

Seat
Renault
Nissan
BMW

45. A quin circuit està previst que es faci la primera cursa del mundial de moto
GP aquesta temporada, a partir del mes de juliol de 2020?.
a)
b)
c)
d)

Montmeló
Monza
Jerez
No hi ha mundial, està ajornat fins al setembre
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46. Quin jugador grec ha fitxat pel barça de bàsquet aquest mes de juliol?.
a)
b)
c)
d)

Nick Calathes
Ioannis Bouroussis
Giorgios Printezis
Cap resposta és correcta

47. Qui és l’Alcalde de Badalona?.
a)
b)
c)
d)

Dolors Sabaté
Xavier García Albiol
Àlex Pastor
Iván Redondo

48. A quines comunitats autònomes s’han previst celebrar eleccions el passat
dia 12 de juliol?.
a)
b)
c)
d)

País Basc
Galicia
A i B són correctes
Cap resposta és correcta

49. Quina és la capital de Groenlàndia?.
a)
b)
c)
d)

Nuuk
Narsaq
Sisimiut
No té capital reconeguda

50. Qui és l’animal considerat el major depredador terrestre?
a)
b)
c)
d)

El tauró blanc
L’ós polar
El lleó
L’hipopòtam

