Ajuntament de l’Escala
vila marinera

PROVA CULTURAL DEL PROCÉS SELECTIU DEL CONCURS OPOSICIÓ PER LA PROVISIÓ
D’UNA BORSA D’AGENTS DE POLICIA LOCAL (EXP. 2022/436).

1. Quina és la capital d’Ucraïna?
a) Kiev
b) Zaporijia
c) Odessa
d) Mariúpol

2. El municipi de l’Escala té una superfície en km² i una població de:
a) 16,3 km² i 10.300 habitants aprox.
b) 13,6 km² i 11.400 habitants aprox.
c) 13,6 km² i 10.400 habitants aprox.
d) 16,3 km² i 10.400 habitants aprox.

3. Quin és l’element més abundant de l’aire que respirem?
a) Oxigen
b) Nitrogen
c) Diòxid de carboni
d) Gasos Nobles
4. Quin d’aquests museus no es troba a l’Escala?
a) Anxova i la Sal
b) Les Ruïnes d’Empúries
c) Museu de motos “Vicens Folgado”
d) Alfolí de la Sal
5. Si se suma a 100 el triple de la seva meitat, el resultat serà:
a)
b)
c)
d)

150
200
250
300

6. L’actual Alcalde de l’Escala és:
a) Víctor Puga
b) Robert Farreras
c) Robert Figueras
d) Josep Bofill
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7. Qui és el President d’Ucraïna? :
a)
b)
c)
d)

Vladimir Putin
Aleksandr Lukaixenko
Gitanas Nauséda
Volodimir Zelenski

8. En quin any va començar la Revolució Francesa?
a) 1879
b) 1789
c) 1798
d) 1889
9. Quin és l’animal més ràpid del mon?
a) Lleó
b) Llebre
c) Guepard
d) Gos Galgo
10. El número telefònic 016 és....
a) El número d’atenció a les víctimes de drogoaddicció
b) El número d’atenció a les víctimes de maltractaments
c) El número d’atenció al pacient del Departament de Sanitat
d) El número d’urgències sanitàries
11. Kim-jon-un és el President de:
a) Corea del Nord
b) India
c) Tailàndia
d) Filipines
12. Com és la càrrega d’un protó?
a) Negativa
b) Mixta; negativa i positiva
c) Positiva
d) No té càrrega
13. Quina d’aquestes fonts és una energia renovable?
a) Petroli
b) Energia nuclear
c) Gas natural
d) Biomassa
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14. Quina d’aquestes platges no pertany íntegrament al terme municipal de
l’Escala?
a) Portitxol
b) Muscleres
c) Rec del Moli
d) Cala Montgó

15. La sal comuna, és el resultat de la integració de dos elements, que són:
a) Clor i sodi
b) Sodi i potassi
c) Silici i sodi
d) Magnesi i potassi

16. Si amb 500€ més dels que tinc ara podré comprar una motocicleta que val
1475€, i encara em sobre 57 €. ¿Quants euros tinc ara?
a)
b)
c)
d)

1032
1122
728
1000

17. Quina de les següents és una variant de la COVID 19?
a) Edison
b) Alfanet
c) Omicrom
d) Deltaforce
18. Quin és el valor del número π
a) 3,1416
b) 3,1614
c) 3,1614000..
d) 3,1614000..
19. Qui és l’actual President de la República Espanyola
a) Pedro Sánchez
b) Mariano Rajoy
c) Alberto Nuñez Feijoo
d) Cap resposta és correcta
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20. Quina era la professió de l’actual President d’Ucraïna abans de dedicar-se a
la política?
a) Professor d’Universitat
b) Director de cinema
c) Mecànic
d) Actor i comediant
21. Quina de les següents begudes s’elabora a partir de la canya de sucre?
a) Whisky
b) Vodka
c) Ron
d) Anís
22. La ciència que estudia els animals en tots els seus aspectes s’anomena..
a) Ecologia
b) Zoologia
c) Microbiologia
d) Botànica
23. Qui va dissenyar el “ Parc Güell” , declarat Patrimoni de la Humanitat?
a) Santiago Russinyol
b) Antoni Gaudí
c) Mario Casas
d) Enric Sagnier
24. Qué és l’Euribor?
a) És el tipus d’interès aplicat entre bancs
b) És la taxa d’embarcament a bord
c) És l’Estatus Original de les Boreas
d) Cap resposta és correcta.
25. La batalla de l’Ebre fou una batalla lliurada durant
a) La primera guerra Mundial
b) La Guerra Civil Espanyola
c) La Segona guerra Mundials
d) La guerra dels Carlins

PREGUNTA RESERVA
1. Com va morir Juana de Arco
a) Decapitada
b) Cremada en una foguera
c) Assassinada
d) Penjada

