AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXAMEN TÈCNIC/A LINGÜISTA

1. Expliqueu els usos dels verbs ser i estar en el registre formal.

2. Usos inadequats dels possessius,

3. Expliqueu quines són les principals funcions que exercixen

els

pronoms febles en i hi. Poseu-ne exemples.
4. Usos inadequats del gerundi.

5, Segons el Reglament sobre l'ús i la normalització del valencià al
municipi de València, quines són Ies funcions del Gabinet de
Normalitzacií Lingüística de I'Ajuqtament de València i de quina
àrea depén orgànicament?

6.

Comenteu breument i compareu les referències als drets
lingüístics de les persones en les seues relacions amb les
administracions públiques i a la llengua dels procediments en les
lleis 4/L983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià i
3912OL5, d'L d'octubre, del procediment administratiu comú de les
adm inistracions públiques.

7. Comenteu esquemàticament els antecedents històrics,
l'estructura i la tipologia dels bans de I'Ajuntament de València.

8. La toponímia urbana de la ciutat de València dels segles XVIII

¡

XIX a través de les obres de referència.
9. Diferencieu entre variació, variable, variant i varietat lingüística.
1O. Característiques del llenguatge administratiu de
Reial dels segles XM XV.

la Cancelleria
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11. Expliqueu la diferència entre neorogisme i estrangerisme.
12. Expliqueu, breument, les propietats textuals.
13. ..rdentifiqueu
resposta,

el tipus de text. Raoneu, breument, la

vostra

L'rnstitut valencià de Tecnologia ha informat de I'augment del
nombre de persones que utilitzen Internet per comprar productes.
És evident que et mitjà informàtic permet estalviar temps en moltes
activitats diàries, a més d,evitar desptaçaments,
D'¡lna banda, són maltes les activitats que es paden organitzar
virtualment: des de fer una senzilla compra fins a realitzar
complicades transferèncìes bancàries, reservar un bitttet d'avió o
camprar una entrada per al teatre.
D'altra banda, més entlà de ta comodÍtat evident que suposa esfe
avanç tecnològÍc i I'estatvi de temps, desptaçaments i diners, no
hem d'oblidar que al cap i a ta fi un ordÍnador estå substituint el
treball que hauria de fer una o dÍverses persones.

En conseqüència, este canvi d,hàbits farà que acabem perdent el
plaer del dia en família que ens proporciona anar a fer Ia compra el
dissabte o poder parlar dÍrectament amb el personal de I'agència de
vÍatges, que sempre ens recomana Ia millor opcÍó,

Per tant, considere que si este recurs no es gestiona de forma
adequada, podria portar a una notabie dismÍnució en les relacions
humanes dÍrectes.
14. Avantatges de la traducció assistida per ordinador.

15. Feu referència als traductors automàtics que conei_xeu.
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16. Expliqueu breument què és el Marc europeu comú de referència
per a les llengües.

L7. Seguint el Marc comú europeu, expliqueu els conceptes de
pl u rilingüisme i m ultiling ü isme.

18. Expliqueu l'activitat lingüística de la mediació.

19. En relació amb el sexisme en el llenguatge administratiu,
expliqueu algunes recomanacions d'ús.
2O. Quina triple gradació establ¡x la Gramàtica de I'AVL en relació
amb la pronunciació estàndard del valencià?

