
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JULIOL 2020

PART COMUNA:
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

Duració: 45 minuts

OBSERVACIONS: Test de 30 preguntes de 4 resposta amb una única vàlida.
Les respostes correctes valen 0,3 punts i les incorrectes resten 0,1 punts.

Només seran vàlides les preguntes anotades en la fulla de respostes final.

Pregunta 01: La unitat mínima d'informació que s'usa en informàtica rep el
nom de:
    A) bit.
    B) Byte.
    C) Mega.
    D) Dada.

Pregunta 02: Ordena de més antic a més modern les tecnologies que han
marcat les diferents generacions d'ordinadors.

A) Tubs de buit, transistors, microprocessadors i circuits integrats.
B) Tubs de buit, transistors, circuits integrats i microprocessadors.
C) Transistors, tubs de buit, circuits integrats i microprocessadors.
D) Transistors, tubs de buit,  microprocessadors i circuits integrats.

Pregunta  03:  Indica  el  component  Hardware que  NO és  imprescindible
perquè  un ordinador personal puga funcionar.
    A) Placa base.
    B) Processador.
    C) Monitor.
    D) Memòria RAM.

Pregunta 04: Quin dels següents és un connector d'ordinador utilitzat com
a eixida de vídeo digital?
    A) USB.
    B) RJ45.
    C) VGA.
    D) DVI.

Pregunta 05: Quantes fotografies de 2 MegaBytes caben en un USB de 2
GigaBytes segons el sistema binàri per a emmagatzematge ( base 2¹⁰)?
    A) 1024.
    B) 1000.
    C) 100.
D) 512.
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Pregunta 06: A quin tipus de Software pertany el programa “Windows”?
A) Software d'aplicació.
B) Software de programació.
C) Software de sistema.
D) Pertany a tots els tipus.

Pregunta 07: Indica quina és una funció del Sistema Operatiu.
A) Permetre crear documents de text amb format i disseny.
B) Permetre accedir i gestionar els dispositius d'Entrada i eixida.
C) Permetre retocar imatges i fotografies.
D) Totes les respostes són funcions del Sistema Operatiu.

Pregunta 08: Quin de les següents és una llibertat del *Sw lliure?
A) La llibertat d'usar el programa, però només amb certs propòsits.
B) La llibertat d'estudiar com funciona el programa però sense modificar-lo.
C) La llibertat de distribuir còpies del programa a un mòdic preu.
D) La llibertat de millorar el programa i fer públiques aqueixes millores.

Pregunta 09: En els programes ofimàtics de processament de textos, les
capçaleres i peus de pàgina...

A) Només afecten la pàgina en la qual es defineixen.
B) Afecten només l'última pàgina.
C) Afecten a totes les pàgines del document.
D) No afecten visiblement el document.

Pregunta 10:  En els  programes ofimàtics de Full  de càlcul;  s'utilitza  el
símbol $, davant de la fila o la columna d'una cel·la, per a...

A) Realitzar referències a valors monetaris de tipus dòlar.
B) Realitzar valors monetaris en dòlars.
C) Realitzar referències relatives a les cel·les.
D) Realitzar referències absolutes a les cel·les.

Pregunta  11:  En  els  programes  ofimàtics  de  base  de  dades;  les  claus
primàries...
    A) Serveixen per a crear formularis més accessibles a l'usuari.

B) Serveixen per a identificar de manera exclusiva els registres de cada taula.
C) Serveixen per a definir els tipus de dades dels camps de cada taula.
D) Serveixen per a relacionar els registres de les vistes de dades.

Pregunta 12:  En els programes ofimàtics de presentacions digitals;  els
efectes de pas entre diapositives reben el nom de...

A) Transicions.
B) Animacions.
C) Efectes de pas.
D) Diapositives.
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Pregunta 13: La resolució d'impressió d'una imatge s'expressa en...
A) Píxels.
B) Píxels d'alt per píxels d'ample.
C) Píxels per polzada.
D) Polzades.

Pregunta 14: Indica quin és un format d'àudio sense compressió.
    A) mp3.
    B) flac.
    C) ogg.
    D) wav.

Pregunta 15: Els códecs de vídeo són...
A) Una altra manera de cridar als tipus de vídeo.
B) Les maneres de codificar els fotogrames del vídeo.
C) Els contenidors del so i imatges que conformen un vídeo.
D) Les propietats específiques dels fotogrames del vídeo.

Pregunta 16: Quin no és un Dret Digital segons la nova *LOPDGDD?
A) Renovació.
B) Accés.
C) Oposició.
D) Rectificació.

Pregunta 17:  El concepte de duplicar i guardar dades d'un ordinador de
manera que es pot utilitzar per a restaurar la informació original després
d'una eventual pèrdua de dades, es denomina...

A) Còpia de seguretat.
B) Restauració de seguretat.
C) Seguretat de dades.
D) Llicència de seguretat.

Pregunta 18: Indica el concepte que NO és una tècnica habitual de Phising
en Internet.

A) Cadenes de correu que divulguen informació falsa.
B) Alertes falses d'activitats sospitoses en comptes bancaris.
C) Notificacions  d'activitats falses a les xarxes socials.
D)  Missatges sobre enviaments d'aplicacions de compres no realitzades.

Pregunta 19: El mètode que utilitza claus diferents, es diu...
A) Xifrat digital.
B) Xifrat simètric.
C) Xifrat doble.
D) Xifrat asimètric.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
05.05.2020).

Pág. 3/6



Pregunta 20: Quin NO és un programari de protecció en l'ordinador?
A) Firewall o tallafocs.
B) Antimalware.
C) Antivirus.
D) Wall o mur.

Pregunta 21: Com es denomina a la mena de xarxa que té una grandària
xicoteta com en una llar o un edifici?

A) LAN.
B) MAN.
C) WAN.
D) PA.

Pregunta  22:  El  dispositiu  de  xarxa  a  través  del  qual  ens  connectem
habitualment a Internet o altres xarxes des d'una xarxa domèstica es diu...

A) Router o Encaminador.
B) Switch o Conmutador.
C) Wi-Fi.
D) ISP.

Pregunta 23: Indica quina de les següents és una adreça IP.
A) http://www.google.es
B) 91:75:1a:*ec:9a:c7
C) 192.168.0.1
D) 255.255.255.255.255

Pregunta 24: Quin NO és un dispositiu d'interconnexió de xarxa:
A) Encaminador.
B) Switch.
C) Hub.
D) ISP.

Pregunta 25: Indica quina és la tecnologia d'Internet més antiga:
A) Correu electrònic.
B) Pàgines Web.
C) Xarxes socials.
D) Blogs.

Pregunta 26: Com es diu el servei d'Internet que converteix noms de 
domini en direccions IP?
    A) IPS.
    B) DNS.
    C) HTTP.
    D) WEB.
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Pregunta 27: Quin de les següents es considera una Xarxa social?
A) Wikipedia.
B) Hotmail.
C) Wordpress.
D) Twitter.

Pregunta 28:  El  concepte de Web 2.0 implica  que les pàgines d'aquest
tipus...

A) Faciliten el compartir informació.
B) Faciliten la col·laboració.
C) Generen comunitats web.
D) Totes les respostes són correctes.

Pregunta 29: Indica quin NO és una eina col·laborativa de creació.
A) Emmagatzematge compartit, com Google Drive.
B) Pàgines web de blogs, Wordpress o Bloguer.
C) Enciclopèdies web de contingut compartit, com Wikipedia.
D) Programari ofimàtic instal·lat en l'ordinador, com LibreOffice.

Pregunta 30: El llenguatge bàsic amb el qual es creen les pàgines web es
denomina...

A) HTML.
B) HTTP.
C) TCP/IP.
D) L'idioma de cada país.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 29 d'abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y
Enseñanzas  de  Régimen  Especial,  por  la  que  es  convocan  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  (DOGV núm.  8804,
05.05.2020).

Pág. 5/6



FULLA DE RESPOSTES
OBSERVACIONS: Test de 30 preguntes de 4 resposta amb una única vàlida.
Les respostes correctes valen 0,3 punts i les incorrectes resten 0,1 punts.

Contestar amb lletres majúscules.

Només seran vàlides les preguntes contestades en la següent taula:

01 > 02 > 03 > 04 > 05 >

06 > 07 > 08 >  09 > 10 >

11 > 12 > 13 > 14 > 15 >

16 > 17 > 18 > 19 > 20 >

21 > 22 > 23 > 24 > 25 >

26 > 27 > 28 > 29 > 30 >
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