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PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICA-TÈCNICA:
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL

Duració: 45 minuts

1.  Classifica els elements segons siguen Maquinari (M) o Programari (P).
[1 punt]

Ratolí Firefox Paint Càmera web Microsoft office

2.  Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents en
relació als perifèrics d’un ordinador. [1 punt]

a) Els perifèrics d’entrada, capten i envien les dades al dispositiu que els
processarà.

b) El projector és un exemple de perifèric d’entrada.
c) Els  perifèrics d’eixida,  són dispositius que envien la informació cap a

l'exterior de l'ordinador.
d) El micròfon és un exemple de perifèric d’eixida.
e) Un disc dur extraïble és un perifèric mixt.

3.  Què és Internet?  Cita  tres activitats  diferents  que pots  realitzar  fent
servir Internet. [1 punt]

4.  Explica  la  diferència  que  hi  ha,  en  el  camp de  la  informàtica,  entre
seguretat activa i seguretat passiva. Posa’n exemples. [1 punt]
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5.  Llig  les  característiques  de  la  imatge  i  extrau-ne  la  informació
necessària per completar la taula: [1 punt]

Imatge de Pixabay sota llicència CC

Nom de l’arxiu de la imatge

Dimensions de la imatge

Grandària de l’arxiu

Extensió de l’arxiu

6. Completa els buits del text. Tria una de les paraules següents: [1 punt]
Viquipèdia,  mons  virtuals,  xarxes  socials,  blogs,  fòrums,  aules

virtuals, xats, Facebook, Twitter.

A les comunitats virtuals que ens permeten participar en elles,  a manera de
doble  vida,  com crear  una  família,  una  ciutat,  un  negoci,  se'ls  coneix  com
____________. Si la seua finalitat és debatre de forma asíncrona sobre temes
específics, se'n diuen ______________. Les wikis permeten els usuaris crear el
seu contingut de forma col·laborativa i altruista, per exemple aportant els seus
coneixements per a crear enciclopèdies, com és el cas de ______________. Si
les  comunitats  virtuals  s'utilitzen  per  a  publicar  notícies  cronològicament  o
comentaris sobre qualsevol tema, se'n diuen _______________.
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7. Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses: [1 punt]

a) La gran expansió de les TIC es deu a l’evolució dels ordinadors, a la
irrupció d’aquests a tots els àmbits i a l’avanç de les telecomunicacions.

b) El programa OpenOffice Writer és un full de càlcul.
c) El protocol  HTTP  és l’utilitzat per fer transferències de fitxers a través

d’Internet.
d) L’encaminador  (router)  és  el  dispositiu  que  connecta  xarxes  de

comunicacions i proporciona accés a Internet.

8.  Tria  la  resposta correcta.  Què ha de tenir  un ordinador per poder-lo
connectar a una xarxa cablejada? [1 punt]

a) targeta de so
b) targeta de vídeo
c) targeta d’àudio
d) targeta de xarxa

9.  Assenyala  la  resposta  que  NO  corresponga  al  nom  d’un sistema
operatiu. [1 punt]

a) Ubuntu
b) Firefox
c) Mac OS
d) Android

10.  Amb  quina  extensió  es  guarden  per  defecte  els  documents  de
presentació de LliureOffice? [1 punt]

a) .odp
b) .odt
c) .odb
d) .ods
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