
PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
MAIG 2021

PART CIENTÍFICA-MATEMÀTICA-TÈCNICA:
Tractament de la informació i competència digital

Duració: 45 minuts

1. Descriu com ha sigut l’evolució dels processadors i dels ordinadors al llarg del 
temps. [1 punt]

2. Entre els següents programes, identifica els que són sistemes operatius. 
Identifica'ls. [1 punt]

a) OpenOffice Chrome
b) Internet Explorer
c) Windows 10
d) Linux
e) MS office
f) Android

3. Pel que fa a la memòria ROM. Tria la resposta correcta: [1 punt]:
a) És una memòria que s'esborra si apagues l'ordinador 
b) La memòria ROM és de només lectura, no es pot escriure en ella. Les 
instruccions que conté han estat emmagatzemades pel fabricant durant el procés
de fabricació.
c) És una memòria que pots ampliar en qualsevol moment.
d) La memòria ROM (Run Operation Memory) serveix perquè s'executen els 
programes i emmagatzematge de dades.

4. Indica si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents: [1 punt]
a)  Un virus  informàtic  és  un  programa malintencionat  l’objectiu  del  qual  és
alterar el funcionament normal d’un ordinador.
b)  Un  cuc  informàtic  sembla  un  programa  legítim  però  en  executar-lo
l'ordinador explota.
c) El troià és un missatge de correu electrònic amb contingut fals o enganyós i
atraient.
d) Un antispam està encarregat de controlar les connexions a una xarxa.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
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5. Relaciona les columnes i completa amb la lletra corresponent. [1 punt]

1. Open Office Writer A. Navegador

2. GIMP B. Processador de textos

3. Outlook Express C. Full de càlcul 

4. Chrome D. Editor d'imatges

5. Microsoft excel E. Gestor de correu 

1. _____ 2. _____ 3._____ 4. ____ 5. _____

6. Ordena de menor a major, segons la grandària dels arxius:   [1 punt]

1 MB   ;  1  kB  ;  1 bit  ;   1 GB   ;   1 Byte

7. Completa cada definició amb la paraula que li correspon. Has de triar entre: 
Exposició; To sépia; Gigapíxel; Saturació; Megapíxel; Editar ; Pantalla completa; 
Lector de targeta; Retallar; Zoom [1 punt]

És el to marró que prenen les fotos antigues i efecte que es 
posa a les fotos digitals per a donar-los un aire antic.

La quantitat de llum amb la qual es pren una foto. Es pot 
modificar una vegada realitzada.

Unitat de mesura que s'empra per a expressar la grandària 
d'una fotografia. Equival a 1 milió de píxels.

Dispositiu que serveix per a connectar una targeta de 
memòria a l'ordinador amb la finalitat de descarregar les 
imatges que conté.

Eliminar una part de la foto amb la finalitat d'enquadrar-la 
millor.
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8. Completa la taula indicant a quin tipus d’arxiu corresponen les següents 
extensions. Tria entre: vídeo, text, àudio, imatge digital, animació, presentació de 
continguts, full de càlcul, etc. [1 punt]

extensions

  .mp4

  .doc

  .wav

  .bmp

  .odp

9. Què és una contrasenya segura?. Indica tres característiques perquè una 
contrasenya siga segura. [1 punt]

10. Explica breument què és i per a què serveix una còpia de seguretat o backup. [1 
punt]
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