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Parte I. COMPRENSIÓN LECTORA (60 minutos) 

1. Lea o seguinte texto 

VOLVE O SOÑO DO REI  

16 novas funcións. A compañía de teatro Axóuxere volve ao Teatro Central con 

dezaseis novas funcións de O soño do rei. A peza, que asina e dirixe o director 

de teatro Ramón Freire, é unha adaptación da obra da escritora Fátima Mariño. 

Trátase dunha divertida comedia de enredos, contratempos, malentendidos, 

enganos e desenganos, con apaixonantes historias de amor e desamor. Os 

artistas e técnicos que participan na obra están moi entusiasmados. A peza 

representouse durante dúas tempadas nesta localidade e tivo tanto éxito que 

se esgotaron todas as entradas. Pero agora os afeccionados teñen unha nova 

oportunidade para vela, entre o 6 e o 30 deste mes, en diferentes días e 

horarios: venres e sábados ás 21 h, e domingos ás 19 h. Tamén haberá 

funcións os xoves ás 12:00, pero están reservadas só para os institutos. O 

despacho de billetes ábrese dúas horas antes do comezo do espectáculo. A 

entrada vale 10 € os venres e os sábados, cun desconto do 40% para o 

estudantado, persoas usuarias de carné xove e maiores de 65 anos. O 

domingo, día do espectador, é máis barato: custa 7 €.  

http://www.lingua.gal/c/document_library 

 

Indique se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas (V/F)  

1 A obra está dirixida por Fátima Mariño.  

    

2 Van representarse vinte novas funcións.  

    

http://www.lingua.gal/c/document_library


3 A peza representouse durante dúas tempadas nesta localidade e tivo  

tanto éxito que se esgotaron todas as entradas. 

 

    

4 A  obra representarase entre o 5 e o 30 deste mes.  

 

    

5 A entrada vale 10 € os venres e os sábados, cun desconto do 40% 

para o estudantado, persoas usuarias de carné xove e maiores de 65 

anos. 

 

    

6 Haberá funcións os xoves ás 12:45, pero están reservadas só para os 

institutos. 

 

 

2. Lea os seguintes textos: 

 

 VIGO 

Visitar Vigo é atoparse cunha cidade de contrastes. É gozar das súas praias, 

do clima, do Atlántico. É descubrir unha capital cultural nas súas múltiples 

facetas, unha cidade escultórica e plenamente marítima. Vigo é arte “moderno 

e antigo”. Son magníficos edificios e arterias buliciosas. Grandes avenidas e 

rúas para os peóns. E o mar, as instalacións, para o deporte e o ocio…, e 

tamén para a lembranza: o barrio mariñeiro e as súas rúas estreitas e 

empedradas. A gastronomía e o comercio. O Berbés, a tradición das ostras e o 

Albariño. Sempre mirando “ao” mar. E a carón do mar, as zonas verdes onde 

relaxarse e contemplar e seguir coñecendo. Vigo é tamén unha cidade señorial 

onde os pazos seguen tendo cabida. Unha cidade viva en continuo 

movemento, pero apracible. Todo isto é Vigo.  

OURENSE 

Tras a miña visita a Ourense podo dicir que é unha cidade amable para 

percorrer andando para saborear amodo e fixarse en pequenos agasallos. 

Ourense é, por enriba de todo, unha cidade de pedra, de auga e monumentos, 



de antigas igrexas polas que non pasa o tempo, de amplas prazas e fermosas 

construcións. Ourense é unha cidade alcanzable, pero chea de recantos 

extraordinarios, como a Praza Maior onde se atopa o concello. O mellor é 

deixarse levar sen présa e recrearse. Recrearse coa arte antiga, coas 

alamedas e, como non, coas Burgas: eses mananciais únicos de augas termais 

que alivian no inverno e no verán e que, no seu tempo xa aproveitaron os 

romanos. É imprescindible tamén ver as pontes que construíron en Ourense 

para salvar o río Miño. A máis moderna: a do milenio, a chamada ponte nova. 

E, como non, a ponte romana, aínda en uso. E para a calor e o lecer as praias 

fluviais. Así é Ourense.  

Agora indique a resposta correcta: 

1. Vigo é unha cidade:  a) Contrastiva    b) Magnífica  c) Antiga 

2. En Vigo atopamos: a) Grandes avenidas b) Grandes estradas  c) Grandes 

praias  

3. As arterias da cidade son:  a) Apracibles  b) Buliciosas  c) Empedradas  

4. As rúas do barrio mariñeiro son: a) Amplas e empedradas  b) Estreitas e 

empedradas  c) Longas e empedradas  

5. A cidade de Vigo ten a carón do mar:  a) Pazos  b) Praias  c) Xardíns  

6. Ourense é unha cidade:  a) Agresiva    b) Amable  c) Buliciosa 

7. O Concello de Ourense está situado:  a) Na Alameda  b) Nunha praza  c) 

Preto das Burgas  

 

Parte II. USO DE LA LENGUA (30 minutos) 

Indique cun círculo a opción correcta: 

1.Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Para que déanlle algo, pídao con cortesía 

b. Para que lle dean algo, pídao con cortesía 

c. Para que lle dean algo, pídaso con cortesía 

d. Para que déanlle algo, o pida con cortesía 

2.Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Lle colleu teima desde que coñeceulle 



b. Colleulle teima desde que o coñeceu 

c. Colleulle teima desde que lle coñeceu 

d. Colleulle teima desde que coñeceulle 

3.Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Seu pai animouna a facer xornalismo desde que era unha cría 

b. Seu pai a animou a facer xornalismo desde que era unha cría 

c. Seu pai animoua a facer xornalismo desde que era unha cría 

d. Seu pai lle animou a facer xornalismo desde que era unha cría 

4.Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Cando lle fotografei a primeira vez non lle coñecía ben 

b. Cando fotografeina a primeira vez non lle coñecía ben 

c. Cando a fotografei a primeira vez non a coñecía ben 

d. Cando fotografeina a primeira vez non coñecíaa ben 

5.Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a.  LLe levou algún tempo darlle a razón á mestra 

b. Levoulle algún tempo darlle a razón á mestra 

c. Levoulle algún tempo lle dar a razón á mestra 

d. Lávoulle algún tempo dárselle a razón á mestra 

           6. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Non levan til as palabras esdrúxulas que rematan en ditongo 

decrecente ou en "-iu" ou "-ui" seguido ou non de "–s" 

b. Levan til as palabras agudas que rematan en ditongo 

decrecente ou en "-iu" ou "-ui" seguido ou non de "–s" 

c. Non levan til as palabras agudas que rematan en ditongo 

decrecente ou en "-iu" ou "-ui" seguido ou non de "–s" 

d. Non levan til as palabras graves que rematan en ditongo 

decrecente ou en "-iu" ou "-ui" seguido ou non de "–s" 

7. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Levan til os "í" e "ú" átonos en ditongo antes e/ou despois 

dunha vogal (átona). 

b. Levan til os "í" e "ú" tónicos en hiato, antes e/ou despois dunha 

vogal (átona). 

c. Non levan til os "í" e "ú" tónicos en hiato, antes e/ou despois 

dunha vogal (átona). 

d. Levan til os "é" e "ó" tónicos en hiato, antes e/ou despois dunha 

vogal (átona). 

8. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. As formas verbais con acento diacrítico, consérvano cando van 

ligadas a un pronome átono enclítico 

b. As formas verbais con acento diacrítico, pérdeno cando van 

ligadas a un pronome átono enclítico 

c. As formas verbais con acento diacrítico, consérvano cando van 

ligadas a un pronome tónico 

d. As formas verbais sen acento diacrítico, cólleno cando van 

ligadas a un pronome átono enclítico 



9. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. As palabras esdrúxulas levan til sempre que rematan en vogal 

b. As palabras esdrúxulas levan til sempre 

c. As palabras esdrúxulas levan til sempre que o esixa o contexto 

d. As palabras esdrúxulas levan til sempre que rematan en 

consoante 

10. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Levan til todas as palabras agudas rematadas en vogal, nunca 

en consoante 

b. Levan til todas as palabras agudas rematadas en vogal, vogal + 

n, voga + l 

c. Levan til todas as palabras agudas rematadas en vogal, vogal + 

s, vogal + n, vogal + ns 

d. Levan til todas as palabras agudas rematadas en vogal, ou nas 

consoantes "l", "r" 

11. Só unha das catro opcións é correcta. Cal? 

a. Non levan til as palabras graves cando rematan en consoante 

diferente de "n", "s" , ou en grupos consonánticos distintos de "-

ns" 

b. Levan til as palabras raves cando non rematan en consoante 

diferente de "n", "s" , ou en grupos consonánticos distintos de "-

ns" 

c. Levan til as palabras graves cando rematan en consoante 

diferente de "n", "s", "l" 

d. Levan til as palabras graves cando rematan en consoante 

diferente de "n", "s" , ou en grupos consonánticos distintos de "-

ns" 

           12. Só unha das catro series é correcta ortograficamente. Cal? 

a. Guillerme viviu moitos anos en Chile de representante dá ONU 

b. Guillerme vivíu moitos anos en Chile de representante dá ONU 

c. Guillerme viviu moitos anos en Chile de representante da ONU 

d. GUillerme viviu moitos anos en CHile de representante da ONU 


