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PARTE 1. COMPRENSIÓN LECTORA 

A. Lea o seguinte texto sobre Manuel Rivas e responda se as frases son 

verdadeiras ou falsas. 

Que me queres amor?, de Manuel Rivas é unha auténtica obra mestra, un libro 

de cantos dun nivel altísimo, calquera deles engánchate dende o principio ata o 

final, pero o que máis destacaría e o equilibrio na medida, a dificultade que ten 

e o acerto con que Manolo Rivas sintetiza a métrica dos cantos. Son cantos, 

que como o seu nome índica cantan toda a historia sen que falle nin sobre nin 

unha coma, nin un punto, teñen a xusta medida e ós que parece que o final 

queda en suspenso tamén dáste canta que ese era o final, que aí non cabe 

máis, e para min iso paréceme maxistral. Destacaría e recomendaría 

encarecidamente dous cantos por enriba de todos "A LINGUA DAS 

BOLBORETAS" e "VOSTEDES SERAN MOl FELICES", que son para meu 

entender dúas historias que deberían ser desas lecturas obrigatorias para todo 

o mundo. Sobre todo para que os nenos paladeen o talento do autor e a 

elegancia da boa literatura. 

l. O nivel de algúns cantos é sobresaínte. 

2. Os cantos teñen todos os signos de puntuación. 

3. Os finais dos cantos están a bertas. 

4. A métrica dos cantos está moi ben equilibrada e resumida. 

5. Manuel Rivas di que A lingua das bolboretas e Vostedes serán moi felices 

debería lelos todo o mundo. 

6. Son contos para nenos. 

 

2. Lea o seguinte anaco dunha emisión da Radio Galana, onde hai un 

concurso. 



Ola, bos días a todos e a todas dende Radio Galana. Hoxe temas para os 

nasos oíntes un reto, unha proba: o concurso das 'Vacas Galanas'. Quen se 

atreve a participar? Deixade o que estades a facer agora e unídevos á 

aventura. Unha fabulosa moto scooter para moverse pala cidade pode ser 

vosa. Atención: temos varios colaboradores esperando por vós ao pé das 

vacas máis modernas que ata o de agora nunca vira Galicia. Quen acabará 

antes o percorrido? Apuntádeo pois e vinde con coidado, no traxecto ides 

atopar os nasos compañeiros para certificar que pasastes por alí. Comezamos 

na Alameda, seguide esta rúa ata ande cruza coa avenida dos lrmandiños. 

Virade á esquerda e correde ata o primeiro punto da proba. Que vaca tan 

traballadora! Alí recibiredes o vaso primeiro punto. Pero hai que suar un pouco 

máis. Cando pasedes a vaca, deberedes chegar ata a avenida Castelao, virar á 

esquerda e seguir todo recto. Correde, correde. No primeiro desvío á dereita, 

xirade: e velaí está a rúa dos lmandiños. E xa temas a terceira vaca, a que 

máis pensa. Buscade nese punto a rúa das Rentenas e andádea ata o final. Alí 

torcede á dereita e a vaca lisboeta vaivos saudar. Ben, xa só nos queda unha: 

subide a rúa de Lisboa ata a avenida de Pepa a Loba e de novo collede á 

dereita (que mareo!), facede a rotonda e: por fin a vaca surrealista!, e con ela a 

meta! 

7. En Radio Galana hai un concurso                             a. preto das vacas que están pola 

cidade 

8. Os colaboradores están a esperar  b. hai que xirar a esquerda e 

continuar recto 

9. Gañará o oínte        c. remata onde está a vaca 

surrealista 

10. O percorrido                           d. que se aseguren de que os 

participantes non fan     trampas 



11. O chegares a Avenida Castelao e. no que se pode gañar unha 

scooter 

12. A terceira vaca   f. o que faga o percorrido máis 

rápido 

13. Haberá vixías no traxecto  g. pensa moito 

 

Parte II. USO DE LA LENGUA 

Indique a opción correcta: 

1. Tes un cigarro? Non, síntoo. É que _____  

a. deixei de fumar b. levo dous meses fumando c. sigo fumando d. volvín fumar 

2. Dende cando vive alí? _____  

a. seis anos b. dende hai seis anos c. en 2006 d. dende seis anos 

3. Neste local está prohibido _____  

a. os teléfonos móbiles 

b. usar teléfono móbil 

c. adoitar os teléfonos móbiles 

d. de falar cos teléfonos móbiles 

4. Ti ______ a cociña que eu ______ as camas, vale? 

a. recolles/fago b. recollas/limpo c. recolla/fago d. recolle/frego 

5. Mónica: "Vai vir Elisa á festa?" 

a. Mónica explicoume que Elisa vai vir á festa. 

b. Mónica preguntoume se Elisa vén á festa. 

c. Mónica comentoume que Elisa vai vir á festa. 



d. Mónica preguntoume como Elisa vén á festa. 

6. Creo que _______ máis zonas verdes nesta cidade. 

a. fixeran b. habería c. debería haber d. farían 

7. Eu, ____________só__________ xogar. 

a. cando era neno/gustábame b. de pequeno/quero c. cando era 

pequeno/quería d. se son pequeno/quixen 

8. Se non atopo ________ señor Clodio, deixareille ________ mensaxe 

_______ recepcionista. 

a. aa/un/coa b.o/un/coa c. o/unha/ao d. ao/unha/co 

9. Vés connosco _______ prefires quedar na casa? Pois acompáñovos, 

______ penso volver cedo. 

a. pero/ pero b. e/ é dicir c. ou/nin d. ou/pero 

10. Os estudantes________________ aprobaron a selectividade. 

a. que se prepararan ben b. que asistira ás clases c. que nunca viremos d. que 

repetirán o curso 

11. E entón que pasou na xuntanza de onte? _____ cando chegaron os 

García ... 

a. Nisto b. Daquela c. Por fin d. Resulta que 

12. Onde vivo non _______ tantas festas. 

a. se realiza b. celébranse c. se celebran d. se celebra 


