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Parte I. COMPRENSIÓN LECTORA (70 minutos) 

TAREFA 1 

Vostede está a procurar unha casa de turismo rural para pasar unha fin 

de semana. Unha amiga ou amigo deixoulle unha guía de casas rurais 

galegas e entre os dous len atentamente algunhas partes para elixir a 

máis axeitada. Lea atentamente os seguintes textos e enunciados. 

Escriba na táboa de respostas, en maiúsculas, a letra do texto que 

conteña a información solicitada. 

Todas as preguntas teñen unha resposta, un mesmo texto pode conter a 

resposta a distintas preguntas e só hai unha resposta por pregunta. As 

respostas deben basearse unicamente na información contida nos textos.  

 A. Agás piscina, dispón de todos os servizos nun magnífico estado de 

conservación. Tanto, que deportistas de renome mundial arrendan Casa 

Cacheiro cando un ano si e outro tamén pasan por estas terras. Dispón 

de sete cuartos dobres, tres deles con baño. Distínguese por un esvelto 

alcipreste que mata a vista dunha figueira de moitos anos: a carón delas 

estacionan os coches dos inquilinos, deixando atrás dous farois e mais 

un magnífico hórreo reconstruído con agarimo. Xardín e campo –este, 

cerrado– vai ter o visitante canto queira, xa que os da casa lindan cos 

dos propietarios e estes acollen os que chegan cos brazos abertos. E 

mesmo lles dan un aviso cando van muxir, por aquilo de se queren botar 

unha man. Adaptación de Guía de casas rurais de Galicia, Cristóbal 

Ramírez, Xerais  

B. Patio por medio, ten un apartamento á esquerda e dous á dereita. 

Entre un e outros collen doce persoas, o cal non quere dicir que haxa 



que alugar a casa enteira. O máis íntimo é o edificio da esquerda. É 

idóneo para dúas parellas ou unha con dous fillos, co pequeno 

inconveniente de que a escaleira que une o baixo co primeiro andar é un 

pouco estreita. Cuarto de baño e cociña propios e, para durmir, un cuarto 

con dúas camas e un sofá cama. O outro bloque semella un castelo. Ao 

traspasarmos a porta, unha área común, composta por cociña e salón, dá 

acceso aos apartamentos. E o visitante ten a menos de 20 km tanto a 

praia como o balneario. Adaptación de Guía de casas rurais de Galicia, 

Cristóbal Ramírez  

C. Unha casa que, ademais de grande, é nobre. E iso tanto polos 

materiais -de perpiaño- como pola estrutura, con lucida solaina mirando 

para o val. Sen amentar as dúas piscinas privadas e mais a carpa que se 

instala no verán. No interior, chaman a atención varios berces e as 

camas que xa estaban na casa antes da reforma. O edificio enxérgase 

desde o fondo do val, tales son as súas dimensións. En total ten nove 

alcobas con baño incluído. Na parte baixa hai un salón con dous 

ambientes onde se citan grupos do máis variado -dende amigos a 

representantes comerciais e directivos de empresa, sen esquecer 

asistentes a cursos de temas tan diversos como as artes florais-, e un 

restaurante de cociña tradicional. Adaptación de Guía de casas rurais de 

Galicia, Cristóbal Ramírez.   

D. As aparencias enganan e hoxe só se ve un edificio nobre apegado á 

estrada xeral. Por diante, por detrás e polos lados, tiña xardíns e eiras, 

pero todo o foi comendo o urbanismo. De feito, de non ir atento o 

viaxeiro, pasa de longo sen se decatar de que alí se ergue o primeiro 

establecemento de turismo rural do noroeste peninsular. O exterior, polo 

tanto, confunde, ata o punto de que nun baixo abre as portas un 

comercio. Porén, por dentro todo está impecable. Conta con sete cuartos 

dobres con baño, cunha sala espazosa e ben iluminada como punto de 

encontro. A proximidade da estación de esquí e posibilidade de dar unha 



volta en catamarán no veciño Sil son un atractivo engadido. Adaptación 

de Guía de casas rurais de Galicia, Cristóbal Ramírez  

Responda ás seguintes cuestións: 

Que casa de turismo rural...  

1. está situada no medio da vila? 

2. admite que os visitantes realicen labores agrícolas?  

3. dispón de instalacións propias para bañarse e tomar o sol?  

4. é apropiada para familias con meniños de peito?  

5. ofrece a oportunidade de realizar paseos en barco?  

6. ten a vantaxe de que o visitante pode cociñar?  

7. ten un aparcadoiro con zona de sombra?  

8. ten unha capacidade máxima dunha ducia de persoas?  

 

TAREFA 2. Lea o seguinte texto sobre Amancio Ortega, dono de 

lnditex 

Amancio Ortega, o fundador e presidente do imperio téxtil Zara, é un dos 

homes máis ricos de España e a oitava persoa máis rica do mundo. 

A firma Zara naceu en 1963 coa apertura da súa primeira fábrica e en 

1975 inaugurou a primeira tenda na Coruña. Na actualidade, está nas 

principais áreas comerciais das cidades máis importantes de Europa, 

América e Asia. 

Amancio Ortega naceu en León en 1936 e chegou á Coruña de nena. 

Empezou a traballar de rapaz. Aos 14 anos, entrou como repartidor 

nunha camisería e despois contratárono nunha mercería. Alí adquiriu 

coñecementos básicos sobre tecidos e xurdiron ideas para o seu primeiro 

negocio: batas. Fabricounas cosmenos custos, distribuíunas e  

vendeunas directamente. Esta idea foi a orixe de Zara. En 1985, creouse 

o grupo lnditex para acoller as distintas empresas da confección e a 

distribución que posúe. Ademais do negocio téxtil, Ortega diversificou a 

súa iniciativa empresarial cara a outros sectores industriais, como o 

inmobiliario, o financeiro, os concesionarios de automóbiles ou a xestión 



de fondos de investimento. Tivo un único filio varón, Marcos, que naceu 

cunha grave discapacidade e o empresario, xunto coa súa muller 

daquela, promoveron a creación da Fundación Paideia, unha institución 

de integración de discapacitados. Separouse en 1986 e despois volveu 

casar coa que foi a súa secretaria durante anos. Con esta tivo unha filla, 

Marta, que se perfila como sucesora á fronte do grupo empresarial. No 

ano 2001, creou a Fundación Amancio Ortega, institución privada sen fin 

de lucro que promove actividades no campo da cultura, a investigación, a 

educación e a ciencia. 

 

Diga se as seguintes frases sobre o texto son verdadeiras ou falsas 

1. A firma Zara naceu ao pouco de chegar Amancio Ortega a A 

Coruña. 

2. Amancio Ortega foi aprendiz en diversos establecementos 

antes de abrir a súa   propia tenda. 

3. A orixe de lnditex foi a venda de roupa para poñerse por casa. 

4. Todos as empresas de Amancio Ortega son do sector téxtil e 

inmobiliario. 

4. Creou a Fundación Paideia para acoller ao seu fillo. 

5. Os sucesores de Amancio Ortega serán os seus dous fillos. 

 

Parte II. USO DE LA LENGUA (30 minutos) 

Indique a opción correcta: 

1. Se Xurxo non chega moi tarde, ___________ . 

a. non saímos tomar unha copa b. probablemente sairemos cear fóra c. 

fomos ver uns amigos d. esperábao para cear  

2. E entón que pasou na xuntanza de onte?  ___________ cando 

chegaron os García...  

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

3. Sabes que casa Lucía? Non, ______________ ninguén.  

a. non mo dixera b. contáramo c. sabíao d. non dixera  



4. Félix sabe que deixas o traballo? Pois a verdade é que 

______________ .  

a. díxenllo onte b. aínda non llo dixen c. díxomo d. xa llelo dixera  

5. Creo que ______________ máis zonas verdes nesta cidade.  

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

6. Os estudantes ______________ aprobaron a selectividade.  

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

d. que repetirán o curso  

7. E que filme viches onte? Pois un _____________ . ____________ 

dunha parella que...  

a. de comedia/Vai b. de actualidade/Trata c. de aventura/Resulta d. de 

romántica/Sobre 

8. Os folguistas esixen que __________ convenio e que __________ 

os seus dereitos.  

a. o cambio do/garantan b. modifiquen o/asegurarse c. sigan o/se 

modifique d. manteñan o/respecten  

9. Pódesme facer uns recados? Agora non, pero _________ pola 

tarde, se _________ . 

a. faríachos/quérelo b. fíxenos/puidera c. fareichos/che vale d. 

fágochos/chegue cedo  

10. É lamentable que aínda hoxe __________ cousas dese tipo. 

__________ ser máis solidarios  

a. ocorran/deberiamos b. existan/tiñamos c. exista/poderiamos d. 

haxa/foramos  


