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Parte I. COMPRENSIÓN LECTORA (60 minutos) 

1.  Lea o texto sobre un produto típico galego, o queixo do 

Cebreiro e un pouco da súa historia.  

A O queixo natural do Cebreiro é peculiar no seu sabor e na súa forma de 

fungo ou gorro de cociñeiro. Tamén é peculiar a súa traxectoria ao longo da 

historia. No ano 1989, era un produto a piques de desaparecer, tan só un 

pequeno grupo de mulleres o facían para autoconsumo nas súas casas. 

 

B No ano 1990, xorde a primeira queixería artesanal, Castelo, e no ano 1991 

concédeselle a Denominación de Produto Galego de Calidade. Ao longo 

destes anos, tratouse de dalo a coñecer, ofrecendo un produto de coidada 

presentación e exquisita calidade, introducindo garantías hixiénico-

sanitarias, sen perder todos aqueles elementos tradicionais e artesáns que o 

fan peculiar e característico. Un produto totalmente natural, ao que non se lle 

engaden conservantes nin aditivos. A primeira queixería realizou un 

excelente produto respectando a tradición ao máximo, posteriormente 

xurdiron Xoán Busto e, máis tarde, Queserías Castro. 

 

C O Cebreiro é a entrada a Galicia do Camiño de Santiago, e un dos seus 

enclaves máis sinalados. Os peregrinos que durante séculos pasaron e 

pararon no poboado e no seu santuario e atravesaron estas terras 

coñeceron e difundiron as excelencias do queixo que aquí se fabrica. Estas 

noticias chegaron a oídos de reis españois, sábese e téñense probas, como 

o confirman os arquivos de Madrid e Simancas, que permiten esbozar 

curiosos apuntamentos relativos ao despacho con anual periodicidade do 

queixo do Cebreiro. 

 



D Coñécense traballos, como un publicado por don Antonio Meijide, que falan 

do tema. No século XVIII, fixo acto de presenza por especial encargo da 

Coroa unha curiosa variedade de certos produtos de Galicia con destino ás 

mesas reais de España e Portugal. Entre eles, o queixo do Cebreiro. Sábese 

que en 1762 era o queixo máis caro de España, pagándose a libra a doce 

reais e doce marabedís, sendo o cuarto máis caro de Europa, logo de Brie e 

Marolles e o suízo Neufchatel. 

 

E Na historia xeral do Reino de Galicia en 1750, escrita por P. Seguín, 

defínese o queixo do Cebreiro como "dos mellores gustos e dos máis 

delicados do mundo". E así deberon pensar na Casa Real, segundo se 

desprende da Orde do 1746, que dispoñía o envío semanal do queixo do 

Cebreiro para o seu consumo nas casas reais. O rei Carlos III regaláballo á 

súa irmá, a raíña de Portugal, encargándose o cura de Vila Vella de velar 

polo coidado na fabricación dos queixos para que fosen de gran calidade. 

Pagábanlle ao devandito cura 6 libras de tabaco por este traballo; 800 reais 

pagábanselle ao arrieiro que transportaba a mercadoría desde Santiago a 

Lisboa; 600 reais, ao empregado de Rendas Provinciais de Galicia e o prezo 

dos queixos era de 376 reais.  

 

F Os intercambios de correspondencia entre os ministerios de Estado e 

Facenda á Embaixada de España en Lisboa e a Administración de Rendas 

Provinciais de Galicia permiten seguir paso a paso os avatares que houbo 

na adquisición do queixo do Cebreiro. Son curiosidades na historia que nos 

sorprenden se nos trasladamos ao ano 1989, cando moi pouca xente o 

probara e poucos coñecían a súa existencia en moitas zonas de Galicia. 

Hoxe, grazas á colaboración de restauradores, reposteiros, asociacións e 

particulares, o queixo do Cebreiro converteuse nun produto tradicional para 

a cociña de calquera país. 

 

En qué sección se menciona as seguintes afirmacións?  

1 Para conseguir unha mellor calidade do queixo, o crego era quen de facer 

o seguimento a cambio dalgún beneficio  

 



    

2 Hai rexistros escritos que permiten rastrexar as transaccións que se 

fixeron coa venda do queixo 

 

    

3 O queixo do Cebreiro foi por mor do seu prezo un dos más custosos non 

só do país, senón tamén do continente.  

 

    

4 A sona do queixo incrementouse debido ao boca a boca das persoas que 

viaxaban pola zona de paso a visitar a tumba do apóstolo.  

 

 

    

5 A elaboración e uso do queixo do Cebreiro baixou tanto nunha época que 

quedou só para uso doméstico.  

 

    

6 A calidade do queixo do Cebreiro está garantida por certificacións oficiais 

que coidan para que se manteña. 

 

 

2. Lea o seguinte texto: 

A conciencia ecolóxica está no lixo  

A pesar de que as normas europeas apuntan á súa drástica redución, os 

vertedoiros recollen apenas a metade dos residuos urbanos, nalgúns 

casos de forma irregular e con problemas de saturación. A imaxe de 

Nápoles alagada de residuos pode parecer un caso extremo, pero dá 

conta dun problema que medra e se amorea sen cesar, de xeito especial 

nos vertedoiros. Cun escaso 10% de reciclaxe xeral, neles guíndase 

mesmo a conciencia ecolóxica da nosa sociedade. A lexislación europea 

establece que os vertedoiros deben ser a última opción para o tratamento 

dos residuos sólidos urbanos (RSU) e apunta a 2009 para reducir á 

metade o lixo orgánico respecto de 1995. Con todo, segundo os últimos 

datos oficiais dispoñibles, de 2005, cada español produce ao día 1,4 

quilos de RSU (en total, máis de 25 millóns de toneladas), unha cantidade 

que medrou un 46% na última década. A metade acaba no vertedoiro.  



É ben certo que estas instalacións non teñen nada que ver con aqueles 

lugares nos que se abandonaban os residuos sen control ningún, cos 

consecuentes riscos para o ambiente e a saúde. Na actualidade, son 

depósitos na superficie ou baixo terra impermeabilizados e vixiados, con 

sofisticados sistemas de control para os lixiviados (líquidos nocivos 

xerados no propio vertedoiro) e para os gases tóxicos que emiten. 

Nalgúns casos incorporan tecnoloxías que aproveitan estes gases para a 

produción de enerxía. Así mesmo, a lexislación especifica o tipo de 

residuos que poden aceptar e rexeitar, así como a súa localización, lonxe 

de zonas habitadas ou con risco de alto impacto ambiental. Neste sentido, 

desde a Asociación de Empresas Xestoras de Residuos e Recursos 

Especiais (ASEGRE), afírmase que a eliminación controlada de residuos 

no vertedoiro é un procedemento de xestión que conta coa suficiente 

normativa. Unha vez que xa se ten previsto o peche dun vertedoiro, 

regúlanse diversas actuacións para evitar o seu impacto ambiental. Neste 

caso, adoitan levarse a cabo plans de vixilancia posterior do selado e 

clausura, medidas de revexetación e de recuperación para o seu uso 

agrícola e ata lúdico (conversión en parques ou instalacións deportivas). 

Pola súa banda, o Ministerio de Medio Ambiente (hoxe tamén do Medio 

Rural e Mariño) (MMA) presentaba o ano pasado o Plan Nacional 

Integrado de Residuos (PNIR), que marca ata 2015 uns obxectivos para 

adaptarse ás directrices da Unión Europea nesta materia. O Observatorio 

da Asociación Técnica para a Xestión de Residuos e Medio Ambiente 

(ATEGRUS) non deixa en moi bo lugar o funcionamento destas 

instalacións en España.  

Entre as diversas conclusións, afirma que a valorización do gas do 

vertedoiro é aínda moi insuficiente, aínda que recoñece un "lento" avance; 

realízanse poucos controis ambientais; a drenaxe dos lixiviados é aínda 

inadecuada en moitos casos; o revestimento dos vertedoiros pode resultar 

insuficiente; necesítanse máis medidas para reducir a cantidade de 

materia orgánica depositada no vertedoiro e os vertedoiros de menor 

tamaño son os que máis incumprimentos rexistran. Ademais, os 

responsables de ATEGRUS aseguran que a vertedura será a principal 



solución ante os residuos, xa que continúa a tendencia de construír 

vertedoiros provinciais ou supracomarcais máis grandes e pechar os 

vertedoiros máis pequenos. Con todo, outros expertos tamén advirten de 

que algúns destes vertedoiros están cheos, aínda que seguen 

funcionando, e apuntan á Comunidade Valenciana, Canarias e Galicia 

como os lugares onde se concentra a maioría dos vertedoiros saturados. 

Así mesmo, tamén se alerta de que a numerosa lexislación europea, 

nacional e autonómica é complexa, e mesmo a miúdo confusa, e non foi 

desenvolvida de xeito efectivo, conque representa un obstáculo para 

poñer en marcha a súa aplicación real.  

Vertedoiros ilegais e disparidade de datos  

A falta de información actualizada e contrastada é outro dos problemas 

que impide coñecer con exactitude a súa situación real. Un exemplo diso 

é o número de vertedoiros que hai no noso país. Segundo datos do 

Ministerio, a finais de 2006 contabilizábanse 869 vertedoiros activos en 

España, dos que vinte se destinaron a residuos perigosos, 248 a non 

perigosos e 601 a inertes e outros.  

Pola súa banda, ATEGRUS afirma que en 2007 había en España 415 

vertedoiros controlados, e deles catorce recolleron residuos perigosos, 

207 residuos non perigosos e 194 residuos inertes. En canto aos 

vertedoiros incontrolados, salvaxes ou non autorizados, a disparidade dos 

datos tamén é evidente. Ecoloxistas en Acción enxalza o esforzo que o 

MMA fixo desde o ano 2000 para eliminalos e recoñece que se reduciron 

moito, pero sostén que en 2005 había entre 4000 e 90.000, "dependendo 

das fontes consultadas".  

www.consumer.es (adaptación)  

Indique a resposta correcta: 

1. A normativa europea propón... □ a) axustar o número de vertedoiros 

ás necesidades. □ b) incrementar o número de vertedoiros. : c) restrinxir o 

número de vertedoiros.  



2. A cantidade de lixo que xera cada persoa medrou nos dez últimos 

anos... □ a) case a metade. □ b) unha cuarta parte. □ c) unha décima 

parte. 

3. Na actualidade, a maioría dos vertedoiros son... □ a) depósitos con 

impermeabilización e vixilancia. □ b) lugares sen control para abandonar 

os residuos. □ c) tanques soterrados sen sistemas de control.  

4. As instalacións dalgúns vertedoiros contan tecnoloxía para... □ a) a 

fabricación de produtos químicos. □ b) a produción de fertilizantes 

orgánicos. □ c) o aproveitamento dunha fonte de enerxía.  

5. Despois do peche dun vertedoiro empréndense diversas accións 

rehabilitadoras para...□ a) a creación de zonas de esparexemento □ b) a 

instalación de plantas de reciclaxe. □ c) a realización de actividades 

gandeiras.  

6. Segundo ATEGRUS, nos vertedoiros españois... □ a) a drenaxe dos 

lixiviados é axeitada. □ b) o aproveitamento dos gases é suficiente. □ c) o 

recubrimento, en ocasións, é mellorable. 

7. Nos últimos tempos téndese a... □ a) construír vertedoiros de ámbito 

provincial. □ b) construír vertedoiros en cada bisbarra. □ c) paralizar a 

construción de novos vertedoiros.  

8. Segundo algúns especialistas, a normativa das distintas 

administracións... □ a) dificulta a xestión dos residuos sólidos urbanos. □ 

b) favorece a xestión dos residuos sólidos urbanos. □ c) impide a xestión 

dos residuos sólidos urbanos. 

9. No referente á xestión de residuos Ecoloxistas en Acción... □ a) 

critica e denuncia o labor desenvolvido polo Ministerio de Medio 

Ambiente. □ b) gaba as iniciativas emprendidas polo Ministerio de Medio 

Ambiente. □ c) pretende reducir o número de vertedoiros controlados. 

  

Parte II. USO DE LA LENGUA (30 minutos) 

Indique a opción correcta: 



1. Naquela época necesitaba alguén que ____________ do galego 

ao inglés e apareceu Jennifer. 

a.     traduza   b. traduciría     C.    traducía 

 d. traducise 

2. Xa sei que quedaches sen traballo, pero non é a fin do mundo. 

______________ pode ser unha grande oportunidade para ti.  Se ti 

o dis… Igual tes razón. 

a.     O que pasa é que  b. Non obstante    C.    De feito 

 d. No lugar 

3. Fuches o sábado ao concerto? Pois pensaba ir, pero xusto 

cando _____________ da casa chamaron os meus tíos para 

dicirme que viñan cear aquí. 

a.     saíra   b. saía      C.    cheguei 

 d. chegaba 

4. Díxome un amigo que van prohibir que os coches circulen 

polo centro. __________________ porque eu non oín nada  sobre 

iso. 

a.     É posible que sexa verdade      b. Iso seguro    

C.    Dubido que sexa verdade       d. Considero que é verdade 

5. Helena tivo unha forte depresión e tivo que someterse a un 

tratamento psicolóxico. ____________ a súa vida mudou  moito. 

a.     Ata ese día  b. Daquela    C.    A partir de entón 

 d. A esas alturas 

6. Que tal a nova proposta de traballo que che fixeron? Pois 

aínda non o sei, pero, como necesito moito un traballo, penso 

aceptalo ___________ . 

a. aínda que paguen pouco.        b. mesmo que me pagan 

ben.    

c. se me pagasen pouco.     d. se me pagaren ben. 



7. Soubéchelo? O xefe quere que traballemos máis horas para 

rematar o proxecto dentro do prazo. Pois a min non me parece 

mal, ________________  nos paguen esas horas. 

a.     sempre e cando     b. a condición de           C.    tendo en 

conta  d. só se     

8. Os candidatos ______________ a unha entrevista persoal. 

a.     serán contactados       b. serán convocados      C.    serán 

admitidos     d. publicarán 

9. _____________ desexen optar ás prazas deberán  presentar a 

documentación ata o día 10. 

a.     Quen  b. Todos aqueles que       C.    Aquelas 

persoas  d. Os cales    

10. Como que vaiamos á casa? Eu non me movo de aquí ata que 

non me ___________ unha explicación! 

a. daren   b. dan       c. dean   

  d. desen 

11. A catedral, ___________ se iniciou en 1255, é un dos edificios 

máis pintorescos da cidade. 

a. que a súa construción  b. cuxa construción   c. coa construción  

d. porque a construción 

12. Eu ________________ que Ourense me ía gustar, pero é que 

_______________ . 

a. penso / me alucinou         b. pensaba / me alucinou           c. penso / 

alucíname     d. pensara / me alucinar 

 

 


