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Certificados de profesionalidade nivel II. 

Competencias clave 
 
Proba escrita 

Competencia lingüística: lingua galega  

Duración: sesenta minutos  

 

1º apelido  

2º apelido  

Nome  

Lugar do exame  

Data  

 

 

Obxectivo Avaliar as capacidades vinculadas á competencia 
en lingua galega. 

Duración 60 minutos. 

Estrutura da proba A proba está integrada por quince cuestións. Dez 
están relacionadas con dous textos e con elas 
preténdese avaliar a capacidade para 
comprendelos e sintetizar o seu contido. As cinco 
cuestións restantes tratan o seguinte: definir 
palabras, recoñecer características da lingua oral, 
recoñecer os pronomes persoais e o criterio 
alfabético na ordenación de palabras nos 
dicionarios. 

Materiais que pode 
utilizar o alumno 

Bolígrafo con tinta negra ou azul. 



Texto 1:  

 ALVARIZA EN BALVÍS 

  

Localización 

Provincia: A CORUÑA      Comarca: EUME     Concello: CABANAS     Parroquia: IRÍS (SANTO 

ESTEVO) Lugar: BALVÍS C.P. :15687 

Acceso  

Dende Cabanas tomar a AC-141 cara As Pontes. Continuar por esta estrada ata o desvío de Irís. 

Accesibilidade 

Coche, peonil, autobús. 

Descrición  

Elemento singular da arquitectura popular galega, a alvariza ou cortizo servía para protexer as colmeas de 

posibles depredadores (oso,…). Esta alvariza é unha pequena construción de sinxela planta circular, con 

cuberta de lousa. Hoxe en día continúase a empregar para a apicultura. 

Distancia en quilómetros a lugares relevantes 

Estación de autobuses, 15. Estación de tren, 2. Aeroporto, 30. A Coruña, 35. Santiago, 81. Ferrol, 15. 

Lugo, 89. Ourense, 178. Pontevedra, 144. Vigo, 165. 

http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=17325&cidi=G&ctre=123&idversion=1-

49HK0C&refnumber2=01020403&ordRs=8 

 

1. A apicultura é: 

 Arte de criar abellas co fin de aproveitar os seus produtos. 

 Cultivo do apio en grandes extensións para a alimentación humana. 

 Actividade que consiste no cultivo de plantas e animais acuáticos. 

2. Cal destas definicións corresponde á palabra depredador? 

 A. Dise do que se alimenta doutros animais. 

 B. Dise do que se alimenta de mel e outros produtos das colmeas. 

 C. Dise do animal que vive en pradarías. 

3. No texto, que quere dicir singular? 

 A. Que non é plural. 

 B. Que chama a atención porque é pouco común. 

 C. Que ten unha estrutura moi simple. 

4. Como podemos chegar ata o lugar? 

 A. En coche, autobús ou a pé. 

 B. En coche ou autobús. 

 C. Como é peonil non poden circular os coches nin os autobuses. 

5. Resulta clara esta información para localizar o lugar? 

 A. Non, porque as palabras que emprega son confusas. 

http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=17325&cidi=G&ctre=123&idversion=1-49HK0C&refnumber2=01020403&ordRs=8
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?crec=17325&cidi=G&ctre=123&idversion=1-49HK0C&refnumber2=01020403&ordRs=8


 B. Non, porque faltan explicacións sobre os lugares polos que debemos pasar.   

 C. Si, porque é precisa, breve e ordenada. 

Texto 2 

Ás veces semella que as cores na televisión son máis cores que na vida real. 

A reflexión do detective, solemne e profunda, sen dúbida unha gran frase para este intre no que 

aínda estamos coñecéndoo, ten o seu sentido porque para moita xente é moito máis real o mundo 

da televisión que o de verdade. De feito, isto é así para cada vez máis xente. Quizais por iso o 

primeiro que pregunta un decorador cando entra no salón é onde vai a tele. Antes a xente sentaba 

á luz do candil a que lle contasen historias. Agora, a Contadora de Historias é a televisión, que as 

conta pero dun xeito máis asimilable, máis, digamos, democrático, porque os argumentos 

televisivos enténdeos o catedrático de literatura e o albanel da construción, a executiva agresiva e 

a ama de casa aborrecida. Por iso a tele é tan importante, un substituto completo da vida, por iso a 

xente chega á casa, e para non ter que falar co resto das persoas coas que viven, manteñen 

prendido o trebello para que, no básico, nos teña a conciencia e os ollos ocupados. […]. 

(Extraído de: Francisco Castro In vino veritas Galaxia, 2011, Vigo ) 

6. No texto, a palabra solemne significa: 

 A. Cerimoniosa. 

 B. Importante. 

 C. Respectuosa. 

7. No texto, a palabra aborrecida significa: 

 A. Aburrida. 

 B. Odiosa. 

 C. Anoxada. 

8. Segundo o texto, antes a xente sentaba á luz do candil... 

 A. Para escoitar historias. 

 B. Porque non había luz eléctrica. 

 C. Porque era máis romántico. 

9. Por que di o autor do texto que os argumentos televisivos son democráticos? 

 A. Porque podemos votar nos concursos da televisión. 

 B. Porque xeralmente os entende todo o mundo. 

 C. Porque podemos seguir os debates electorais a través da televisión. 

10. Segundo o autor, a xente prende a televisión cando chega a casa... 

 A. Para non perderse o programa que lle gusta. 

 B. Para que non se avaríe. 

 C. Para non ter que falar nin pensar. 

 



11. A frase que resume mellor este texto é: 

 A. Para moita xente é importante ter unha televisión no salón da casa. 

 B. Para moita xente o mundo da televisión é máis real que o de verdade. 

 C. Para moita xente as cores na televisión son máis vivas que no mundo real. 

12. Ver a televisión aumenta a falta de comunicación nas familias? Redacte un texto 
expresando a súa opinión sobre este tema. Mínimo, dez liñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Nun dicionario as palabras aparecen ordenadas: 

 A. Atendendo ao seu significado. 

 B. Segundo a súa importancia. 

 C. Alfabeticamente. 

14. Cal destas características non é propia da lingua oral? 

 A. É menos espontánea e máis coidada, abundan nela os sinónimos, as expresións longas... 

 B. Prodúcese de maneira inmediata, xa que o emisor e o receptor teñen que estar presentes. 

 C. Cando falamos, reforzamos a nosa mensaxe utilizando xestos e movementos coas mans, 

coa cabeza. 

15. En cada oración hai unha palabra subliñada. En cal delas é un pronome? 

 A. Miña amiga sempre escoita a radio pola mañá. 

 B. Xoana sempre escoita a radio pola mañá. 

 C. Ela sempre escoita a radio pola mañá. 



Folla de respostas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Respostas 

Nº A B C  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12 
RESPOSTA 

ABERTA 
 

13     

14     

15     

Nº de respostas correctas  

Nº de respostas incorrectas  

Puntuación da proba  



Solución das preguntas 
 

 

Respostas 

Nº A B C  

1 X    

2 X    

3  X   

4 X    

5   X  

6  X   

7 X    

8 X    

9  X   

10   X  

11  X   

12   

13   X  

14 X    

15   X  

Nº de respostas correctas  

Nº de respostas incorrectas  

Puntuación da proba  



12O alumno debe elaborar un texto onde expoña a súa opinión RAZOADA sobre se ver a 

televisión impide ou favorece a comunicación nas familias. En calquera dos casos, o que se pide 

é unha opinión persoal e, como tal, o texto debe conter marcadores que nos indiquen 

precisamente iso. Por exemplo, usando expresións que comecen así: para min, eu creo que, na 

miña opinión, a min paréceme que, o meu parecer persoal é… Non é necesario que o alumno 

repita estas expresións ao longo de todo o texto pero ten que quedar claro que está 

proporcionando a súa opinión persoal e non un conxunto de datos ou pareceres de carácter 

informativo. 

 Lembre distinguir información de opinión; por exemplo: 

- Información: O coche do meu pai é azul. 

- Opinión: Para min o coche do meu pai ten unha cor horrible. 

 


