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Competencias clave 
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Competencia lingüística: lingua galega  

Duración: sesenta minutos  
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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 de comprensión escrita,  sintetizar o seu 
contido e recoñecer diferenzas entre  lingua culta e lingua coloquial. As cinco 
cuestións restantes tratan sobre  a discriminación, significado de expresións e 
recoñecemento de pronomes.   

 

Materiais que pode 
utilizar o alumno 

Bolígrafo con tinta negra ou azul. 



TEXTO 1: Este texto reproduce un discurso oral en galego coloquial  

 

                         O  MARISQUEO NA RÍA DE AROUSA 

 

E, dispois, de mariscos aquí tamén hai as samuriñas; poucas, pero aínda hai samuriñas. E hai 

dúas clases de samuriñas, hai unhas que lle chamamos nós as samuriñas españolas, e dispois 

hai outras asamuriñas, as propias. Que, a española, é unha que ten, que é máis plana, máis 

redonda, e non ten as raias tan espateladas como ten a outra samuriña; é un pouquiño máis 

longa. E a samuriña, aquí tómase, trabállase a ela, cos bidríns, que vén sendo o aparello de 

vara; que nunha ocasión estaban prohibidos, pero ahora seique poden traballar a elas. E esas 

tómanse aquí, trabállanse aquí na ría, contra a, contra A Puebla, contra un faro que hai, que 

está antes de cheghar a Villagharsía,  que lle chaman as Novias, que son sitios de fanco, porque 

a samuriña  tómase millor nos sitios de fanco, aí si. Aí nas Novias si que se, o ano pasado 

tomouse moitas samuriñas (…). Por toda a ría se toman samuriñas, pero aí, nesa parte de aí, 

dese, desa  fancal, tómanse máis (…). 

 

Texto extraído de Fernández Rey, Francisco e Hermida Gulías, Carme, A nosa fala, ILG e 

CCG. Adaptación. 

 

1. O texto di que a  zamburiña  española:  

     A. Ten as raias máis espateladas.  

     B. É máis plana, máis redonda e un chisco máis longa. 

     C. Non ten as raias tan espateladas, é moito máis longa. 

2. No  galego culto non se debe utilizar a palabra fanco co significado que ten no texto: 
“masa branda composta pola mestura natural de auga, terra, area, follas…”. Cal se debe 
usar?    

    A.  Fango. 

    B.  Lodo. 

    C.  Areal.  

3. No texto utilízase a palabra tomar co significado de pescar. 

    A. A palabra correcta no galego normativo é tomar. 

    B. A palabra correcta na lingua culta é pescar. 

    C. Son igual de correctas as respostas A e B. 

4. Que quere dicir que as zamburiñas se toman “contra A Puebla, contra un faro que 
hai…?”. 

    A. Que as zamburiñas están pegadas contra rochas do faro. 

    B. Que as zamburiñas están preto do faro. 

    C. Que as zamburiñas están na dirección do faro, preto del.  



 

5. Por que este texto pertence ao galego coloquial? Razoe a súa resposta nun texto de 100 
palabras como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2. Texto en galego culto 

 

                            IR AO RÍO E VOLVER DA PESCA 

 

Di o meu amigo Antón, e ten razón a esgallo, que “pescador de cesto e cana, sempre perde 

máis que gaña”, e abofé que o refrán ten anos e anos, pero semella mesmamente inventado  

para min, porque, se botamos as contas de canto custan as troitas que eu pesco, poida que veña 

a facenda e me grave a cana máis o carrete como “signos de extrema riqueza”. Ide apuntando: 

as horas que paso no río, a gasolina, as culleriñas e máis as moscas que pesco (e que non 

compensa coas que papo), etc., e dividide o gasto por unha, dúas, tres, cinco… troitas. Haberá 

que contar, ademais, os gastos de licenza, botas, cana, carrete (…). Por exemplo, onte fixen 

vintecinco quilómetros,  que veñen sendo outros tantos euros de gasolina, perdín o tallo…, e 

non vou taxar a miña hora de “traballo” como a taxaría un fontaneiro que che vai arranxar a 

billa que tes derrramada (…). 

En fin, que o total dos gastos entre as doce troitas que pesquei, sáeme a troita a dez euros 

(…).    

 Juan José Moralejo Álvarez, As troitas, miñas señoras, editorial Galaxia, Vigo, 2005. 

Adaptación. 

6. Neste texto o autor fala: 

 A. Da pesca da troita. 

 B. Do traballo que lle dá a pesca da troita. 

 C. Do caro que lle resulta a pesca da troita.  

7. “Ten razón a esgallo”, quere dicir: 



 A. Ten bastante razón neste caso. 

 B. Que o refrán citado está moi ben traído.  

 C. Que ten moita razón. 

8. Os elementos máis importantes que necesita o autor para a pesca son: 

  A. O coche, as culleriñas, as moscas, a licenza, as  botas, a cana, o carrete… 

  B. A licenza, a cana, o carrete, as culleriñas, as moscas… 

  C. O tallo, as culleriñas, as moscas, as botas, o carrete, a licenza, a cana.  

9. Cal dos seguintes significados se corresponde co de billa derramada? 

    A. Que a billa está estragada.  

    B. Que a billa está goteando e derrama auga. 

    C. Que a billa rompeu e está derramada no chan. 

10. Cantas horas pasou o autor para pescar doce  troitas? 

    A. Cinco horas. 

    B. Oito horas. 

    C. Non se di no texto.  

11. Como cualificaría a seguinte expresión: “Unha  muller debe ser muller, muller, como as 
nosas nais e avoas”. 

 A. De discriminación racista. 

 B. De discriminación sexual. 

 C. Non é unha frase de contido discriminatorio. 

12. Hai uns días apareceu nun xornal local o seguinte titular: “O concello está tan 
endebedado que non paga nin a luz  nin aos  empregados”. Cal é a información real que 
nos transmite este titular? 

 A. Que o concello xa non paga a luz dos empregados. 

 B. Que o concello non paga a luz nin paga aos empregados. 

 C. Que o concello xa non paga as débedas. 

13. Indique que frase é a que contén un pronome persoal. 

 A. Chegouche o paquete demasiado tarde. 

 B. Aquel rapaz leva os zapatos desagulletados. 

 C. Os meus amigos chamaron de contado a ambulancia.  



14. De que se fala exactamente nesta frase: “O número de enfermidades relacionadas coa 
glándula tiroide triplicouse nos últimos trinta anos”. 

 A. Do mundo da medicina en xeral. 

 B. Do mundo das enfermidades da glándula tiroide.  

 C. Do funcionamento da glándula tiroide. 

15. De que se está a falar  nesta expresión: ”A través das redes sociais  recibes unha gran 
cantidade de información que pode chegar a ser realmente imposible de tratar ou de 
manexar”. 

 A. Do mundo da información en xeral. 

 B. Do mundo da comunicación  en internet a través das redes sociais. 

 C. Do mundo de internet. 

 

 

 

 

 

 



Folla de respostas 
 
 

 

Respostas 

Nº A B C  

1     

2     

3     

4     

5 
RESPOSTA 

ABERTA 
 

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

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   

6   X  

7   X  

8  X   

9 X    

10   X  

11  X   

12  X   

13 X    

14  X   

15  X   

Nº de respostas correctas  

Nº de respostas incorrectas  

Puntuación da proba  



 

05A resposta que debe dar o alumno ten que aproximarse á seguinte:  

Porque as expresións que se utilizan non son todo o claras e precisas que poderían ser (e, 

despois...; é unha que ten, que é máis...; tómase, trabállase nel...; tómase contra a, 

contras...; un faro que hai, que está...; aí nas Novias si que se...). Ao ser un texto que 

reproduce unha conversa oral, hai repeticións (...tómase aquí, trabállase aquí...; dese, desa 

fancal...), o vocabulario empregado non é moi amplo, transfórmanse palabras, úsanse formas 

dialectais e empréganse castelanismos (Villagarcía, A Puebla, ahora...). 

Todo o dito é propio do rexistro coloquial da lingua. 

 

 


