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OPCIÓN A

Contan as crónicas dos viaxeiros que por aqueles mundos andaron, con ollo atento e pluma fácil, que 

hai na localidade turca de Kangal, a máis de 200 leguas de Istambul, unhas fontes termais onde viven uns 2 

peixes que sandan unha enfermidade da pel tan rebelde aos tratamentos da farmacopea como é a psoríase. 

Estes peixes minúsculos teñen un apetito moi voraz, centrando a súa atención carnívora nas escamas de 4 

pel morta, que tanto abundan nas zonas afectadas polas lesións típicas desta enfermidade. 

Tal parece, segundo explicou en Lovaina o dermatólogo turco que presentou a Occidente tal marabilla, 6 

que estes peixes posúen nas secrecións das glándulas dos beizos unha substancia que fai remitir as 

lesións, sen que se teña conseguido illar, malia os reiterados intentos dos turquestanos, axente químico tan 8 

benéfico. 

Similares propiedades posúe o fluído visguento dos peixes saltaríns da lama. Na farmacopea chinesa 10 

utilízase en particular a baba do saltarín da lama de Macau, que é o máis apreciado entre estes peixes. 

Unha vez máis, o embigo ao que nos ollamos reiteradamente os occidentais non nos deixa ver con 12 

claridade que hai outro mundo e outros métodos de traballo máis aló das nosas minguadas fronteiras, e 

que certas tradicións, aínda que empíricas, brindan resultados positivos con máis xenerosidade e 14 

abundancia do que imaxinamos. Endemais, que dúas culturas tan separadas como a chinesa e a otomá 

procurasen solucións a unha mesma enfermidade, por intermedio dun proceso analítico semellante, 16 

debería tamén facernos reflexionar, aínda que eu non sei moi ben a propósito de que. 

Xavier Queipo, Mundiños, 1996 

 

1. Identifica a idea principal do texto, aquela que nos quere transmitir basicamente o autor. [1 punto] 

2. Explica o significado que teñen no texto as seguintes expresións: enfermidade rebelde aos tratamentos 

da farmacopea (liña 3), ter un apetito moi voraz (l. 4), centrar a súa atención carnívora (l. 4), ollarse ao 

embigo (l. 12). [1 punto] 

3. Expón de maneira argumentada a túa opinión sobre as vantaxes e os riscos das chamadas medicinas 

alternativas fronte á medicina convencional ou científica. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Identifica o tipo e subtipo de oración subordinada que introducen as cinco formas que destacadas no 

texto. Indica en cada caso se o que é un pronome relativo ou unha conxunción. 

5. Indica un antónimo das seguintes 10 palabras (inclúese o contexto, pero ti só tes que poñer o antónimo 

da palabra destacada): [1 punto] 

 enfermidade rebelde aos tratamentos    peixes minúsculos         peixes voraces  

 substancia que fai remitir as lesións     reiterados intentos         axente químico benéfico  

 ver con claridade    resultados positivos    culturas tan separadas      proceso analítico 

6. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto] 

a) Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

b) Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións 

da norma. 

7. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos] 

a) A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

b) A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas. 


