
 

referencia ás principais obras senón tamén aos trazos que caracterizan cada un dos autores. 
c) Información acerca do que un grupo, autor ou época supuxeron na historia da literatura galega. 
Non se considerarán correctas respostas que consistan nunha mera listaxe de autores e obras. 
A pesar de tratarse de preguntas pechadas preestablecidas, espérase que o/a alumno/a constrúa o seu propio 
texto de maneira personalizada. Penalizaranse (ata 0.5 puntos) as respostas que evidencien unha pura 
reprodución memorística de textos non-persoais. 
 
OPCIÓN 2 
Pregunta 1: 1 punto 
Con esta pregunta preténdese avaliar a capacidade de compresión analítica do texto por parte do alumno/a a 
través da identificación das ideas do texto e da súa xerarquización. 
Pregunta 2: 1 punto 
Por cada palabra ben definida concederanse 0,2 puntos. 
Preténdese valorar que o alumno/a coñeza o significado que ten no texto a palabra indicada e que sexa quen de 
explicar este significado. Non é precisa unha definición lexicográfica rigorosa, mais non será válida a resposta 
cando só conteña sinónimos ou a tradución a outra lingua. 
Pregunta 3: 3 puntos 
Aplícanse os mesmos criterios expostos na mesma pregunta da opción 1 
Pregunta 4: 1 punto 
Concederanse 0,2 puntos por cada forma cos valores ben identificados. 
1- (se hai uns anos): Conxunción condicional. 
2- (que se están a producir): formante léxico: producirse = ‘suceder’. Tamén se considerará correcta a análise 
como se impersoal/pasiva reflexa. 
3- (teñen que moverse): reflexiva directa = se CD. 
4- (que se pode arrastrar): se impersoal / pasiva reflexa. 
5- (non se trata só de gañar): formante léxico: tratarse de X = ‘ser X o asunto’. 
Pregunta 5: 1 punto 
Concederanse 0,2 puntos por cada definición solicitada en (a) e 0.1 por cada forma pedida en (b) e (c). 
Pregunta 6: 1 punto Vid. opción 1 
Pregunta 7: 2 puntos Vid. opción 1 
______________________________ 
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA (opcións 1 e 2) 
 
En ambas as opcións, ademais dos contidos conceptuais tamén se terá en conta a corrección lingüística do 
exame, polo que sobre a cualificación global se descontará ata un máximo de 2 puntos por erros. Estes 
poderán ser:  
—Moi graves: Solucións alleas ó sistema lingüístico do galego (tempos compostos, mala colocación dos 

clíticos...). Desconto 0,2 puntos c/u.  
—Graves: Solucións ortográficas contrarias á norma lingüística (b/v, h, y), acentuación diacrítica.... Desconto 

0,1 c/u.  
—Leves: Solucións galegas alleas ao estándar vixente. Acentuación non diacrítica. Desconto 0,05 puntos c/u. 
Estas penalizacións non se aplicarán sobre a pregunta 3, xa que van incluídas na propia valoración da pregunta. 


