
 

A pesar de tratarse de preguntas pechadas preestablecidas, espérase que o/a alumno/a constrúa o seu texto de 
maneira personalizada. Penalizaranse (ata 0.5 puntos) as respostas que evidencien unha pura reprodución 
memorística de textos non-persoais. 
 
OPCIÓN B 
Pregunta 1: 1 punto 
Valorarase a capacidade sintética do alumno/a, que debe ser capaz de reter os elementos fundamentais do texto 
fronte aos secundarios ou anecdóticos. 
Pregunta 2: 1 punto 
Por cada palabra ben definida concederanse 0,20 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 A. 
Pregunta 4: 1 punto 
Restarase 0.20 puntos por cada vogal mal respondida, sen que en ningún caso poida resultar unha puntuación 
global negativa (ex.: 1 fallo = 0.8 puntos; 2 fallos = 0.6 […] 5 ou 6 fallos = 0 puntos) 

—Tónicas abertas: guerra, enérxica, fe, home —Tónicas pechadas: doloroso, baioneta. 
Pregunta 5: 1 punto 
Valorarase a correcta identificación das funcións oracionais e das categorías ou unidades sintácticas que as 
desempeñan. Admítese calquera modo de representación da análise así como as diversas terminoloxías, sempre 
que se empreguen de xeito coherente. Ítems de referencia na corrección: 

1. Os compañeiros: FN - Suxeito 
2. Alarmados: Adx (ou part.) – Complemento Predicativo (de SU) 
3. Falaron: Verbo - Predicado (ou Núcleo da FV-Predicado) 
4. Co médico: FPrep – Complemento Preposicional (ou suplemento ou terminoloxía afín) 
5. Cando levaba unha semana nesa situación: Or. Sub. Adv. Temp. – CC Tempo 
6. Levaba: Verbo - Predicado (ou Núcleo da FV-Predicado) 
7. Unha semana: FN – CC Cantidade (de levar) 
8. Nesa situación: FPrep – Complemento Predicativo de SU (tamén se dará por válida a función CC 

Modo) 
—Pola correcta identificación das funcións: 0.8 puntos = 0.1 por cada ítem. (No ítem 7 concederanse 0.05 
puntos se identifica a función como CC de Tempo) 
—Pola correcta identificación das categorías ou tipos de unidades: 0.2 puntos no conxunto da análise. 
Pregunta 6: 1 punto Vid. opción A 
Pregunta 7: 2 puntos Vid. opción A 
 
______________________________ 
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA (opcións A e B) 
 
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 poderá descontar 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. 
 


