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OPCIÓN B 
 

Hai uns días merquei a consola Wii. Vén dentro dunha caixa de cartón branca onde están todas as 

compoñentes. A base do soporte é circular, e o sitio onde se coloca a consola é de cor prateada. O mando 2 

é moi parecido ao da televisión e trae unha funda de silicona e unha corda de seguridade para axustar ao 

pulso. O mando nunchuk engánchase ao principal para os xogos que precisan dúas mans. 4 

A consola ten un menú tipo fiestras ao inicio. No primeiro cadro aparece o xogo que teñas 

introducido no lector. Logo tres aplicacións. En Mii é onde temos que crear personaxes cos que xogar (os 6 

típicos bonecos cabezóns). Conectando a consola vía wifi podemos sacalos a pasear. Fotos é unha 

ferramenta para cargar fotos e editalas, pero aínda non probei esa opción. A terceira é Canle wii, onde 8 

descargas os xogos previa compra dunhas tarxetas de recarga coma as dos móbiles. 

O xogo que máis teño utilizado até agora é o Wii Sports, que vén coa propia consola. Ten varios 10 

deportes: bolos, tenis, golf e béisbol. Son superfáciles tanto de xogar como graficamente. Estes días 

merquei o Bóla de Drac Z 3, que é un xogo de loita que segue a historia da serie. Regaláronme tamén un 12 

de béisbol profesional que é superfidícil, pero ten moi bos gráficos. As aventuras de plataformas das 

Tartarugas Ninja son superentretidas. 14 

Gústame esta consola porque non é das de xogar sentado, tes que moverte. Polo menos fas un pouco 

de exercicio. Vale que non ten os gráficos da Play, pero a min divírteme máis estar de pé no comedor 16 

xogando ao tenis.

Diego Ameixeiras, Dime algo sucio (2009) 

 

1. Cal é a razón pola que ao protagonista lle gusta a consola Wii?: a) a variedade de aplicacións que 

ofrece, b) a postura que debe adoptar o xogador, c) o feito de que inclúa o xogo Wii Sports. [1 punto] 

 

2. Que punto de vista adopta o narrador no texto?  a) descritivo, b) humorístico, c) irónico. Xustifica a 

resposta. [1 punto] 

 

3. Expón de maneira argumentada a túa opinión sobre en que medida as videoconsolas desprazaron outras 

formas de ocio. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

 

4. Sinala os prefixos e sufixos das seguintes palabras, identificando os seus valores: prateada (l. 2), 

cabezóns (l. 7) recarga (l. 9), superfáciles (l. 11) e profesional (l. 13). [1 punto] 

 

5. No texto predomina o léxico da informática. Identifica cinco termos pertencentes a este campo e indica 

o significado que teñen no contexto. [1 punto] 

 

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

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

norma. 

b) O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. 

Contexto histórico e situación sociolingüística. 

 

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

a) A poesía entre 1936 e 1975: a Xeración do 36, A Promoción de Enlace, a Xeración das Festas 

Minervais. 

b) A prosa de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Prosistas e tendencias 

actuais máis relevantes. 


