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LITERATURA UNIVERSAL 

 

OPCIÓN A 
 

1. Desenvolva o seguinte tema do programa: Características, obras e autores da 

literatura clásica (2 puntos) 

 

2. Relacione as obras cos seus autores/as e períodos (1 punto) 

 

1 Os contos de Canterbury Jonathan Swiftt Narrativa medieval 

2 As viaxes de Gulliver Gustave Flaubert Romanticismo tardío 

3 Jane Eyre Marguerite Yourcenar Novela histórica, s. XX 

4 Madame Bovary Charlotte Brönte Realismo 

5 Memorias de Hadriano Geoffrey Chaucer Novela de viaxes, s. XVIII 

 

3. Elabore un comentario literario no que atenda ás seguintes cuestións (7 puntos): 

 

3.1 Contexto histórico e sociocultural de M. Shelley: a autora e a súa época (1 

punto) 

3.2 Faga unha breve exposición sobre a autora e a súa produción literaria, atendendo 

á obra seleccionada (1 punto)  

3.3 Expoña o tema do fragmento e relacióneo con outros aspectos importantes da 

obra: caracterización e representación do personaxe, as consecuencias dos actos, 

a bondade natural do ser humano, a ciencia etc. (2 puntos) 

3.4 Analice as características formais do fragmento e obra: narrador ou narradores, 

espazo e tempo etc. (1,5 puntos) 

3.5 Faga unha valoración persoal e crítica desta selección e da obra (0,5 punto) 

3.6 Valorarase ata un punto a precisión e claridade da redacción así como unha 

argumentación ben estruturada (1 punto) 

 

 Pero teño unha necesidade que aínda non dei satisfeito, fáltame algo que agora 

sinto coma o máis grave mal: non teño amigo ningún, Margaret; cando estea a arder 

co entusiasmo do éxito non vou ter con quén comparti-la miña ledicia; se me asalta 

a desilusión ninguén se esforzará para me dar alento. Confiareille as miñas 

cavilacións ó papel, ben certo é, pero este é un pobre medio para transmiti-los 

sentimentos. Desexo a compañía dun home con quen poder conxeniar, uns ollos que 

saiban responder ós meus. Podes xulgarme romántico, miña querida irmá, pero sinto 
amargamente a necesidade dun amigo. Non teño ninguén ó meu lado que sexa 

amable pero valeroso, dotado dunha intelixencia a un tempo ampla e cultivada, 

alguén con gustos coincidentes cos meus, alguén que aprobe ou enmende os meus 

proxectos.   

 

Mary Shelley, Frankenstein ou o Moderno Prometeo. Trad. de F. R. Tato Plaza 
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OPCIÓN B 
 

1. Desenvolva o seguinte tema do programa: A novela realista da segunda metade 

do século XIX: autores, temas e obras representativas (2 puntos) 

 

2. Relacione as obras cos seus autores/as e períodos (1 punto) 

 

1 A metamorfose Henrik Ibsen Literatura alemá, s. XX  

2 Os contos de Canterbury  Charles Baudelaire Épica clásica 

3 A odisea Geoffrey Chaucer Teatro realista moderno 

4 Casa de bonecas Homero Poesía simbólica 

5 As flores do mal Franz Kafka Conto medieval 

 

3 Elabore un comentario literario no que atenda ás seguintes cuestións (7 puntos): 

3.1 Contexto histórico e sociocultural: o autor e a súa época (1 punto) 

3.2 A produción literaria de Pessoa, as súas peculiaridades, e importancia de 

Poemas de Alberto Caeiro no conxunto da súa obra (1 punto)  

3.3 Explique o tema que trata este poema e a súa relación coa totalidade da obra: a 

esencia das cousas, a existencia real, a actitude do eu poético etc. (2 puntos) 

3.4 Analice as características formais do poema: recursos métricos, estilísticos, 

retóricos etc. (1,5 puntos) 

3.5 Faga unha valoración persoal e crítica do poema e do poemario ao que pertence 

(0,5 punto) 

3.6 Valorarase ata un punto a precisión e claridade da redacción así como unha 

argumentación ben estruturada (1 punto) 

 

E o que vexo a cada momento 

E aquilo que nunca antes eu vira, 

E doume ben conta... 

Sei ter o abraio esencial 

Que ten un cativo se, ao nacer, 

Reparase de veras que naceu... 

Síntome nacido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo. 

 
Creo no mundo como nunha margarida. 

Porque o vexo. Mais non penso nel 

Porque pensar é non comprender... 

O mundo non se fixo para que o pensaramos 

(Pensar é estar doente dos ollos) 

Mais para ollarnos nel e estar de acordo...  

 

Fernando Pessoa, Poesía de Alberto Caeiro 


