
DEPARTAMENTO DE LINGUA GALEGA (SEMANA DO 27 DE ABRIL AO 3 DE MAIO)

TAREFAS PARA 2º BACHARELATO B E C

- Contestar o seguinte exame tipo ABAU procurando facelo no tempo que se dá nas probas de
Selectividade (90 minutos). Unha vez resolto o exame, se hai algunha dúbida sobre as respostas,
poderase consultar á profesora vía email.

(Non  hai  que  envialo  feito.  Só  terá  que  mandar  por  correo  a  pregunta  3  o  alumnado  que
suspendera algunha das avaliacións realizadas)

1º EXAME DA 3ª AVALIACIÓN

auga na lúa

e as mulleres é polo seu ben
poderán coller auga a lúa é lugar seguro
nos cráteres 25 a salvo de empregadores
da cara oculta da lúa, que as violen

5 non lles levará cinco horas ao día e redes de trata
como no seu país as nenas esvararán en zorra

pola neve
alá vivirán mellor
a auga da lúa 30 poderán influír nas mareas
incontaminada, durmirán mellor

10 non é a do campo de tránsito, polo aumento das ondas delta
de tan pura 
pode mancar cómpre apurar
como unha estela aproveitando este intre
de vidro 35 a lúa está perto,

cada ano distánciase catro centímetros,
15 nese país de África de non ser así

as mulleres van e veñen por auga cando o sol mude nunha estrela vermella
dezaseis veces a distancia á lúa e sexa destruída
cada día 40 pola gravidade
arriba todo é máis doado será tarde de máis

20 non estragarán as vértebras
sendo a gravidade (Marilar Aleixandre, Desescribindo, 2016)
tan pequena

(ondas delta: ondas cerebrais que se xeran no 
sono profundo)

1. Explica cal é o asunto do que trata o poema [0,5 puntos]

2.  Explica o significado das  seguintes  palabras  ou frases do poema:  cráteres  (v.  3),  campo de
tránsito (v. 10), estela de vidro (v. 13-14), redes de trata (v. 27), zorra (v. 28). [0,2. Total: 1 punto]

3. Redacta unha exposición sobre as causas da migración de mulleres e sobre os problemas que
poden atopar nos lugares de paso ou de destino. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos]



4. No poema aparecen os verbos “durmirán” e “cómpre”. Que tipo de irregularidade morfolóxica
presentan os verbos durmir e cumprir ? Escribe o presente de indicativo de durmir. [0,3 puntos]

No texto aparecen subliñadas catro formas do verbos  ser.  Di  que formas son (persoa, número,
tempo, modo/forma nominal) e logo indica cal é o suxeito de cada un. [0,2. Total: 0,8 puntos]

Conxuga o pretérito de indicativo e o pretérito de subxuntivo do verbo SER. [0,2. Total: 0,4 puntos]

5. Subliña a  subordinada, di o  tipo e cal é a  función sintáctica que desempeñan na frase ou na
oración principal. Logo fai unha análise sintáctica da subordinada (só funcións e tipos de unidade
oracional)

- de empregadores que as violen  [0,4 puntos]
- cando o sol mude nunha estrela vermella será tarde de máis [0,6 puntos]

6. Responde a esta pregunta: (Extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto]
- O galego a finais do século XX e comezos do XXI: características lingüísticas fundamentais. 
Contexto histórico e situación sociolingüística.

7. Responde a esta pregunta: (Extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos] 
- A poesía de fins do XX e comezos do XXI. Temas e autores dos 80 e dos 90. Poetas e  
tendencias actuais máis relevantes.


