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1. Responde se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

Unha narración é unha descrición oral, escrita e/ou visual dunha sucesión de feitos.

A narración non é un acto comunicativo, é simplemente un texto.

O desenlace da narración é a variación ou transformación, no sentido que sexa, da situación inicial.

Unha narración é un relato oral, escrito e/ou visual dunha sucesión de feitos.

2. Son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes características lingüísticas da narración:

Empréganse conectores temporais.

A acción é un elemento primordial.

A narración nunca vai acompañada doutras formas de expresión: diálogo, descrición.

Os argumentos son o elemento primordial.

Achega unha temporalidade que posúe carácter estruturador.

O espazo ten sempre un carácter estruturador.

3. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

A. Aqueles que expresan accións.

B. Aqueles que expresan estados.

C. Os que son sinónimos de "ser" ou "estar" (ambos os dous incluídos).

4. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

Na narración empréganse, sobre todo, verbos predicativos pois expresan accións. Son menos 
importantes os verbos copulativos (sinónimos de "ser" ou "estar").

O complemento circunstancial de tempo é un sintagma que indica cando acontece a acción que o 
verbo expresa.

A temporalidade na narración ten carácter estruturador.

Os conectores temporais son adverbios de tempo, frases nominais, frases preposicionais ou 
oracións subordinadas, que funcionan como complementos circunstanciais de tempo.

A narración non vai nunca acompañada por outras modalidades textuais como o diálogo ou a 
descrición.

5. O tempo verbal máis importante na narración é… (selecciona só unha resposta cun X).

O perfecto de indicativo.

O condicional.
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O futuro de indicativo.

O presente de indicativo.

O imperfecto de indicativo.

5. O tempo verbal máis importante na narración é… (selecciona só unha resposta cun X).

6. Relaciona o texto narrativo co ámbito (literario, xornalístico, académico, publicidade, medios de 
masas, xurídico-administrativo, familiar…)

Romance

Fotonovela, banda deseñada, cómics

Actas e informes

Publicidade en prensa, radio e televisión

Conto e novela

Diario, biografía e memorias

Lenda e mito

Cine, radionovela, telenovela

Cartas persoais e anécdotas

Noticia e reportaxe

7. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

O relato é o conxunto de feitos, ordenados cronoloxicamente, que se contan na historia.

O relato pode empezar polo final da historia e logo ir anticipando datos.

A historia o primeiro instrumento con que o autor, ou o autor-narrador, conta para desenvolver a 
narración.

A historia é o conxunto de feitos, ordenados cronoloxicamente, que se contan no relato.

O relato é o resultado de contar o narrador a historia.

8. Selecciona a resposta adecuada á definición que se presenta (narrador, relato, historia, 
personaxes, narratario, acción).

É aquel ó que se lle conta a historia, o receptor ou destinatario.

Conxunto de feitos que se producen nun espazo e nun tempo 
concretos ou escasamente determinados.

Son os protagonistas da trama.

É quen conta a historia. 

É o resultado de o narrador contar a historia.

Conxunto de feitos que se contan ordenados cronoloxicamente. É 
o primeiro instrumento con que o autor, ou o autor-narrador, conta 
para desenvolver a narración
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9. Selecciona a resposta adecuada á definición que se presenta (narrador externo, narrador 
interno, narratario).

É aquel ó que se lle conta a historia

Exprésase en primeira persoa.

Exprésase en terceira persoa.

10. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

A caracterización indirecta dos personaxes prodúcese cando o narrador expresa como é o 
personaxe.

A caracterización directa dos personaxes prodúcese cando o lector interpreta as características que 
este posúe.

Na narración literaria o narrador non é o autor, como moito é un alter ego.

Na narración literaria quen realiza o relato ou discurso é o narrador.

Na narración literaria quen realiza o relato ou discurso é o narratario.

Na narración literaria quen narra é o autor.

Na narración literaria o autor ten á súa disposición infinidade de narradores entre os que escoller un 
tipo de voz narrativa.

Na narración literaria o autor escolle o punto de vista ó facer que o narrador relate.

Na narración literaria o narrador pertence ao plano da realidade, non ao plano da ficción.

11. Indica, partindo das definicións, os termos que son adecuados para as mesmas: Visión por 
detrás, visión dende fóra, visión con.

O narrador sábeo todo sobre o personaxe. Sabe a súa historia, é coñecedor 
da súa vida, mesmo daqueles sucesos que o personaxe non recorda; sabe 
os seus pensamentos. Incluso interpreta e di cousas que os mesmos 
personaxes non ousan dicirse a si mesmos ou ós demais 

O narrador sabe o mesmo cós personaxes, e sábeo con eles; non coñece 
con anticipación a explicación dos acontecementos.

O narrador sabe menos cós personaxes, porque se limita unicamente a ser 
testemuña ocular dos feitos.

12. Indica, partindo das definicións, os termos que son adecuados para as mesmas: Personaxes 
tipo, personaxes planos, personaxes antagonistas, personaxes redondos.

Son os personaxes escasamente caracterizados e que non evolucionan 
psicoloxicamente

Son os personaxes ben caracterizados e que evolucionan psicoloxicamente

Son os personaxes que procuran que o protagonista non acade o que 
desexa

13. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

A coincidencia plena entre emisor e autor da narración dáse na narración literaria.
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Na narración litararia non se establece obrigatoriamente a diferencia entre historia e discurso.

Na narración literaria o autor está presente no plano da realidade, o emisor (narrador) no plano da 
ficción.

Na narración literaria cóntanse unicamente feitos inventados, aínda que poden estar baseados en 
sucesos reais.

13. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

14. Emparella definición e termo. Escolle entre os seguintes: Marco, trama, argumento.

É o resumo da historia, unha síntese que respecta a orde temporal dos 
sucesos narrados.

Sintetiza o relato respectando a orde textual dos acontecementos.

Presenta o espazo, o tempo..., en que se desenvolve a historia que consta 
no relato.

15. Emparella definición e termo. Escolle entre os seguintes: Terminante, sorpresivo, dilemático, 
problemático, promisorio, invertido.

Dise do relato que ten un desenlace tras o cal o problema segue sen 
resolver.

Dise do relato que ten un desenlace tras o cal o problema queda resolto. 

Dise do relato que ten un desenlace en que, cun truco, o narrador engana ó 
lector e nas últimas liñas desengánao de forma inesperada.

Dise do relato que ten un desenlace en que se suxiren, sen especificar, 
posibles continuacións.

Dise do relato en que, tras o desenlace, o problema ofrece dúas solucións: o 
lector é libre para elixir a que se lle antolle máis verosímil pero non pode 
estar seguro de cal é a verdadeira.

Dise do relato en que, tras o desenlace, o protagonista toma unha actitude 
oposta á que tiña inicialmente. Se ó principio odiaba unha persoa, acabará 
por amala.

16. Indica se é verdadeiro (V) ou é falso (F).

Os narradores obxectivos son intradiexéticos.

Os narradores protagonistas son intradiexéticos.

Os narradores testeñuñas son extradiexéticos.

Os narradores omniscientes son extradiexéticos.

17. Emparella definición e termo. Escolle entre os seguintes: Analepse ou retrospección, prolepse 
ou prospección.

Salto cara ó pasado desde un punto determinado da historia.

Salto cara ó futuro desde un punto determinado da historia.
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18. Emparella definición e termo. Escolle entre os seguintes: Elipse, descrición, escena, tempo da 
historia, tempo do relato, resumo.

É o tempo cronolóxico é tanto o momento histórico en que se sitúan os feitos 
narrados como a sucesión cronolóxica de acontecementos.

É o tempo do discurso. é o tempo interno ou tempo do texto, aquel en que o 
autor pode ordenar os acontecementos por medio dunha serie de técnicas 
narrativas: As anacronías e as variacións do ritmo narrativo.

Técnica narrativa en que a acción non avanza por cousa de informacións 
sobre o espazo, os personaxes...

Técnica narrativa que se realiza con diálogos e, polo tanto, o tempo da 
historia é o mesmo có tempo do relato.

Técnica narrativa en que un período da historia se condensa no relato.

Técnica narrativa en que se prescinde dun anaco da historia por carecer de 
interese.

É o tempo cronolóxico, é tanto o momento histórico en que se sitúan os 
feitos narrados como a sucesión cronolóxica de acontecementos.


