
NOME E APELIDOS:
DNI:
TELÉFONO:

EXAME AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

1- ¿Cal é a combinación de teclas para conseguir un cortado?

a) CTRL + x

b) CTRL + c

c) MAIÚSCULAS + c

2- Unha das opcións do lapis nas táboas, é?

a) Cambiar os bordos

b) Combinar celas.

c) Ningunha das anteriores

3- Para a seleccionar varias celas que estean dispersas, utilizamos:

a) MAIÚSCULAS

b) CTRL

c) MAIÚSCULAS + CTRL



4- O Excel é?

a) Unha base de datos

b) unha folla de cálculo

c) un sistema operativo

5- ¿De cal menú se pode obter a opción de agregar unha imaxe ao documento Word..?

a) desde o menú “Arquivo”

b) Desde o menú “Inicio”

c) Desde o menú “Insertar”

6- ¿Cantos Concelleiros compoñen a Corporación Municipal?

a)   10

b)   15

c)   21

7- ¿Cómo se chama o/a Concelleiro/a de Educación, Eventos, Saúde e Consumo do Concello 
de Ponteareas?

a) Vanesa Fernández Soage

b) María Cristina Fernández Davila

c) Miguel Bouzó Rodríguez

8- ¿Cales son as funcións propias da Concellería de Ensino do Concello de Ponteareas?

a) Informa sobre calquera das actividades impulsadas ou organizadas pola Concellería, 
participación en programas e actividades nas que colabore o Concello en materia educativa, etc.

b) Promove, organiza e coordina actividades educativas de ensino, asociacións, colectivos de nais e 
pais e veciñanza en xeral. Actividades dirixidas ao coñecemento da vila, a animación á lectura, 
actividades de lecer e tempo libre ou exposición.



c) As duas respostas anteriores son correctas.

9- Medios de acceso para identificarse na sede electrónica do Concello de Ponteareas

a) Só co certificado dixital

b) Chave 365

c) Certificado dixital, dni electrónico, sistemas de clave concertada de clave.

10- O Goberno actual do Concello de Ponteareas, está formado por:

a)  un só grupo político

b)  tres grupos políticos

c)  Dous grupos políticos

11- Como podo presentar unha “suxestión ou unha queixa” no Concello de Ponteareas?

a) De xeito presencial unicamente.

b) Só de xeito presencial ou a través da tramitación dende a sede electrónica.

c) De xeito presencial ou a través da sede electrónica.

12- Quen é a/o primeira/o tenente alcalde do Concello de Ponteareas?

a) Roberto Mera Covas

b) M.ª Jesús garrote Represas

c) María Cristina Fernández Davila



13- Cal é o órgano de máxima representación política da cidadanía dentro do goberno 
municipal?

A) O Pleno

b) A Xunta de Goberno

c) O Alcalde

14- Qué significan as siglas “CIM”?

a) Centro de Información Municipal

b) Centro de información á Muller

c) Ningunha das anteriores é correcta

15- Como se chama a Residencia da 3ª Idade de Ponteareas?

a) Nosa Señora dos Remedios

b) Santa Ana

c) Residencia do  Tea

16- Como se solicita cita para a renovación do DNI no Concello de Ponteareas?

a) a Través da páxina do Concello de Ponteareas https://ponteareas.gal/

b) chamando por teléfono á centralita do Concello

c) chamando á Comisaría da Policía Nacional de Vigo



17-Como se  poder  seguir a información xeral actualizada que o Concello de Ponteareas da ós
veciños e veciñas sobre a incidencia da situación xerada pola crise sanitaria do Covid-19?

a) Chamando por teléfono a Policía Local

b) Consultando a prensa

c) Consultando a páxina web oficial do concello na pestana “ Covid-19-Medidas e información”

18- Onde  se poden consultar as Bases da Selección do Plan de obras e servizos (Plan 
Concellos) 2022 liña 3, “ Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos 
municipais”, na páxina do Concello?

a) Na publicación feita na prensa escrita

b) Na páxina do Concello na pestana de “Atención e información cidadá”

c) Na pestana de Oferta de “Emprego Público”

19- ¿Cómo se chama o Conservatorio Profesional de Música do Concello de Ponteareas?

a) Roxelio Groba

b) Reveriano Soutullo

c) Manuel de Falla

20- Cando necesito consultar o “Taboleiro de anuncios” do Concello de Ponteareas a onde 
debo dirixirme?

a) Á páxina do Concello na pestana “Organización Municipal”

b) Á páxina do Concello na pestana de “Participación cidadá”



c) As duas respostas anteriores non son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1) ¿Cantas etapas de Estudos Musicais se poden cursar no Conservatorio de Música 
Profesional de Ponteareas?

a) elemental, Profesional e Superior

b) Elemental e Profesional

c) Elemental

2) ¿Cal destas actividades non é competencia da Concellería de Ensino do Concello de 
Ponteareas?

a) Campus-Tea

b) Aula matinal para a conciliación da vida familiar e laboral

c) Campus de Fútbol e Baloncesto


