
1. Segundo o establecido no art. 15 da Lei Reguladora das Bases de Réxime local, a condición de
veciño se adquire:

a) coa residencia

b) no mesmo momento da súa inscripción no Padrón Municipal

c) no mesmo momento da súa inscripción no Rexistro Civil

d) no mesmo momento da súa inscripción na seguridade social

2. Segundo o establecido na Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes os
poderes públicos, na elaboración dos seus estudos e estatísticas, deberán:

a) incluír sistematicamente a variable de sexo nas estatísticas, enquisas e recollida de datos que
leven a cabo

b) incluír sistematicamente a variable de xénero nas estatísticas, enquisas e recollida de datos
que leven a cabo

c) incluír sistemáticamente a variable de sexo só nas estatíticas

d) a lei non regula este extremo

3.  Segundo  a  Lei  de  Promoción  da  Autonomía  Persoal  e  atención  ás  persoas  en  situación  de
dependencia,  para o recoñecemento do grao de dependencia,  as persoas que teñan recoñecido o
complemento  de  Grande  Invalidez,  se  lles  recoñecerá  a  situación  de  dependencia,  mediante  a
aplicación do baremo, garantindo, en todo caso:

a) o Grao I

b) o Grao II

c) o Grao III

d) este extremo non se ten en conta

4. O baremo para a valoración do grao de dependencia:

a) acórdase polas Comunidades Autónomas

b) acórdase no Consello Territorial de servizos sociais e do Sistema para Autonomía e Atención á
Dependencia

c) acórdase  no  Comité  para  a  Calidade  da  aplicación  da  Lei  de  Dependencia  no  marco  de
colaboración entre o Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais

d) acórdase polo goberno



5. O baremo para a valoración do grao de dependencia, segundo a Lei 39/2006 do 14 de decembro,

valorará:

a) a capacidade da persona para levar a cabo por sí misma as actividades instrumentales da vida
diaria sin valoración dos apoios que precise

b) a capacidade da persoa para levar a cabo por sí misma as actividades básicas da vida diaria
sin valoración dos apoios que precise

c) a capacidade da persoa para levar a cabo por sí misma as actividades básicas da vida diaria, 
así como a necesidade de apoio e supervisión para a súa realización no caso de persoas con 
discapacidade intelectual ou con enfermedade mental

d) a capacidade da persoa para levar a cabo por sí misma as actividades instrumentales da vida
diaria,  sin  a  necesidade  de  apoio  e  supervisión  para  a  sua  realización  por  persoas  con
discapacidade

6. Segundo a Lei de dependencia, o baixo peso ao nacer:

a) valórase dende o nacemento ata os dous anos de vida

b) valórase dende o nacemento ata os primeiro ano de vida

c) valórase dende o nacemento ata os seis meses de vida

d) non se valora

7. No marco da Lei de dependencia, existen Órganos de Valoración e asesoramiento da Dependencia 

(OVD):

a) dependentes do Consello Territorial de Servizos Sociales e do Sistema para a Autonomía e
Atención á Dependencia

b) dependentes das catro Xefaturas Territoriais, emprazados na capital de la C.A.

c) dependentes das catro Xefaturas Territoriais, emprazados nas catro capitales de provincia

d) dependentes das catro Xefaturas Territoriais, emprazados nas sete grandes cidades galegas 

8. Os Órganos de Valoración e asesoramento da Dependencia (OVD) están integrados, como mínimo

por:

a) 1  Médica/o,  1  Psicóloga/o,  1  Traballadora/r  Social,  1  Terapeuta  Ocupacional,  e  ademais
poderán incorporarse outros técnicos da Xefatura Territorial con perfil socio sanitario

b) 2 Médica/o, 1 Psicóloga/o, 1 Traballadora/r  Social,  3 Terapeutas Ocupacionales, e ademais
poderán incorporarse outros técnicos da Xefatura Territorial con perfil socio sanitario 

c) 1 Médica/o, 1 Traballadora/r Social, 1 Terapeuta Ocupacional, e ademais poderán incorporarse
outros técnicos da Xefatura Territorial con perfil socio sanitario

d) 1 Médica/o, 1 Psicóloga/o, 1 Terapeuta Ocupacional, e ademais poderán incorporarse outros
técnicos da Xefatura Territorial con perfil socio sanitario



9. Para a valoración de dependencia, no caso de menores de 3 años que utilicen medidas de soporte

vital como: parenteral exclusiva o respirador mecánico:

a) pasarán directamente á fase de dictamen proposta cun grao III sin pasar EVE

b) pasarán directamente á fase de dictamen proposta coun grao II sin pasar EVE

c) pasarán directamente á fase de dictamen proposta cun grado I sin pasar EVE

d) se lles recoñecerá un grao II pasando EVE

10. En dependencia, no caso de menores, os prazos para resolver son:

a) menores de 5 años: 20 días naturales para el grado y 20 para el PIA

b) menores de 3 años: 20 días naturales para el grado y 20 para el PIA

c) menores de 3 años: un mes para el grado y un mes para el PIA

d) menores de 3 años: tres meses para el grado y un mes para el PIA

11. Segundo a Lei, as prestacións económicas da lei de dependencia:

a) son embargables en todo caso

b) son embargables en caso de ocultación de datos

c) son inembargables

d) son inembargables  salvo  nos  casos  de  execución  de  sentencia  que condena  ao  pago  de

alimentos

12. Cuando se realice o desestimento na fase do PIA, se manterá o grao durante:

a) o grao é permanente,  polo que se materá  sempre,  pudéndose  solicitar  a reanudación  da
elaboración do PIA 

b) dous anos durante los cales poderá solicitar a reanudación da elaboración do PIA 

c) cinco anos durante los cales poderá solicitar a reanudación da elaboración do PIA

d) en caso de desistir do expediente na fase do PIA, pérdese o dereito ao grao de dependencia

13.  Segundo  a  Lei  de  dependencia,  os  responsables  do  seguemento  do  Programa  Individual  de
atención (PIA) e da adecuación á situación da persoa beneficiaria son:

a) a persoa beneficiaria ou os seus representantes legais

b) os/as  traballadores/as  sociais  dos  servizos  de  referencia  correspondentes  ao  domicilio  da
persoa



c) os/as médicos/as dos servicios de referencia correspondentes ao domicilio da persoa

d) os miembros do Organo de Valoración e asesoramento da Dependencia (OVD)

14.  Segundo  a  Lei  39/2006,  se  dará  prioridade  na  tramitación,  considerándose  situacións  de

emerxencia social:

a) cando así o aconsellen razóns de interese público debidamente documentadas e objectivadas
que conleven:  a)  Unha situación  de desamparo  ou abandono.  b)  Malos  tratos  físicos e/ou
psíquicos. c) Situación de risco grave inminente para a sua integridade física e/ou psíquica

b) no caso de persoas maiores de 90 anos de edade

c) no caso de persoas sin recursos económicos de subsistencia

d) no caso de menores de edade

15. Segundo establece o Decreto 89/2016 , polo que se regula a creación, o uso e o acceso á historia
social única electrónica corresponde, o dereito de acceso aos datos da  HSUE poderá exercerse:

a) só por parte parte da persona usuaria

b) só por parte da persoa usuaria o representación legal

c) por parte da persoa usuaria ou representación voluntaria ou legal

d) non se pode exercer o acceso aos datos da HSUE

16. A Ficha Social informatizada en Galicia é:

a) HSUE

b) SIUSSGAL

c) MATIASS

d) RUEPSS

17. Na HSUE pódese elaborar, entre outros:

a) ISU, ISI, e Proxecto de Integración Social

b) Informe psicosocial

c) só ISU e ISI

d) non  se poden elaborar informes na HSUE



18. A HSUE:

a) é o resultado de adaptar os contidos da antiga Historia Social, no marco da normativa da Unión
Europea, para dar homoxeneidade a dito documento en toda a Unión

b) responde ao recollido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo

c) responde ao Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP

d) responde ao Convenio de colaboración entre o Ministerio de Administracións Públicas e as

entidades locais de Galicia

19. A apertura e elaboración da  Historia Social HSUE, segundo establece o Decreto 89/2016 , polo
que se regula a creación, o uso e o acceso á historia social única electrónica corresponde:

a) de  forma  exlusiva  ao  profesional  de  referencia  da  persoa  usuaria  dos  servizos  sociais
comunitarios

b) a todo o persoal dos servizos sociais comunitarios

c) de forma exclusiva aos servizos sociais especializados

d) ao  profesional  de  referencia  da  persoa  usuaria  nos  servizos  sociais  comunitarios,  e  aos
servizos  sociais  especializados  cando  o  acceso ao sistema galego  de servizos  sociais  se
produza directamente a través destos, nos casos en que así proceda

20.  A Creación  e actualización  do Regxistro  de Centros  e Servizos de dependencia,  facilitando a
debida acreditación que garantice o cumprimento dos requisitos e os estándares de calidade, Asegurar
a elaboración dos correspondentes Programas Individuais de Atención, e Inspeccionar e, no seu caso,
sancionar  os  incumprimentos  sobre  requisitos  e estándares  de  calidade  dos  centros  e  servizos  e
respecto dos dereitos das persoas beneficiarias, corresponden a:

a) el  Comité  para  la  calidad  de  la  aplicación  de  la  Ley  de  Dependencia  en  el  marco  de
colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales

b) el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la

Dependencia

c) las Comunidades Autónomas

d) las entidades Locales

21. Segundo o establecido na Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, con respecto á estrutura
básica de servizos sociais, o sistema galego se estrutura en forma de rede, conforme a dous niveis de
actuación: 

a) servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais específicos

b) servizos sociais de atención primaria e servizos sociais especializados

c) servizos sociais comunitarios, que comprenden, á súa vez, duas modalidades: servizos sociais
comunitarios  básicos  e  servizos  sociais  comunitarios  específicos.  E  servizos  sociais
especializados



d) servizos sociais comunitarios, que comprenden, a súa vez, duas modalidades: servizos sociais
comunitarios  básicos  e  servizos  sociais  comunitarios  especializados.  E  servizos  sociais
específicos

22. Segundo o establecido na Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia, con respecto ás infraccións
administrativas, se consideran graves:

a) a non comunicación previa de cualquera das obras, reformas ou melloras realizadas nos 
centros

b) desatender ás necesidades básicas de atención ou de avaliación e seguimento das persoas 
usuarias, de acordo cos requerimentos do seu plan individual de atención

c) prestar servizos sociais de forma clandestina, é dicir, tratando de ocultar ou enmascarar a 
verdadeira natureza das actividades que se desenvolven, ao obxecto de eludir a aplicación da 
normativa vixente en materia de servizos sociais

d) obstruir  a  labor  inspectora  de  servizos  sociais,  mostrando  resistencia  reiterada,  coacción,
amenazas, violencia ou calquera outra forma de presión exercida sobre o persoal inspector, as
personas usuarias ou o persoal traballador

23. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais  comunitarios  e  o  seu financiamento,  con respecto  ás  persoas  destinatarias  do  servizo  de
educación e apoio familiar, a determinación das unidades familiares destinatarias virá precedida, en
todo caso

a) pola valoración e a prescripción de alta no programa por parte do persoal técnico dos servizos
sociais  comunitarios  municipais.  A  valoración  e  a  prescripción  de  alta  figurarán  no
correspondente expediente social

b) pola valoración e a prescripción de alta no programa por parte do persoal técnico dos servizos
sociais comunitarios municipais. Non será necesario que a valoración e a prescripción de alta
figuren no expediente social, segundo a lei de protección de datos

c) pola  valoración  e a prescripción de alta  no programa por  parte  do persoal  concelleiro  dos
servizos sociais comunitarios municipais. A valoración e a prescripción de alta figurarán no
correspondente expediente social

d) pola valoración e la prescripción de alta no programa por parte dos servizos educativos que
deriven o caso. A valoración e a prescripción de alta figurarán no correspondente expediente
social

24. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e o seu financiamento, a persoa usuaria poderá solicitar o cambio de profesional
de referencia:

a) en ningún caso

b) segundo a disponibilidade de los servicios sociales e de maneira motivada

c) segundo a disponibilidade dos servizos sociais sin necesidade de motivar tal solicitude

d) en cualquiera caso



25. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e o seu financiamento, no programa de valoración, orientación e información, para
a entrevista inicial:

a) si hai lista de agarda, se citará segundo a lista

b) si hai lista de agarda, se citará segundo a lista, no prazo máximo de 7 días

c) si hai lista de agarda, se citará segundo la lista, no prazo máximo de 30 días

d) se evitará la lista de agarda

26. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación, asignaráse a cada persoa que acceda ao sistema un ou
unha profesional de referencia, que:

a) será a persoa coordinadora dos servizos sociais comunitarios

b) será a persoa con maior titulación dos servizos sociais comunitarios

c) será a persoa técnica do equipo que posúa o perfil profesional ou labor funcional máis idóneo

d) será un traballador ou traballadora social dos servizos sociais comunitarios

27. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación, os programas básicos dos servizos sociais comunitarios son:

a) valoración, orientación e información á comunidade en materia social

b) atención a persoas maiores ou con limitacións na súa autonomía en centros de atención diurna
ou nocturna

c) atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida
laboral e familiar

d) atención  a  persoas  en  situación  de  discapacidade,  a  través  de  centros  ocupacionais  ou
unidades de atención temperá

28. Segundo o establecido na Lei 3/2011 de apoio á familia e a convivencia de Galicia, a Xunta de
Galicia,   no exercicio das súas competencias en materia  de protección á infancia e adolescencia,
levará a cabo:

a) a  tutela  das  persoas  menores  en  situación  de  desamparo  e  o  exercicio  das  funcións  de
protección destas

b) a imposición das medidas xudiciais impostas as persoas menores infractoras

c) a prevención, apreciación e intervención nas situacións de risco en que se poidan atopar as
persoas menores, así como a colaboración no seguemento das medidas de protección

d) o rexistro de menores infractores



29. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación, son funcións dos servizos sociais comunitarios específicos:

a) a xestión do servizo de axuda no fogar

b) a  participación  na  xestión  de  prestacións  económicas  e  o  seguemento  dos  proxectos
personalizados de intervención

c) o mantenemento actualizado do sistema de información a persoas usuarias

d) o  asesoramento,  atención  e  orientación  prestada  a  mulleres  en  situación  de  especial

vulnerabilidade

30. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación, son funcións dos servizos sociais comunitarios básicos:

a) a elaboración dun Plan de Interveción Comunitario acorde coas necesidades detectadas ou
anticipadas no diagnóstico social

b) desenvolver  programas  e  xestionar  centros  orientados  a  colectivos  con  problemáticas
específicas

c) a autorización e creación de centros e programas de servizos sociais tanto de natureza pública
como privada no marco do respectivo territorio

d) a xestión  de  centros  de  inclusión  ou  emerxencia  social,  tales  como albergues,  centros  de
acollida, e comedores sociais

31. A Lei 1/1996 de protección xurídica do menor, contempla as seguintes medidas de protección:

a) a asunción da tutela ante situacións de persoas menores en risco

b) medidas de apoio técnico-educativo a familias ante situacións de risco das persoas menores

c) garda voluntaria solicitada polos titores ante situacións de desamparo

d) acollemento familiar informal coa rede de familia extensa

32. Segundo o establecido na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar
en Galicia, o persoal mínimo esixible coordinador do servizo será:

a) no caso de que o número de persoas usuarias sexa menor de 50: 0,02 profesional técnico en
cómputo de xornada completa

b) de 50 a 99 persoas usuarias: 2 profesionais técnicos

c) máis de 100 persoas usuarias: 3 profesionais técnicos a xornada completa

d) máis de 150 persoas usuarias: 4 profesionais técnicos a xornada completa

33. Segundo o establecido na Orde do 22 de xaneiro de 2009, que regula o servizo de axuda no fogar
en Galicia, é causa de suspensión temporal do servizo:

a) ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de
tres meses na modalidade de Libre Concurrencia e dous meses na modalidade de atención á
Dependencia, debendo acreditar a persoa usuaria as causas que motivan dita ausencia



b) ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de
tres meses, tanto na modalidade de Libre Concurrencia como na de atención a persoas en
situación de dependencia

c) ausencia  temporal  do  domicilio  por  ingreso  hospitalario:  neste  caso  o  servizo  poderá
suspenderse por un máximo de seis meses tanto na modalidade de Libre Concurrencia como
na de atención a persoas en situación de dependencia

d) ausencia temporal do domicilio: neste caso o servizo poderá suspenderse por un máximo de
dous meses na modalidade de Libre Concurrencia e tres meses na modalidade de atención a
persoas en situación de dependencia, sen necesidade de motivar a persoa usuaria as causas
que motivan dita ausencia

34. Segundo o establecido no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos
sociais comunitarios e a súa financiación, o servizo de Educación e Apoio Familiar é de titularidade:

a) municipal

b) autonómica 

c) das deputacións provinciais

d) municipal e autonómica

35. Segundo o establecido no Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o
recoñecemento,  declaración e calificación do grao de discapacidade, o recoñecemento do grao de
discapacidade entenderáse producido dende:

a) a data da solicitude

b) a data da valoración 

c) a data da resolución

d) o mes seguinte á data da solicitude

36. Segundo o establecido no Real Decreto 1971/1999, de 23 de decembro, de procedemento para o
recoñecemento, declaración e calificación do grao de discapacidade, o grao de discapacidade será
obxecto de revisión dacordo co prazo fixado na resolución. En todos os demáis casos non se poderá
instar a revisión do grao ata:

a) transcurrido  un prazo mínimo  de dous  anos  dende  a data  de  resolución,  agás  nos  casos
acreditados  suficientemente  erro  de  diagnóstico  ou  producidos  cambios  sustanciais  nas
circunstancias que deron lugar ao recoñecemento do grao

b) transcurrido  un  prazo  mínimo  de  dous  anos  dende  a  data  da  solicitude,  agás  nos  casos
acreditados  suficientemente  erro  de  diagnóstico  ou  producidos  cambios  sustanciais  nas
circunstancias que deron lugar ao recoñecemento do grao

c) transcurrido un prazo máximo de 30 días dende a data de resolución nos casos acreditados
suficientemente erro de diagnóstico

d) transcurrido un prazo máximo de seis meses dende a data de resolución nos casos nos que se
produciron cambios sustanciais nas circunstancias que deron lugar ao recoñecemento do grao



37. Na Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, establécense actuacións
para conquerir a gratuidade da atención educativa nas escolas infantís para os segundos/as fillos/as e
sucesivos/as:

a) con independencia de que o primeiro/a fillo/a esté matriculado/a ou non na escola infantil  e
sempre que o/a primeiro/a fillo/a non supere os 18 anos de edade

b) con independencia de que o primeiro/a fillo/a esté matriculado/a ou non na escola infantil  e
ainda que o/a primeiro/a fillo/a supere os 18 anos de edade

c) únicamente para as prazas da Axencia Galega de Servizos Sociais e do Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar.

d) únicamente para as prazas contratadas pola Consellería de Política Social nas escolas infantís
de titularidade privada

38. O proceso metodolóxico do traballo social contempla a seguinte secuencia de fases:

a) estudo- diagnose- planificación- execución- avaliación

b) diagnose- planificación- estudo- execución- avaliación

c) diagnose- estudo- planificación- execución- avaliación

d) planificación- execución- avaliación

39. No proceso de planificación, deberánse ter en conta os seguintes requisitos para a formulación de
obxectivos: 

a) que  sexan  alcanzables,  que  poidan  ser  conqueridos  cos  recursos  existentes  dentro  das
limitacións institucionais

b) que non se limiten en número

c) que non sigan unha xerarquía en canto á priorización e selección

d) que sexan concretos, aínda que os seus resultados non poidan medirse nin cuantificarse

40. No enfoque metodológico do traballo social, aplícanse as seguintes técnicas:

a) historia social

b) escalas de valoración social

c) xenograma

d) entrevista

41. Son instrumentos do traballo social:

a) visita domiciliaria

b) observación

c) informe social

d) counseling

42. Na fase de execución do proceso metodolóxico do traballo social haberá que ter en conta:

a) clarificación demanda- necesidade obxecto de intervención

b) definición de obxectivos e metas



c) comprobar que se acadaron os obxectivos

d) elaboración de hipótese diagnóstica

43. O Servizo de Asistencia a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnica forma parte das actividades
desenvolvidas polo Consello para a promoción da igualdade de trato e non discriminación das persoas
pola súa orixe racial ou étnica, órgano colexiado adscrito a:

a) Ministerio de Asuntos Exteriores

b) Consellería de Política Social

c) Consellería de Presidencia, a través da súa Secretaría Xeral de Migracións

d) Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a través da súa Dirección Xeral para a
Igualdade de Oportunidades

44. O Programa integral de apoio ás mulleres xitanas vítimas de violencia de xénero desenvólvese ao
abeiro dun convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e a
Fundación Secretariado Xitano. Inclúe medidas de atención a este colectivo como:

a) itinerarios socio-persoais para mellorar a situación de desvantaxe da muller xitana tanto pola
variable de xénero como de etnia

b) liña de axudas económicas dirixidas á muller xitana con cargas familiares non compartidas e de
carácter periódico, destinadas ao mantenemento da autonomía familiar e a integración social

c) medidas de fomento da conciliación da vida laboral e familiar específico ás mulleres xitanas
con cargas familiares non compartidas

d) convenio de colaboración coas Entidades locais e o tecido asociativo da comunidade en xeral,
dirixido á posta en marcha de accións de sensibilización sobre igualdade de xénero, en temas
como o feminismo, as relacións igualitarias, a conciliación ou a violencia de xénero

45. O Sistema de Información de Usuarios de Servizos Sociais (SIUSSGAL):

a) é  a  Ficha  Social  informatizada  que  permite  recoller  os  datos  básicos  e  obter  información
estatística sobre as persoas usuarias dos servizos sociais comunitarios

b) é unha ferramenta online homónima, dirixida a persoas usuarias e persoal dos concellos que
teñan asinado un convenio de colaboración previo, coa que poden acceder aos datos recollidos
no sistema

c) manual  de traballo,  dirixido principalmente ao persoal de servizos sociais comunitarios, que
contén información  sobre prestacións,  recursos sociais  e  soportes  documentais  de traballo
social

d) utilízao o/a traballador/a social  e aplícase,  única e exclusivamente,  ao programa básico de
“información, orientación e asesoramento”, con independencia de que logo se lle faga ou non
tratamento social á persoa usuaria

46. Segundo o establecido na Lei orgánica  3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes, os 
poderes públicos na elaboración dos seus estatutos e estatísticas, deberán:

a) incluír sistemáticamente a variable de sexo nas estadísticas, enquisas e recollida de datos que 
leven a cabo

b) incluír sistemáticamente a variable de xénero nas estadísticas, enquisas e recollida de datos 
que leven a cabo

c) incluír sistemáticamente a variable de sexo só nas estadísticas.



d) a Lei non regula este tramo

47. A Lei 3/2007 para a igualdade efectiva entre homes e mulleres, no seu artigo 14 punto 4 di:

a) a participación non equilibrada de mulleres e homes nas candidaturas electorais e na toma de
decisións

b) a participación equilibrada de mulleres e homes nas candidaturas electorais  e na toma de
decisións

c) a participación realizarase un 60% homes e un 40% mulleres nas candidaturas electorais

d) a participación realizarase un 40% homes e un 60% mulleres nas candidaturas electorais

48. O Plan Concertado é un programa que se desenvolve dende a cooperación e a concertación das
Administracións:

a) territorial e local únicamente

b) local e autonómica únicamente

c) xeral do Estado, autonómica e local

d) soamente do Estado

49. Entre os obxectivos do Plan Concertado contémplanse:

a) garantir prestacións referidas ás necesidades poboacionais específicas

b) garantir prestacións referidas ás necesidades sociais da poboación, basadas na prevención da
marxinación, na loita contra a pobreza e a exclusión, así como en mellorar a calidade de vida

c) só na mellora da calidade de vida dos/as usuarios/as

d) garantir un tanto por cento económico adecuado a cada beneficiario/a

50.  Dacordo  co  establecido  no  Plan  concertado  de  Prestacións  Básicas  de  Servizos  Sociais  de
corporacións Locais, considérase unha prestación básica dos servizos sociais:

a) a teleasistencia básica

b) o servizo de axuda no fogar

c) o transporte adaptado

d) a atención temperá de 0-6 anos

51. As Corporacións Locais asinantes do Plan Concertado deberán estar inscritas en:

a) RUEPSS

b) E-XESTIONA

c) MATIASS

d) SIUSS



52. En canto aos requisitos que teñen que cumprir os Concellos para poder recibir as transferencias
finalistas correntes da Xunta de Galicia destinadas ao cofinanciamento, a achega económica mínima
sobre o total do orzamento do seu proxecto anual é:

a) concellos de menos de 20.000 habitantes 10% do orzamento

b) concellos de  20.000 a 42.000 habitantes 10% do orzamento

c) concellos de 60.000 ou máis habitantes 33% do orzamento

d) concellos  de 20.000 a 30.000 habitantes 20% do orzamento

53. En canto aos obxectivos xerais da Estratexia Nacional sobre drogas 2017-2024 contémplanse:

a) diminución de danos e a súa presencia, asociados ao consumo de sustancias con potencial
adictivo e aos ocasionados polas adiccións comportamentais, así como o retraso na idade de
inicio das adicicóns

b) aumento de danos asociados ao consumo de sustancias con potencial adictivo, así como ás
adiciccións comportamentais

c) diminución do consumo en persoas menores de idade

d) disminución das sustancias consideradas tóxicas

54. O campo de actuación da ENA 2017-2024 abarca uns eixes fundamentais:

a) drogas  legais  e  ilegais,  fármacos  de  prescipción  médica  e  adiccións  sin  sustancia  o
comportamentais

b) drogas ilegais xa que as legais se contemplan como aceptadas ou de consumo

c) drogas legais e ilegais soamente

d) só os fármacos de non  prescripción médica

55. Segundo o establecido no artígo 30 da Lei  39/2006,  o grao de dependencia será revisable,  a
instancia  do  interesado,  dos  seus  representantes  ou  de  oficio  polas  Administracións  públicas
competentes, por algunha das seguintes causas:

a) mellora da situación económica do solicitante

b) empeoramento da situación económica do solicitante

c) con motivo do cambio de residencia a outra comunidade Autónoma

d) error na aplicación do correspondente baremo

56. Segundo o artigo 15 do Decreto 15/2010 do 4 de febreiro polo que se regula o procedemento para
o recoñecemento da situación da dependencia. Segundo a Lei, estabécese un prazo para  resolver o
procedemento de determinación do PIA:

a) máximo de tres meses dende a data de resolución do grao e o nivel de dependencia

b) máximo de un mes dende a data de resolución do grao e o nivel de dependencia

c) máximo de nove meses dende a data de resolución do grao e o nivel de dependencia

d) máximo de doce meses dende a data de resolución do grao e o nivel de dependencia



57 En que data foi sancionada a Constitución Española actual:

a) 6 de decembro de 1978
b) 29 de decembro de 1978
c) 31 de outubro de 1978
d) 27 de decembro de 1978

58 O Título da Constitución Española que trata sobre a organización territorial é o:

a)  Cuarto
b)  Oitavo
c)  Noveno
d)  Sexto

59 Indique cal das seguintes afirmacións é falsa:

a) O nomeamento do/da Presidente/a do Goberno vén regulado no art. 
99 da Constitución.
b) Os membros do Goberno non poderán exercer outras funcións 
representativas que as propias do mandato parlamentario.
c) O presidente do Goberno nomea e separa os demais membros do 
Goberno.
d) O Goberno pode incorrer en responsabilidade criminal.

60 Segundo o Estatuto de Autonomía de Galicia, o Regulamento do Parlamento deberá  ser
aprobado:

a) Por maioría absoluta
b) Por maioría de dous terzos
c) Por maioría simple
d) Pola Mesa do Parlamento

61 ¿Cal das seguintes afirmacións é correcta?

a) Todos os concellos están obrigados a prestar os mesmos 
servizos.
b) En ningún caso poden deixar de prestarse os servizos mínimos que 
establece o art. 26 da Ley 7/1985 de 2 de abril.
c) A Deputación non prestará ningunha asistencia aos concellos 
respecto ao establecemento e adecuada prestación dos servizos 
públicos.
d) Previa solicitude, a Comunidade Autónoma pode dispensar a un 
concello da obriga de prestar os servizos mínimos que lle 
corresponden se resulta de imposible ou moi difícil cumprimento.

62 Os dereitos recoñecidos no Capítulo II do Título II da Lei orgánica 3/2018,  de  5  de  
decembro, de protección de datos persoais e a garantía dos dereitos dixitais son  os

seguintes:

a) Dereito de acceso, dereito de modificación, dereito de supresión, 
dereito de limitación do tratamento e dereito de oposición
b) Dereito de acceso, dereito de rectificación, dereito de supresión, 
dereito de limitación do tratamento, dereito á portabilidade e dereito  de

oposición.
c) Dereito de acceso, dereito de modificación, dereito de supresión, 
dereito de limitación do tratamento, dereito á portabilidade e dereito  de

oposición
d) Dereito de acceso, dereito de modificación, dereito de supresión, 
dereito de limitación do tratamento, dereito á portabilidade e dereito  de

indemnización



63 Cal dos seguintes servizos non é obrigatorio en todos os municipios?

a) Iluminación pública
b) Cemiterio
c) Rede de sumidoiros 
d) Protección Civil

64 Respecto da práctica das notificacións a través de medios electrónicos, os  interesados
poderán acceder ás notificacións dende:

a) O Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración, que 
funcionará como un portal de acceso
b) A páxina inicial da web da Administración electrónica, que 
funcionará como un portal de acceso.
c) A oficina da Administración virtual, que funcionará como un portal de 
acceso 
d) O Portal de Aplicacións Informáticas, que funcionará como un 
portal de acceso.

65 A notificación farase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial do Estado cando:

a) Os interesados nun procedemento sexan descoñecidos
b) Ignórese o lugar da notificación
c) Tentada a notificación non se puido practicar 
d) Todas son correctas

66 O exercicio de funcións que impliquen a participación directa ou indirecta no exercicio de
potestades públicas ou na salvagarda dos intereses xerais, así como as que impliquen exercicio
de autoridade, corresponden en exclusiva a:

a) Funcionariado de carreira, persoal contratado en réxime de 
dereito laboral e persoal eventual.
b) Funcionariado de carreira e persoal eventual.
c) Empregados públicos en xeral.
d) Funcionariado de carreira.

67 Poden instar á reforma da Constitución o/os/as:

a) Asambleas lexislativas das comunidades autónomas
b) Presidenta ou presidente do Goberno
c) Consello de Goberno das comunidades autónomas
d) Ningúnha resposta das anteriores é correcta

68 Que actos administrativos teñen que ser motivados segundo o artigo 35 da Lei 39/2015, de
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas:

a) Os acordos que se adopten  de suspensión de actos, sempre que o 
motivo desta sexa de orde pública.
b) Os que deban de selo en virtude de norma con rango de lei pero non 
regulamentaria.
c) Os ditados no exercicio de potestades discrecionais.
d) Todas as respostas son correctas.

69 A  Constitución Española foi reformada



a) No ano 1991
b) Nos anos 1992 e 2011
c) No ano 2009
d) Nunca

70 O dereito de reunión, poderase exercer:

a) Sempre sin autorización previa
b) Con autoriación previa en calquer lugar
c) Só en lugares de transito público
d) Nunca



RESERVA

1. A Lei Orgánica 4/2020, sobre dereitos e liberdades dos extranxeiros en España e a súa integración
social, establece a posibilidade de presentar catro tipos de informes dos cales, no caso de Galicia,
dous poden ser emitidos polas entidades locais:

a) informe de arraigo e esforzo de integración

b) informe de arraigo e vivenda axeitada

c) informe de escolarización de menores e arraigo

d) informe de escolarización de menores e integración

2. En canto aos instrumentos e nivel de planificación, o deseño do plan de intervención responde ao
nivel:

a) estratéxico

b) táctico

c) operativo

d) executivo

3.  No  enfoque  metodológico  do  traballo  social,  considéranse  pasos  a  seguer  no  proceso  de
planificación os seguintes: 

a) deseño das estratexias políticas a ter en conta

b) deseño dos instrumentos de planificación

c) ponderación e interpretación dos datos obtidos

d) a definición das dificultades atopadas

4. En cantos títulos se estructura a Lei 3/2007 para a igualdade efectiva entre homes e mulleres?:

a) nun 1 título preliminar e 8 títulos

b) en 12 títulos

c) en 2 títulos preliminares e 4 títulos

d) en 4 títulos preliminares

5 A xustiza é administrada

a) Polos xulgados
b) Polas Cortes Xerais
c) En nome do rei por xuizes e maxistrados
d) Ningunha é correcta



6 Nun concello, o goberno e administración municipal corresponde a:

a) O pleno municipal
b) O alcalde e concelleiros
c) Teniente alcalde e Xunta de Goberno
d) Ninguna e correcta


