
1. A efectos da Lei 7/2011 de Turismo de Galicia, cal das seguintes entidades ten 

competencia en materia de turismo? 

a. As entidades locais supramunicipais 

b. Os concellos 

c. A Xunta de Galicia 

d. Todas as respostas son correctas 

 

2. As/os guías de turismo que exercen legalmente a súa actividade noutra comunidade 

autónoma poderán traballar en Galicia: 

a. Se posúen o título de técnico superior en Guía, Información e Asistencia 

Turísticas ou grado en turismo 

b. Sempre que superen as probas convocadas a tal efecto 

c. Previa inscrición na Axencia Galega de Turismo 

d. Libremente sen necesidade de inscrición no Rexistro de Empresas e 

Actividades Turísticas de Galicia 

 

3. A declaración de municipio turístico debe cumprir os seguintes requisitos. Indica a 

resposta errónea: 

a. Que o número de prazas de aloxamento turístico e de prazas de segunda 

residencia sexa superior ao 50% do número de veciñas/os 

b. Que a media ponderada anual de poboación turística sexa superior ao 25% do 

número total de veciñas/os 

c. Garantir o equilibrio do medio natural no uso dos servizos turísticos 

d. Que acrediten contar con algún recurso turístico susceptible de producir unha 

atracción turística que xere unha cantidade de visitantes cinco veces superior á 

poboación do municipio 

 

4. Indica que tipo de protección ten o arquipélago das Sisargas: 

a. Parque Natural 

b. Parque Nacional 

c. ZEPA 

d. Reserva da Biosfera 

 

5. O ecomuseo Forno do Forte: 

a. É un centro adicado á ecoloxía e o medio ambiente, con visitas didácticas a 

escolares 

b. Constitúe un conxunto de antigas casas familiares oleiras 

c. Explica o proceso de elaboración do pan 

d. Está situado no casco urbán de Malpica   

 

6. Que soado pintor se encargou da decoración da Casa do Pescador de Malpica?: 

a. Manuel Abelenda Zapata 



b. Pedro Cambón 

c. Manuel  Varela Limia 

d. Urbano Lugrís 

 

7. Cal das seguintes festas do municipio está declarada de interese turístico de Galicia: 

a. A mostra da olería de Buño 

b. A romería de Santo Hadrián 

c. As festas do mar 

d. O entroido de Malpica 

 

8. A primeira etapa do Camiño dos Faros, que parte do porto de Malpica: 

a. Remata no faro de punta Nariga 

b. Ten 18 kilómetros de lonxitude 

c. Remata no concello de Muxía 

d. Remata na praia de Niñóns 

 

9. Segundo o artigo 18 da Constitución española: 

a. Garántese o segredo das comunicacións e, en especial, das postais telegráficas 

e telefónicas, salvo resolución xudicial 

b. A lei limitará o uso da informática para garantir o honor e a intimidade persoal 

e familiar dos cidadáns e o pleno exercicio dos seus dereitos 

c. Garántese o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe 

d. Todas as respostas son correctas 

 

10. A Organización Mundial do Turismo (OMT)... sinala a resposta incorrecta: 

a. É un organismo especializado das Nacións Unidas 

b. Ten a súa sede en Londres e fundouse no ano 1974 

c. Encárgase da promoción dun turismo sostible, responsable e accesible 

d. Estableceu o Día Internacional do Turismo (27 de setembro)  

 

11.  O Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA/TOURSPAIN): 

a. Depende do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo 

b. Implementa un plan estratéxico de marketing para captar segmentos 

específicos de alto gasto turístico 

c. Ten unha rede de consellerías de turismo no exterior 

d. Todas son correctas 

 

12. Cal dos seguintes recursos non se atopa no xeodestino Costa da Morte? 

a. Praia das areas negras 

b. Cemiterio dos ingleses 

c. Praia dos cristais 



d. Fervenza do Ézaro 

 

13. O xeodestino Costa da Morte... sinala a resposta incorrecta: 

a. Está xestionado pola CMAT, asociación que promociona o turismo no destino 

b. Ten unha das praias máis longas de Galicia 

c. Está composto por 13 concellos, entre os que se atopan Dumbría, Carnota e 

Muros 

d. Posúe un dos dolmens máis importantes de Galicia 

 

14. (Sinalar a resposta incorrecta) Están obrigados a relacionarse a través de medios 

electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun 

procedemento administrativo...  

a. As entidades con personalidade xurídica 

b. As persoas xurídicas 

c. Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse 

electrónicamente coa administración 

d. Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que 

realicen por razón da súa condición de empregado público 

 

15. Respecto á Lei de prevención de riscos laborais, o traballador: 

a. Terá dereito a interromper a súa actividade e abandonar o lugar de traballo 

cando considere oportuno 

b. Nunca poderá interromper a súa actividade nin abandonar o seu posto de 

traballo sen comunicalo previamente ao empresario ou delegado de 

prevención, aínda que entrañe un risco grave para a súa vida ou saúde 

c. Cando considere que dita actividade entraña un risco grave e inminente para a 

súa vida ou saúde poderá interromper a súa actividade pero nunca abandonar 

o seu posto de traballo 

d. Terá dereito a interromper a súa actividade e abandonar o seu posto de 

traballo, no caso necesario, cando considere que dita actividade entraña un 

risco grave e inminente para a súa vida ou saúde 

 

16. Cal das seguintes competencias son propias do municipio: 

a. Declaración de festa de interese turístico.  

b. Protección da salubridade pública 

c. Declaración de Ben de Interese Cultural 

d. Ningunha das anteriores 

 

17. Os elementos que compoñen o municipio son: 

a. Territorio, poboación e concelleiros 

b. Territorio, poboación e organización 

c. Territorio, organización e funcionarios 



d. Todas son falsas 

 

18. Son entidades locais territoriais: 

a. O  municipio, a provincia e as comarcas 

b. O municipio, a provincia e as áreas metropolitanas 

c. O municipio, as illas, a provincia e as mancomunidades 

d. O municipio, a provincia e as illas 

 

19. A atención e a orientación ás usuarias e usuarios turísticos, mediante unha oficina que 

deberá estar aberta todo o ano e contar con persoal cualificado para desempeñar esta 

tarefa é un servizo que deben prestar: 

a. Todos os concellos galegos 

b. Os concellos de interese turístico 

c. As cidades e vilas declaradas conxuntos históricos 

d. Os concellos que conten con algún ben declarado Patrimonio da Humanidade 

 

20. O Parque Nacional das Illas Atlánticas está formado por: 

a. Illas Sisargas, Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada 

b. Illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada 

c. Illas Cíes, Ons, Sálvora e Sisargas 

d. Illas Ciés, Ons e Cortegada 

 

21. O camiño Fisterra-Muxía: 

a. Ten o seu fin en Fisterra. 

b. Ten o seu fin en Muxía. 

c. Pasa por Pontemaceira.  

d. Todas son correctas 

 

22. O miradoiro de O Bufadoiro atópase: 

a. Na atalaia 

b. No porto pesqueiro 

c. Na praia de Canido 

d. No faro de punta Nariga 

 

23. Os albergues turísticos clasifícanse en: 

a. Unha, dúas e tres estrelas 

b. Primeira e segunda categoría e albergues de peregrinos do Camiño de 

Santiago 

c. Categorías A, B e C 

d. Unha, dúas, tres, catro e cinco estrelas 

 



24. A quen lle corresponde a comprobación e vixilancia do cumprimento das obrigas impostas 

pola normativa turística aplicable: 

a. Ás Deputacións 

b. Técnicas/os de turismo 

c. Xunta de Galicia e Deputacións 

d. Inspectores e inspectoras de turismo 

 

25. As festas do mar de Malpica celébranse: 

a. A segunda quincena de agosto 

b. A primeira quincena de agosto 

c. No mes de xuño 

d. A primeira quincena de xullo 

 

26. A igrexa de Santiago de Mens... (sinala a opción falsa): 

a. Está declarada conxunto histórico-artístico 

b. É de orixe prerrománica 

c. Está situada preto das torres de Mens 

d. É de estilo barroco na súa totalidade 

 

27. Os cantís máis altos da Europa continental atópanse no xeodestino de: 

a. Costa da Morte 

b. Rías Altas 

c. Mariña lucense 

d. Rías Baixas 

 

28. Os guías de turismo de Galicia: 

a. Están obrigados a mostrar a súa identificación en todo momento 

b. Teñen que renovar a súa habilitación cada 4 anos 

c. Non están inscritos no REAT 

d. Todas son falsas 

 

29. Considéranse interesados no procedemento administrativo: 

a. Os que promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais 

ou colectivos 

b. Os que, sen teren iniciado o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar 

afectados pola decisión que nel se adopte 

c. Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar 

afectados pola resolución e comparezan no procedemento en tanto no se 

ditase resolución definitiva 

d. Todas son certas 

 



30. As empresas de intermediación turística clasifícanse en: 

a. Axencias de viaxe e touroperadores 

b. Axencias de viaxe e centrais de reserva 

c. Axencias de viaxe e maioristas 

d. Axencias de viaxe e minoristas 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1. Os establecementos hoteleiros clasifícanse, segundo a Lei de Turismo de Galicia, en: 

a. Hoteis e pensións 

b. Hoteis, pensións e apartamentos 

c. Hoteis e moteis 

d. Hoteis e apartamentos 

 

2. A inscrición no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas practicarase de oficio 

para: 

a. As empresas de servizos turísticos complementarios 

b. As/os guías de turismo 

c. As oficinas de turismo 

d. Todas son falsas  

 

3. Segundo a Carta Mundial do Turismo Sostible, os destinos e comunidades locais 

deberán: 

a. Empoderar as comunidades locais e os pobos indíxenas, así como facilitar a súa 

participación na planificación do turismo 

b. Promover un turismo accesible para todas e todos 

c. Promover labores de inspección turística 

d. A e B son certas 

 

4. A Torre de Hércules foi declarada Patrimonio da Humanidade no ano: 

a. 2004 

b. 2009 

c. 1995 

d. 2000 

 

5. Os campamentos de turismo en Galicia clasifícanse en: 

a. Superior, primeira e segunda categoría 

b. Categoría A, B e C 

c. Primeira, segunda e terceira categoría 

d. Ningunha é correcta 


