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1.- A Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local recoñece
aos municipio o dereito a asociarse con outros en MANCOMUNIDADES para a
execución en común de obras e determinados servizos da súa competencia :
a) Expresamente no art.29k da Lei de Bases
b) Non o recoñece expresamente en dita Lei senon no Estatuto da Autonomía de Galicia
c) No Art.33 da Lei de Bases
d) No art. 44 da Lei de Bases

2.- Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia os deberes
das persoas en relación cos servizos sociais:
a) Contribuir ao seu financiamento de xeito solidario no marco da responsabilidade
social
b) Participar de xeito activo no seu proceso demellora, autonomía persoal e inserción
social.
c) Aparecen recollidas no art. 7 de dita Lei.
d) Todas son correctas

3. Teñen a consideración de prestacións económi-cas do sistema galego de servizos
sociais as seguin-tes:
a)As axudas económicas a particulares para ofomento do acollemento familiar de
menores de ida-de, de maiores e de persoas con discapacidade.
b)Os cheques-servizo
c)A libranza vinculada á adquisición de servizosde atención a persoas en situación de
dependencia d)Todas son certas

4.- Son funcións do Consello Galego de BenestarSocial :
a)Elaborar e/ou modificar o seu regulamento de réxime autonómico
b) O consello poderá crear comisións e grupos detraballo específicos, con carácter
sectorial ou poráreas de xestión, co obxecto de dinamizar o seu fun-cionamento e dotalo
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de maior operatividade.
c) Avaliar a xestión integral dos servizos sociais en Galicia
d) Emitir ditamenes por instancia do Valedor do Pobo

5.- Os servizos sociais comunitarios garanten:
a) O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos termos recoñecidos no artigo 5 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia.
b) O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos termos recoñecidos no artigo 6 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia.
c) O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos termos recoñecidos no artigo 6.1 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia.
d) O dereito de acceso universal ao sistema galego de servizos sociais nos termos recoñecidos no artigo 4 da Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia.

6.-No marco do establecido no artigo 11 da Lei 13/2008, son funcións dos servizos
sociais comunitarios básicos as seguintes:
a) A coordinación efectiva cos distintos sistemas de benestar e protección social que actúen no seu territorio, así como coas entidades de iniciativa social autorizadas que
poidan complementar a súa actuación
b) O mantemento actualizado do SIUSSGAL e ferramentas de información
c) Elaboración de Plans sociais de integración social municipais
d) Todas son funcións expresamente recollidas en dito artigo 11.

7.- Sinala cal non é un instrumento específico do Traballo Social:
a) Escalas de valoración social.
b) Historia social
c) Programas de intervención social
d) Todos son instrumentos específicos do Traballo Social como se recolle no seu Código
Deontolóxico.
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8.- ¿Qué é a participación emocional controlada?
a) Consiste na sensibilidade do/da traballador/a social hacia os sentimentos dos
usuarios, unha comprensión do seu significado e unha resposta explícita e apropiada ós
mesmos.
b) Refírese á necesidade que ten a persoa usuaria de obter unha resposta intelectual e
emocional ao problema ou situación, o que implica tanto ideas como sentimentos.
c) A habilidade do/da profesional consiste en saber recoñecer e intuir qué tipo de
resposta e/ou qué tipo de comunicación verbal ou non verbal precisa a persoa.
d) Todas son certas

9.- Segundo a Lei 10/2013, do 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia son
criterios para a valoración da situación de exclusión social ou de risco de exclusión
social :
a) Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores
b) Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.
c) Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexuallaboral
d) Todas son certas
10.-Segundo a Lei 10/2013, do 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia o tramo
de transición ao emprego aboarase:
a) O tramo de transición aboarase por un máximo de seis meses
b) Dende a data de aprobación da RISGA si asi se contempla no proxecto
c) Depende dos programas locais de emprego
d)Ningunha é certa.
11.- O obxecto do servizo de axuda no fogar segundo a ordenanza municipal de Malpica
de Bergantiños é:
a) Prestar un conxunto de atencións ás persoas no seu domicilio dende unha perspectiva
integral e normalizadora.
b)A prestación de tarefas de carácter persoal e doméstico
c)Evitar a institucionalización
d)b e c son correctas
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12.- Son atencións de carácter básico, segundo a ordenanza municipal do SAF de
Malpica:
a)Adaptacións funcionais do fogar.
b) Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.
c)Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de hábitos
saudables
d)a e c son correctas.
13.- As tarefas de carácter complementario no servizo de axuda no fogar segundo a
ordenanza municipal de Malpica de Bergantiños son:
a)Apoio a unidade familiar
b)Atencións de carácter psicosocial e educativo
c)Outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa usuaria.
d)Ningunha é correcta
14.- Segundo a Ordenanza do Saf de Malpica, a determinación da capacidade
económica das persoas usuarias do SAF pola modalidade básica
a)Computará a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de convivencia.
b)Terá en conta os ingresos procedentes das pensións e salarios e non terá en conta o
patrimonio. c)Computaranse todos os ingresos da persoa beneficiaria procedente de
axudas, pensión, patrimonio ou calquera outro ingreso.
d)Teranse en conta todos os ingresos da persoa interesada e os familiares ata o 2º grao
por afinidade ou consanguinidade.
15.- Con carácter xeral, os coidadores non profesionais deberán:
a) Ser maiores de 18 anos
b) Axustarse ás normas sobre filiación, alta e cotización á Seguridade Social segundo o
Decreto 615/2007 c) Ser familiares ata o 3º grao de parentesco
d) Todas son certas
16.- Os poderes públicos promoverán o benestar da terceira idade mediante un sistema
de servizos socias que atenderán os seus problemas específicos de
a) Saúde
b) Saúde e vivenda
c) Saúde, vivenda e ocio
d) Saúde, vivenda, cultura e ocio
17.- A contía individual das pensións non contributivas para cada cidadán, establécese
en función de:
a) Os seus ingresos persoais
b) As súas rendas persoais e/ou das da súa unidade económica de convivencia
c) Dos ingresos seus e do seu cónxuxe ou parexa de feito que proveñan do emprego
e/ou rendas do aluguer de propiedades
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d)Ningunha é correcta
18.- É un referente normativo en materia de loita contra a violencia de xénero a nivel
estatal:
a) A Lei orgánica 27/2003, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral
contra a Violencia de Xénero
b) A Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra
a Violencia de Xénero
c) A Lei 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero
d) A Lei 27/2003, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero
19.- ¿Que AIS se poderá aboar directamente á persoa beneficiaria segundo a normativa
de inclusión social de Galicia?
a) Vinculadas ao uso da vivenda
b) Vinculadas á habitabilidade da vivenda habitual
c) Destinadas ao equipamento básico da vivenda
d) Axudas para a atención de necesidades primarias de alimentación, vestido e enxoval
doméstico, poderán aboarse á persoa beneficiaria directamente.
20.- Sinala o artigo 105 da Constitución Española de 1978, a lei regulará o acceso dos
cidadáns aos arquivos e rexistros administrativos, agás…
a) No que afecte á seguridade e defensa do Estado
b) No que afecte á seguridade e defensa do Estado e á averiguacións dos delitos
c) No que afecte á seguridade e defensa do Estado e á averiguacións dos delitos e a
intimidade das persoas
d) Ningunha das anteriores é correcta xa que o acceso aos rexistros non ten límites
21.- ¿Cando celebrará o Pleno sesión extraordinaria?
a) Cando así o solicite o Presidente
b) Cando o solicite polo menos unha cuarta parte do número legal de membros da
Corporación, sen que ningún concelleiro poida solicitar máis de 3 anualmente
c) Ningunha das opcións
d) Son correctas a) e b)
22.-Segundo a orde o 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no
fogar á participación no financiamento do servizo do SAF, unha persoa quedará
EXENTA da obriga de participar no custo do servizo se:
a) A capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ó Salario Mínimo
interprofesional (SMI).
b) A capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ao indicador público de
rendas de efectos múltiples (IPREM).
c) A Capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ó 75% do Salario Mínimo
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Interprofesional (SMI).
d) A capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ó 75% ao indicador público
de rendas de efectos múltiples (IPREM).

23.-No Servizo de axuda no fogar pola modalidade de libre concorrencia o órgano
competente para ditar a resolución será:
a) O/a Alcalde/sa
b) O/a Secretario do Concello
c) O/a Traballador/a Social
d) O/a Delegado/a Provincial
24.-En canto a estrutura da renda de inclusión social de Galicia, a Lei 10/2003 do 27 de
novembro de inclusión social de Galicia, a renda de inclusión social de Galicia
configúrase en:
a) Tramo familiar, tramo de inserción e tramo de transición ao emprego.
b) Tramo persoal, tramo de integración e tramo de transición ao emprego.
c) Tramo persoal e familiar, tramo de inserción e tramo de transición ao emprego.
d) Tramo persoal, tramo de integración e tramo de transición ao emprego.
25.-Segundo a orde o 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no
fogar NON é un DEBER da persoa usuaria do servizo:
a) Recibiren unha atención adaptada ás súas necesidades, coa calidade e duración
prescirtas en cada caso.
b) A facilitar e colaborar no seguimento e avaliación do servizo
c) Respectar a dignidade persoal e profesional das persoas que presten o servizo, así
como respectar os límites das súas obrigas laborais.
d) Participar no pagamento do servizo nos termos que se estableza na súa norma
reguladora.
26.-Segundo a orde o 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no
fogar, o persoal técnico mínimo esixible no caso de estar atendendo a 199 persoas
usuarias será de:
a) 1 técnico/a titulado/a a xornada completa
b) 2 técnicos/as titulados/as a media xornada
c) 2 técnicos/as titulados/as a xornada completa
d) Ningunha é correcta.
27-Segundo a orde o 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no
fogar, no expediente de cada persoa usuaria beneficiaria do servizo constará, cando
menos:
a) Informe social, asinado por un traballador/a social da entidade titular do servizo, un
proxecto de intervención asinado polo técnico responsable que designe a entidade titular
do servizo e un acordó do servizo asinado entre a entidade titular do servizo e a persoa
usuaria.
b) Informe social, asinado por un traballador/a social da entidade titular do servizo.
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c) Informe social, asinado por un traballador/a social da entidade titular do servizo e un
acordo do servizo asinado entre a entidade titular do servizo e a persoa usuaria
d) Informe social, asinado por un traballador/a social da entidade titular do servizo e un
proxecto de intervención asinado polo técnico responsable que designe a entidade titular
do servizo.
28.-A persoa que exerza como responsable técnica do servizo de axuda no fogar (SAF)
garantirá unha supervisión do servizo efectivamente prestado que será realizada sempre
que as circunstancias a fagan necesaria e, como mínimo, cunha periocidade:
a) Bimensual
b) Bimestral
c) Semestral
d) Mensual
29.-Segundo o artigo 6 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade
efectiva de mulleres e hormes, considérase discriminación directa por razón de sexo:
a) A situación na que se atopa unha persoa que sexa,teña sido ou puidera ser tratada en
atención ó seu sexo, de maneira menos favorable que outra situación comparable.
b) A situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros pon a
persoas de un sexo en desventaxa particular con respecto a persoas do outro, salvo que
dita disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxetivamente en atención a
unha finalidade lexítima e que que os medios para acadar dita finalidade sexan
necesarios e axeitados.
c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
d) Todas son correctas
30.-Segundo a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a Igualdade efectiva de
mulleres e hormes cando o período de vacacións coincida cunha incapacidade temporal
derivada do embarazo, parto ou lactancia natural, ou co permiso de maternidade ou coa
súa ampliación por lactancia:
a) Descontaranse do seu período de vacacións os días nos que a empleada pública
permaneza en situación de incapacidade temporal sin ter dereito á retribución polas
vacacións non desfrutadas.
b) Descontaranse do seu período de vacacións os días nos que a empleada pública
permaneza en situación de incapacidade temporal pero terá dereito á retribución polas
vacacións non desfrutadas.
c) A empregada pública terá dereito a desfrutar as vacacións en data distinta, ainda que
houbese terminado o ano natural o que correspondan.
d) Todas son correctas
31.-O principio de Igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes informará,
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a actuación de todos os poderes públicos con carácter:
a) Transversal
b) General
c) Sesgado
d) Subsidiario
32.-Segundo a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, no seu art.7 e respecto ao
Consentimento das persoas menores de idadde:
a) O tratamento dos datos personais dun/ha menor de idade únicamente poderá
fundamentarse no seu consentimento cando sexa maior de 14 anos.
b) O tratamento dos datos personais dun/ha menor de idade únicamente poderá
fundamentarse no seu consentimento cando sexa maior de 12 anos.
c) O tratamento dos datos personais dun/ha menor de idade únicamente poderá
fundamentarse no seu consentimento cando sexa maior de 15 anos.
d) O tratamento dos datos personais dun/ha menor de idade únicamente poderá
fundamentarse no seu consentimento cando sexa maior de 16 anos.

33.-Teñen dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas Administracións
Públicas.
a) As entidades sen personalidade xurídica.
b) Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que
realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.
c) A e B son correctas
d) Ningunha resposta é correcta.
34.-Segundo a Lei 7/85 de Bases de réxime local, cáles son os servizos que deben de
existir en todos os Concellos, sen importar a súa poboación:
a) Biblioteca, cemiterio, alumeado público, recollida de resíduos.
b) Cemiterio, alumeado público e recollida de resíduos.
c) Biblioteca, cemiterio, alumeado público e abastecemento de auga potable.
d) Os Servizos sociais de atención primaria
35.-Qué é unha sede electrónica municipal?:
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a) Os municipios non teñen sedes electrónicas
b) Unha dirección electrónica
c) Outro nome da páxina web
d) Ningunha é correcta
36.-Dereito de Acceso aos datos da Historia Social Unica Electrónica:
a) Por parte da persoa usuaria, mediante a acreditación da súa identidade
b) Por Decreto de Alcaldía en calqueira momento ou a petición dun Concelleiro ou
Concelleira.
c) Ningunha é certa, para salvarduardar o secreto profesional.
d) Soio por sede xudicial diante dunha denuncia
37.-A HSUE ¿deberá ser sempre única?:
a) Si por cada persoa usuaria do sistema galego de servizos sociais na CC.AA
b) Non necesariamente, dependendo da complexidade individual, grupal ou comunitaria
c) Só nos casos de Violencia de Xénero.
d) Non necesariamente, hai excepcións fundamentadas.
38.-¿Qué é a Dependencia Moderada?
a) Non existe esta clasificación
b) Invalidez parcial
c) Un Grao I no Sistema Galego de Atención a Dependencia
d) Unha gran discapacidade
39.-É unha función do Parlamento de Galicia:
a) Designar para cada lexislatura das Cortes Xerais aos Senadores representantes da
Comunidade Autónoma Galega
b) Elixir de entre os seus membros ao Presidente do Tribunal Superior de Xustiza
c) Exercer a potestade sancionadora da Comunidade Autónoma
d) Ningunha é correctas
40.-As solicitudes que se presente ante unha Administración Pública deben de conter:
a) Nome e apelidos, lugar e data, sinatura, órgano ao que se dirixe.
b) As anteriores e ademais os feitos ou razóns aos que se refire a solicitude
c) As anteriores e ademais o lugar físico ou electrónico para notificacións.
d) Non é correcta ningunha.
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Preguntas reserva:
1.-Funcións dos Servizos Sociais Comunitarios específicos:
a) O desenvolvemento Programas e Actividades para previr a exclusión de grupos
vulnerables de características homoxéneas e facilitar a súa inserción e normalización
social.
b) Son competencias da Comunidade Autónoma
c) Ningunha é certa
d) Todas son correctas
2.-O Catálogo de Servizos Sociais está integrado por:
a) Intervencións ou servizos de carácter técnico profesional
b) Servizos e actuacións de naturaleza material ou tecnolóxica
c) Todas son certas
d) Todas son falsas
3.-Terán a consideración de prestacións económicas do Sistema Galego de Servizos
Sociais :
a) A Renda de Inclusión Social
b) Os Cheques-Servizo
c) Todas son certas
d) Todas son falsas
4.-¿Quén terá ao seu cargo o expediente social básico ao que fai referencia o artigo
16º.2 da Lei 13/2008.?a) A persoa profesional de referencia
b) A Administración competente
c) O Organo Municipal correspondente
d) Todas son correctas
5.-Definición de Cl@ve identificación:
a)Certificado da Administración Central para operar dentro de calquer rede dixital toda
a cidadania
b) Un permiso electrónico necesario de Facenda para a sede electrónica Municipal.
c)Plataforma común de Identificación para as Administracións Públicas baseada en
claves concertadas e certificados electrónicos.
d) Unha I.P administrativa
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