
 

 

1.- De acordo coa Constitución de 1978, non se poderá facer ningunha entrada 

ou rexistro no domicilio:  

a.  Sen o consentimento do titular ou persoa autorizada. 

b. Sen o consentimento do titular ou resolución xudicial. 

c. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

d. Sen o consentimento do titular, cónxuxe ou persoa en análoga relación 

de afectividade. 

 

2.- O dereito de reunión pacífica e sen armas:  

a. Se recoñece no artigo 21 da Constitución de 1978. 

b. Non se recoñece constitucionalmente. 

c. Se recoñece no artigo 21 da Constitución de 1978, precisando o seu 

exercicio autorización previa. 

d. Se recoñece no artigo 25 da Constitución de 1978, sen que o seu 

exercicio necesite autorización previa. 

 

3.- Segundo o Estatuto de Autonomía de Galicia, os poderes da Comunidade 

Autónoma exércense a través de: 

a. O Parlamento, a Xunta e o seu presidente. 

b. O Parlamento e os Conselleiros. 

c. O Parlamento exclusivamente. 



 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

4.- De acordo coa Constitución de 1978:  

a. Está prohibida calquera alteración dos límites provinciais. 

b. Calquera alteración dos límites provinciais haberá de ser aprobada polas 

Cortes Xerais mediante lei ordinaria. 

c. Calquera alteración dos límites provinciais haberá de ser aprobada polo 

Consello de Ministros mediante lei ordinaria. 

d. Calquera alteración dos límites provinciais haberá de ser aprobada 

polas Cortes Xerais mediante lei orgánica. 

 

5.- Na súa calidade de Administracións Públicas de carácter territorial, e dentro 

da esfera das súas competencias, non corresponde aos municipios, as 

provincias e as illas:  

a. A potestade regulamentaria. 

b. A potestade de autoorganización. 

c. A potestade de execución forzosa. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

6.- Tratándose das Deputacións Provinciais, cal das seguintes afirmacións non 

é correcta:  

a.  O Presidente, os Vicepresidentes, a Xunta de Goberno e o Pleno 

existen en todas as Deputacións. 



 

b. Corresponde ao Pleno da Deputación o control e fiscalización dos 

órganos de goberno. 

c. Corresponde á Xunta de Goberno a asistencia ao Presidente no 

exercicio das súas atribucións. 

d. Corresponde ao Presidente da Deputación a declaración de 

lesividade dos actos da mesma. 

 

7.- A orde do día do Pleno municipal:  

a. Será fixado polo alcalde asistido da Secretaría. 

b. Será fixado pola Secretaría asistido do alcalde. 

c. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

d. Será fixado polo alcalde, asistido dos portavoces dos grupos existentes 

na corporación. 

 

8.- Aprobada inicialmente polo Pleno unha ordenanza local:  

a. Sométese a información pública e audiencia aos interesados polo prazo 

mínimo de trinta días naturais para a presentación de reclamacións e 

suxerencias. 

b. Sométese a información pública e audiencia aos interesados polo prazo 

máximo de quince días para a presentación de reclamacións e 

suxerencias  

c. Sométese a información pública e audiencia aos interesados polo prazo 

mínimo de dez días para a presentación de reclamacións e suxerencias. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 



 

 

9.- Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, están obrigadas a relacionarse coas 

Administracións Públicas a través de medios electrónicos:  

a. As persoas físicas. 

b. As persoas físicas e as xurídicas. 

c. Todos os administrados. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

10.- Segundo a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector 

Público, no exercicio da competencia na actuación administrativa 

automatizada, cada Administración Pública poderá determinar os supostos de 

utilización dos seguintes sistemas de firma electrónica:  

a. Unicamente selo electrónico. 

b. Selo electrónico e sede electrónica. 

c. Punto de acceso electrónico e código seguro de verificación. 

d. Selo electrónico e código seguro de verificación. 

 

11.- Segundo a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, no caso de que os interesados optaran 

por relacionarse coas Administracións Públicas a través de medios 

electrónicos, consideraranse válidos a efectos de sinatura:  

a. Unicamente sistemas de sinatura electrónica 

b. Unicamente sistemas de selo electrónico. 



 

c. Os sistemas de sinatura electrónica, os sistemas de selo 

electrónico e calquera outra sistema que as Administracións 

Públicas consideren válido, nos termos e condicións que se 

establezan. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

12.- Aos efectos da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembre, de protección de 

datos de carácter persoal, se entenderá por datos de carácter persoal:  

a. Calquera tipo de datos concernente a persoas físicas e a persoas 

xurídicas que se relacionan coa Administración. 

b. Calquera información  concerniente a persoas físicas identificadas 

ou identificables. 

c. Calquera información  concerniente a persoas físicas e a persoas 

xurídicas identificadas ou identificables. 

d. Todo conxunto organizado de datos de carácter persoal, calquera que 

fora a forma ou modalidade da súa creación, almacenamento, 

organización e acceso. 

 

13.- Os actos administrativos notifícanse aos interesados:  

a. No prazo de dez días naturais a partir da data no que o acto fora ditado. 

b. Polo superior xerárquico do órgano que os dite, no prazo de dez días 

hábiles a partir da data no que acto fora ditado . 

c. No prazo de quince días naturais a partir da data na que o acto fora 

ditado. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 



 

 

14.- Cal das seguintes afirmacións dos actos administrativos non é verdadeira:  

a. Son convalidables os actos anulables, subsanando os vicios de que 

adolezan. 

b. Son nulos cando sexan constitutivos de infracción administrativa. 

c. Serán motivados cando limiten dereitos subxectivos. 

d. Produciranse por escrito a través de medios electrónicos. 

 

15.- Tratándose da revisión de oficio dos actos en vía administrativa, prodúcese 

a caducidade do procedemento:  

a. Cando transcorran seis meses dende o seu inicio sen ditarse 

resolución, nos procedementos iniciados de oficio. 

b. Cando transcorran tres meses dende o seu inicio sen ditarse resolución, 

nos procedementos iniciados a solicitude do interesado. 

c. Cando transcorran tres meses dende o seu inicio sen ditarse resolución, 

nos procedementos iniciados de oficio. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

16.- Conforme á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, exceptúanse da obriga de resolver:  

a. Os procedementos iniciados de oficio. 

b. Os supostos de terminación do procedemento por pacto ou 

convenio. 



 

c. Os procedementos caducados. 

d. Os procedementos nos que o/os interesado/s desiste/n da súa 

solicitude. 

 

17.- Tratándose dos recursos administrativos, cal das seguintes afirmacións 

non é correcta:  

a. Contra as disposicións administrativas de carácter xeral non caberá 

recurso en vía administrativa. 

b. O recurso extraordinario de revisión cabe contra os actos firmes en vía 

administrativa. 

c. A interposición de calquera recurso suspende sempre a execución 

do acto impugnado. 

d. Será causa de inadmisión do recurso que este careza manifestamente 

de fundamento. 

 

18.- A asunción por parte das CCAA das competencias propias dos municipios, 

relativas a servizos sociais e servizos de promoción e inserción social, atópase 

recollida: 

a. Na disposición transitoria segunda da Lei 27/2013, de 27 de 

decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración 

pública, anulada por sentencia do T.C., 41/2016 de 3 de marzo 

b. Na disposición transitoria primeira da Lei 27/2013, de 27 de decembro, 

de racionalización e sustentabilidade da administración pública, anulada 

por sentencia do T.C., 41/2016 de 3 de marzo  



 

c. Na disposición adicional décimo primeira da Lei 14/2013, do 26 de 

decembro, de racionalización do sector público autonómico 

d. No marco legal non se recolle tal asunción por parte das CCAA das 

competencias en materia de servizos sociais propias dos municipios 

 

19.- Constitúen principios xerais do Sistema Galego de Servizos Sociais: 

a. A asignación dun/ha profesional de referencia, que asegure a coherencia 

e a globalización no proceso de intervención  

b. O respecto da dignidade da persoa e dos dereitos e liberdades 

fundamentais  

c. A responsabilidade pública e a prevención. 

d. Son correctas as respostas a. e b.  

 

20.- Os servizos sociais comunitarios específicos:  

a. Actúan como servizos de proximidade no medio vital das persoas 

interesadas 

b. Desenvolven programas e xestionan centros orientados a colectivos con 

problemáticas singulares 

c. Son correctas as respostas a. e b. 

d. Desenvólvense dende os centros de servizos sociais polivalentes por 

medio de equipos interdisciplinarios  

 

21.- Son funcións dos servizos sociais especializados: 



 

a. Valorar situacións que requiran unha alta especialización técnica 

b. Prestar asesoramento técnico aos equipos autonómicos de valoración e 

orientación, e reverter aos niveles básicos os casos nos que non sexa 

precisa intervención especializada  

c. Xestionar centros e programas específicos  

d. Todas as respostas son correctas 

 

22.- Respecto do programa provincial de financiamento dos servizos sociais 

comunitarios: 

a. Subvenciona a contratación de profesionais distintos do/a 

traballador/a social 

b. Financia exclusivamente ás comunidades intermunicipais de menos de 

20.000 habitantes 

c. Os gastos financiables para o programa de SAF correspóndense cos 

salarios, seguridade social e desprazamentos de auxiliares e persoal de 

coordinación. 

d. Son correctas as respostas a. e c. 

 

23.- O co-financiamento dos servizos sociais comunitarios por parte da Xunta 

de Galicia ao través de transferencias de natureza corrente, ten por obxecto o 

financiamento, entre outros: 

a. Dos gastos derivados da retribución do persoal adscrito aos ditos 

servizos 

b. Dos gastos de proxectos de investimento e mantemento en centros, 

equipamentos e instalacións onde se prestan os servizos  



 

c. Dos gastos derivados de indemnizacións por razón de servizo 

(desprazamentos) e da formación de todo o persoal adscrito aos 

servizos sociais comunitarios  

d. Todas as respostas son correctas 

 

24.- As Administracións Públicas poderán fomentar e financiar o 

desenvolvemento de servizos sociais complementarios por parte de entidades 

de iniciativa social:  

a. Segundo o previsto na normativa de contratos do sector público vixente 

b. Si se observa a introdución nos correspondentes pregos da preferencia, 

en igualdade de condicións, de empresas de inserción 

c. Si están previamente rexistradas no RUEPSS 

d. Son correctas as respostas b. e c. 

 

25.- En referencia aos servizos sociais comunitarios cítase a posibilidade de 

que a Administración titular poda contratar a xestión de determinados servizos 

sociais comunitarios mediante as diferentes modalidades previstas na 

normativa de aplicación sobre contratos do sector público:  

a. No preámbulo do Decreto que regula os servizos sociais comunitarios e 

o seu financiamento 

b. No artigo 3 do Decreto que regula os servizos sociais comunitarios e o 

seu financiamento 

c. No artigo 33 da Lei 13/2008 de servizos sociais de Galicia e máis no 

artigo 3.1 do Decreto que regula os servizos sociais comunitarios e o 

seu financiamento 



 

d. Son correctas as respostas a. e b. 

 

26.- O Decreto que regula os servizos sociais comunitarios deroga parte da 

Orde de 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula o servizo de axuda no fogar, 

entre outros: 

a. No artigo 11 sobre as formas de prestación do servizo 

b. No artigo 5.1 sobre persoas destinatarias 

c. No artigo 17 sobre a determinación da capacidade económica das 

persoas usuarias 

d. Todas as respostas son correctas 

 

27.- O Decreto 148/2014, do 6 de novembro, polo que se modifica o Decreto 

99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios 

e o seu financiamento, establece que, no servizo de axuda no fogar poderán 

prestarse os seguintes tipos de atención de carácter básico: 

a. Acompañamento persoal na realización doutras actividades 

necesarias da vida diaria, tales como trámites urxentes de carácter 

administrativo, xudicial ou similares, así como seguimento das 

intervencións realizadas polo sistema sanitario 

b. Actividades de acompañamento, socialización e desenvolvemento de 

hábitos saudables  

c. Servizo de préstamo de axudas técnicas ou produtos de apoio para 

persoas en situación de dependencia ou dependencia temporal  

d. Todas as respostas son correctas 

 



 

28.- A Lei 39/2006, de 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e 

atención ás persoas en situación de dependencia, establece os seguintes 

niveis de protección do sistema: 

a. Mínimo, acordado e máximo 

b. Mínimo, acordado e adicional 

c. Básico, acordado e adicional 

d. Mínimo, conveniado e complementario 

 

29.- Segundo a Orde de 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 

15/2010 do 4 de febreiro, en relación á prelación dos expedientes de valoración 

de dependencia dos menores de 3 anos: 

a. O prazo máximo para resolución de PIA é dun mes dende a data de 

notificación de resolución de grado 

b. O prazo máximo para a resolución de grado é dun mes dende a entrada 

da solicitude no rexistro 

c. O prazo máximo para a resolución de grado é de 20 días hábiles 

dende a entrada da solicitude no rexistro 

d. O prazo máximo para resolución de PIA é de 30 días hábiles dende a 

data de notificación de resolución de grado 

 

30.- En canto ao procedemento para a valoración de dependencia:  

a. O prazo para a resolución do procedemento de recoñecemento de grado 

de dependencia é de 3 meses dende a data de entrada da solicitude no 

rexistro, e o prazo para resolver o procedemento de determinación de 



 

PIA, de outros tres meses dende a data de notificación da resolución de 

grado  

b. A tramitación dun procedemento de recoñecemento de grado de 

dependencia pola vía de emerxencia, require da resolución motivada de 

tramitación de emerxencia por parte do/a xefe/a territorial, no prazo 

máximo de 48 horas  

c. As persoas en situación de dependencia que ostentan a condición 

de emigrantes retornados, poderán acceder ás prestacións con 

igual contido e extensión que as reguladas na Lei 39/2006 de 14 de 

decembro 

d. Todas as respostas son correctas 

 

31.- En canto ao procedemento para a elaboración do Programa Individual de 

de Atención:  

a. O procedemento de elaboración de PIA ordénase en función do 

calendario de implantación e da prioridade de acceso ao servizo, 

determinada pola menor capacidade económica e, a igual capacidade, 

polo maior grado de dependencia 

b. A proposta de PIA é emitida polo/a titular do departamento territorial 

correspondente, tendo en conta o informe de condicións de saúde, o 

informe social, a valoración do equipo técnico de dependencia,  a 

expectativa formulada pola persoa solicitante e demais documentación 

c. A manifestación sobre expectativas ou necesidades de atención 

que formula o/a solicitante ou o seu representante legal nos puntos 

10 e 11 do anexo I da solicitude de valoración de dependencia, non 

ten carácter vinculante para o Órgano de Valoración de 

Dependencia 



 

d. No caso de que o PIA sinale unha libranza vinculada a un servizo para 

ser aplicada transitoriamente cando non sexa posible o acceso a un 

servizo público, a proposta de resolución deberá sinalar, en todo caso, a 

inclusión no programa de asignación de recursos correspondente ao 

servizo público demandado  

 

32.- Segundo a lei 10/2013 do 27 de novembro de Inclusión Social de Galicia,  

os principios xerais de aplicación e interpretación para a medidas establecidas 

na propia norma son, entre outros:  

a. Inclusión activa e solidaria; participación, diálogo social e diálogo civil 

b. Responsabilidade empresarial; equidade, e reequilbrio territorial 

c. Acción integral e progresiva; integración, coordinación e transparencia  

d. Son correctas as respostas a. e b.  

 

33.- Aos efectos de percepción de renda de inclusión social e cómputo de 

ingresos: 

a. Non se consideran recursos económicos da unidade de 

convivencia, os de carácter finalista dirixidos a paliar situacións de 

emerxencia social 

b. Son ingresos computables como recursos da unidade de convivencia, as 

prestacións familiares por fillo ou filla menor a cargo 

c. Son correctas as respostas a. e b. 

d. As libranzas para adquisición de servizos ou asistente persoal, son 

ingresos compatibles, si ben deducibles da renda de inclusión 

 



 

34.- Segundo o disposto no artigo 47.6 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de 

inclusión social de Galicia, as Axudas de Inclusión Social (AIS): 

a. Teñen a condición de subvención e para acceder a esta prestación, as 

persoas solicitantes non poden ter contraídas débedas coas 

Administracións Públicas 

b. Teñen a condición de subvención, pero atendendo a criterios de 

emerxencia social, se lle exime ás persoas solicitantes do requisito de 

non ter débedas contraídas coas Administracións Públicas 

c. Para os efectos do previsto no artigo 2.2.a) da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia, e dado o seu carácter de 

prestación social, as axudas de inclusión non teñen carácter de 

subvención 

d. Teñen a condición de subvención, dado que a Lei 10/2013, de 27 de 

novembro, de inclusión social de Galicia fundaméntase na Lei 38/2003, 

de 17 de novembro, xeral de subvencións  

 

35.- Segundo o disposto no artigo 49.a da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de 

inclusión social de Galicia, é requisito para ser persoa beneficiaria das Axudas 

de Inclusión Social (AIS) o seguinte: 

a. Ter 25 anos cumpridos 

b. Ser maior de idade 

c. Ter 25 anos cumpridos, agás que se atope nun dos seguintes supostos: 

persoas que estiveran tuteladas pola Xunta de Galicia, persoas con 

discapacidade, persoas en situación de orfandade absoluta, persoas que 

proveñan dun centro penitenciario, persoas vítimas de violencia ou 

persoas vítimas de trata de seres humanos 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta 



 

 

36.- O proxecto de Traballo Social vinculado ás Axudas de Inclusión Social 

(AIS): 

a. Parte dun diagnóstico (xa preestablecido no ISI), para centrarse 

despois en actividades e tarefas, metodoloxía seguida na 

intervención, temporalización, recursos humanos, materiais ou 

técnicos, obxectivos, indicadores, impacto estimado e resultados 

b. Non parte de ningún diagnóstico profesional, xa que este aparece só 

contemplado no ISI 

c. O proxecto de Traballo Social non é preciso para a tramitación das 

Axudas de Inclusión Social; só debe formar parte dos expedientes de 

RISGA 

d. Ningunha das anteriores é correcta 

 

37.- A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, 

no seu artigo 52, considera que “A falta de escolarización habitual do neno ou 

nena ou do adolescente co consentimento ou a tolerancia dos pais, das nais ou 

das persoas que exerzan a garda, sempre que menoscabe o desenvolvemento 

e o benestar da ou do menor, ou sempre que supoña un prexuízo grave do 

neno ou a nena ou do ou a adolescente” é: 

a. Unha situación de desamparo 

b. Unha situación de risco social 

c. No texto lexislativo mencionado non se fai alusión á problemática 

derivada da falta de escolarización, por ser considerada exclusivamente 

como un tema escolar que se debe abordar dende o eido educativo de 

acordo ao establecido no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que 

se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 



 

da Comunidade Autónoma de Galicia e segundo as Instrución ditadas 

pola Xunta de Galicia o 31 de xaneiro de 2014 

d. Ningunha das anteriores respostas é correcta 

 

38.- O artigo 56 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia, fai referencia, entre outros aspectos, ao principio de 

“intervención mínima” nas situacións de desprotección social. A que se refire?: 

a. A que só se debe intervir dende os Servizos Sociais Comunitarios, a 

través dos programas municipais socioeducativos 

b. A que se outorgará sempre prioridade á actuación no contorno 

familiar da nena ou neno, para evitar, sempre e cando sexa posible, 

que sexa separado deste 

c. A que a Xunta de Galicia, na aplicación, modificación e cesamento das 

medidas de protección actuará coa máxima flexibilidade, para garantir 

en todo momento a adecuación das medidas á situación concreta da ou 

do menor 

d. Ningunha das opcións anteriores son correctas, dado que se alude a 

criterios de intervención dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos ou 

ao “principio de proporcionalidade”, non sendo aplicable en ningún caso 

o de “intervención mínima”. 

 

39.- O artigo 66 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia, recolle que os proxenitores ou titores poderán solicitar a 

garda administrativa das persoas menores de idade que teñan ao seu cargo, 

nos casos e na forma prevista no artigo 12 da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de 

dereito civil de Galicia. A que tipo de medida de protección está a aludir?: 

a. Garda rogada 



 

b. Garda 

c. Acollemento familiar 

d. No artigo 66 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á 

convivencia de Galicia, non se recolle ningunha tipoloxía específica de 

garda, polo que ningunha das opcións anteriores é correcta 

 

40.- O artigo 34 da Lei Orgánica 8/2015, de 22 de xullo, de modificación do 

sistema de protección á infancia e á adolescencia indica, con respecto ao 

réxime de visitas e permisos de saída das persoas menores que se atopan en 

centros, o seguinte: 

a. O réxime de visitas e permisos só pode ser establecido polo Equipo 

Técnico de Menores 

b. As visitas de familiares e outras persoas achegadas só poderán ser 

restrinxidas ou suspendidas, en interese do menor, pola persoa que 

ostente a dirección do centro e sempre de xeito motivado 

c. As medidas limitativas do réxime de visitas e de permisos de saída 

deberán ser autorizadas previamente polo Ministerio Fiscal 

d. As visitas de familiares e outras persoas achegadas serán autorizadas 

polo/a profesional de referencia que teña a persoa menor de idade no 

centro no que se atope 

 

41.- A Lei Orgánica 8/2015, de 22 de xullo, de modificación do sistema de 

protección á infancia e á adolescencia:  

a. Realiza unha modificación da Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de 

enxuizamento civil 



 

b. Indica que a entrada nun domicilio será practicada polo Secretario 

Xudicial dentro dos límites establecidos, podendo ser auxiliado pola 

forza pública, si fora preciso, e sendo acompañado da Entidade Pública 

solicitante 

c. Autoriza a entrada forzosa no domicilio polos profesionais do Equipo 

Técnico de Menores, podendo ser auxiliados polas forzas e corpos de 

seguridade do Estado 

d. As opcións a e b son correctas 

 

42.- Segundo a Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de 

protección á infancia e á adolescencia, considérase que a concorrencia de 

circunstancias que fan alusión a carencias materiais graves: 

a. É un indicador de risco 

b. É unha situación de desamparo 

c. Non fai referencia a este aspecto, dado que xa se atopa regulado 

noutros textos lexislativos 

d. Ningunha das opcións anteriores é correcta, dado que ten outro tipo de 

consideración 

 

43.- No que respecta á compatibilidade das pensións non contributivas por 

invalidez: 

a. Teñen un carácter subsidiario e non son compatibles con ningunha 

prestación nin ingreso económico 

b. Son compatibles co subsidio de mobilidade e gastos de transporte da 

LISMI 



 

c. No caso de que as persoas, con anterioridade ao inicio dunha actividade 

lucrativa viñeran percibindo PNC, durante os catro anos seguintes ao 

inicio da actividade ,ermítese a compatibilidade da pensión co salario ata 

o límite, en cómputo anual, do IPREM 

d. As opcións b. e c. son correctas 

 

44.- Segundo o que establece a Orde do 16 de abril de 2014, pola que se 

regula as condicións dos ingresos e traslados en servizos prestados en centros 

propios ou concertados: 

a. As persoas ás que non lle sexa recoñecida a situación de 

dependencia nalgún dos graos establecidos, terán que ter 75 anos 

cumpridos para acceder aos servizos públicos de atención 

residencial. Exceptuarase deste requisito as persoas que se atopan 

en situación de emerxencia social 

b. As persoas ás que non lle sexa recoñecida a situación de dependencia 

nalgún dos graos establecidos, terán que ter 65 anos cumpridos para 

acceder aos servizos públicos de atención residencial. Exceptuarase 

deste requisito as persoas que se atopan en situación de emerxencia 

social 

c. As persoas ás que non lle sexa recoñecida a situación de dependencia 

nalgún dos graos establecidos, terán que ter 60 anos cumpridos para 

acceder aos servizos públicos de atención residencial. Exceptuarase 

deste requisito as persoas que se atopan en situación de emerxencia 

social 

d. A Orde do 16 de abril de 2014 só regula os ingresos e traslados das 

persoas que foran valoradas previamente en situación de dependencia e 

non fai referencia ás persoas maiores válidas, téndose que recorrer á 

lexislación específica na materia 



 

 

45.- Un ingreso involuntario, por procedemento ordinario: 

a. Non se pode dar nunca si previamente non intervén o Xulgado de 

Instrución do lugar onde radique o centro 

b. A principal característica deste procedemento é que este é acordado 

polo responsable do centro onde se produza o ingreso, e posteriormente 

prodúcese a ratificación xudicial, no caso que proceda 

c. A autorización de ingreso é realizada polo Ministerio Fiscal 

d. Neste procedemento, a autorización xudicial de ingreso resólvese 

con carácter previo ao ingreso efectivo da persoa no centro. É 

competente para resolver o/a xuíz/a do lugar de residencia da 

persoa, que acordará mediante auto o ingreso 

 

46.- O Anexo IV do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os 

servizos sociais comunitarios, recolle os programas de prevención de condutas 

aditivas como: 

a. Un programa prioritario, con carácter xeral 

b. Un programa especializado, a desenvolver dende as Unidades 

Asistenciais de Drogodependencias 

c. Un programa específico, a desenvolver dende as Unidades Asistenciais 

de Drogodependencias 

d. Ningunha das opcións anteriores é correcta, dado que este programa só 

se menciona e desenvolve na Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre 

Drogas 

 



 

47.- O informe que emite a Comunidade Autónoma, a solicitude dunha persoa 

estranxeira que desexa renovar a súa autorización de residencia temporal non 

lucrativa, por reagrupamento familiar ou por traballo, denomínase: 

a. Informe de arraigo social 

b. Informe de Inclusión Social 

c. Informe de esforzo de integración 

d. Ningunha das opcións anteriores é correcta 

 

48.- As axudas que teñen por obxecto atender en calquera momento do ano 

(sen que se axuste a prazo de convocatoria), a situacións de necesidade 

ocasionadas polos gastos extraordinarios derivados do feito do retorno dos 

españois de orixe residentes no exterior, cando se acredite insuficiencia de 

recursos, denomínanse: 

a. Prestación asistencial para españois de orixe retornados 

b. Prestación por razón de necesidade a favor de españois no exterior e 

retornados 

c. Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria 

necesidade dos españois retornados 

d. Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/-as retornados/-as 

 

49.- Os Servizos Sociais Comunitarios Básicos deben desenvolver diversas 

actuacións en relación ao Programa Reconduce, de apoio ás familias en risco 

de desafiuzamento. Entre elas, se atopan: 

a. Derivar ás persoas e familias en risco de desafiuzamento, sen proceso 

xudicial aberto (Grupo I), á Oficina central, despois de comprobar que se 



 

trata dun risco de execución hipotecaria da súa vivenda habitual e 

informarlles da documentación que deberán enviar ou presentar na 

Oficina 

b. lnformaralle, no caso de perda da vivenda por mor dun lanzamento 

(Grupo II), do Programa de realoxo de afectados por execucións 

hipotecarias, derivándoa ao IGVS no caso de que cumpra os requisitos 

establecidos 

c. As opcións a. e b. son correctas 

d. Prestación de asesoramento xurídico e económico para a elaboración ou 

redeseño de plans de economía familiar e realización de actuacións de 

interlocución ante a entidade financeira que concedeu a hipoteca 

 

50.- Atendendo ao recollido no Decreto 89/2016, de 30 de xuño, polo que se 

regula a creación, o uso e o acceso á Historia Social Única electrónica, a súa 

apertura corresponde a: 

a. Á/ao profesional de referencia da persoa usuaria nos Servizos Sociais 

Comunitarios que lle corresponda como primeiro nivel de intervención do 

sistema galego de Servizos Sociais 

b. Á/ao profesional dos Servizos Sociais Especializados, cando o acceso 

ao sistema galego de Servizos Sociais se produza directamente a través 

destes 

c. Ningunha das opcións anteriores é correcta, dado que se procederá a 

unha apertura automática 

d. As opcións a. e b. son correctas 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 



 

1.- Os actos das Administracións Públicas suxeitos ao Dereito Administrativo 

serán inmediatamente executivos, salvo que:  

a. Se trate dun acto de natureza tributaria. 

b. Se produza a suspensión da execución do acto. 

c. Se trate dunha resolución dun procedemento de natureza sancionadora 

contra a que non caiba recurso en vía administrativa. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

2.- Conforme á Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, cal das seguintes non é unha forma de 

terminación do procedemento administrativo:  

a. A resolución. 

b. O desestimento da Administración nos procedementos iniciados a 

solicitude do interesado. 

c. A declaración de caducidade. 

d. A renuncia ao dereito en que se funde a solicitude. 

 

3.- Son principios básicos da actuación profesional en traballo social, recollidos 

no seu Código Deontolóxico: 

a. A dignidade, liberdade e igualdade  

b. A dignidade, liberdade e aceptación  

c. A dignidade, aceptación e individualización 

d. A solidariedade, xustiza social e liberdade 



 

 

4.- Respecto do marco legal xeral dos servizos sociais, a Constitución contén, 

entre outros: 

a. Artigo 39, en relación á protección á familia e aos menores  

b. Artigo 27.23, en relación á competencia exclusiva da CCAA de Galicia 

en materia de asistencia social  

c. Artigo 49, en relación á previsión, tratamento, rehabilitación e integración 

das persoas con discapacidade 

d. Son correctas as respostas a. e c. 

 

5.- En relación ao financiamento do SAF dentro do sistema de dependencia, a 

participación das persoas dependentes valoradas: 

a. Abarca dende  0 ata  21’97% da capacidade económica, en función 

da intensidade do servizo asignado 

b. O importe máximo da participación será do 65% do prezo do servizo  

c. Calcúlase en base á capacidade económica referenciada ao IPREM, e 

en función tanto do grado como do nivel de dependencia acadado  

d. Todas as respostas son correctas 


