
TEST  DO  PRIMEIRO  EXERCICIO  DO  EXAME  PARA  “TÉCNICO  DE  SERVIZOS  SOCIAIS  E
INFORMACIÓN CIDADÁ”, DO CONCELLO DE ABEGONDO 

Nome e apelidos:

D.N.I.número: 

1.- O sistema galego de servizos sociais rexerase polos principios de: 
a) Equidade e equilibrio social.
b) Profesionalidade e solidariedade.
c) Universalidade e prevención.
d) Dignidade e intimidade.

2.- ¿Que prestacións económicas do catálogo de servizos sociais son consideradas esenciais? 
a) As axudas económicas a particulares para o fomento do acollemento familiar de menores de idade,

maiores e persoas con discapacidade.
b) A libranza para coidados no entorno familiar de persoas en situación de dependencia.
c) As prestacións económicas dirixidas ás mulleres vítimas de violencia de xénero.
d) Ningunha resposta anterior é correcta.

3.- Cal das seguintes afirmacións non é correcta: 
a) O Consello Galego de Benestar Social é o órgano superior consultivo e de participación do sistema

galego de servizos sociais.
b) O Consello Galego de Benestar Social está presidido pola persoa titular da Xunta de Galicia.
c) É función do Consello de Benestar Social elaborar e/ou modificar o seu regulamento de réxime

interno.
d) No  seo  do  Consello  Galego  de  Benestar  Social  crearase  o  Observatorio  Galego  de  Servizos

Sociais.

4.-  É función dos servizos sociais comunitarios específicos: 
a) A información, a orientación e o asesoramento a toda a poboación, facilitando o seu acceso aos

recursos sociais.
b) A xestión  do  servizo  de  axuda  no  fogar,  así  como a  participación  na  xestión  das  prestacións

destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na
normativa que resulte aplicable.

c) As respostas a) e b) son correctas
d) Ningunha resposta anterior é correcta

5.-  En relación aos servizos sociais especializados: 
a) Terán  a  función  de  valorar,  diagnosticar  e  intervir  ante  situacións  que  requiran  unha  alta

especialización técnica e, normalmente, interdisciplinar.
b) Poderán ter un carácter comarcal, atendendo a criterios de equidade territorial e rendibilidade social.
c) As respostas a) e b) son correctas.
d) Ningunha resposta anterior é correcta.

6.-  Segundo a ordenanza que regula a creación da oficina e rexistro de atención cidadán do Concello de
Abegondo, a información do Concello clasifícase en: 

a) Xeral e especial
b) Especial e particular
c) Xeral, especial e particular.
d) Xeral, particular e interna.



7.-   Segundo a ordenanza que regula a administración electrónica municipal, será de acceso libre para os
cidadáns, sen necesidade de identificación, a seguinte información: 

a) Calendario oficial do Concello
b) Noticias relacionadas coa Administración local.
c) Noticias relacionadas coa Administración autonómica.
d) As respostas a) e c) son correctas

8.-  Cal dos seguintes apartados non é información, económica e estatística na estrutura de transparencia
do Concello de Abegondo: 

a) Contratos
b) Ordenanzas fiscais
c) Convenios
d) Subvencións e axudas

9.-   Cal non é un trámite que se pode realizar na sede electrónica do Concello de Abegondo, no apartado
de circulación e vía pública son: 

a) Solicitude de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para discapacitados
b) Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
c) Solicitude de acondicionamento camiños e terreos
d) Comunicación previa de obra de adecuación de local para actividade

10.- Que  dos  seguintes  subapartados  non  forma  da  estrutura  do  apartado  de  información  da  sede
electrónica 

a) Protección de datos
b) Taboleiro de anuncios
c) Verificación de documentos
d) Validación de selos electrónicos

11.-  Segundo o regulamento orgánico do Concello de Abegondo, cal das seguintes atribución do alcalde  é
falsa 

a) Exercer a xefatura da Policía Municipal
b) A iniciativa para propor á Secretaría a declaración de lesividade en materias da competencia da

Alcaldía
c) Representar o Concello.
d) Sancionar  as  faltas  de  desobediencia  á  súa  autoridade  ou  por  infracción  das  ordenanzas

municipais, salvo nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros órganos.

12.- Segundo a Lei de normalización lingüística, cal das seguintes afirmacións é falsa:
a) As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que

sexa a lingua oficial empregada.
b) Os documentos públicos outorgados en Galicia redactaranse en galego.
c) O galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma,

da  súa  Administración,  da  Administración  Local  e  das  Entidades  Públicas  dependentes  da
Comunidade Autónoma. 

d) Os  cidadáns  teñen  dereito  ó  uso  do  galego,  oralmente  e  por  escrito,  nas  súas  relacións  coa
Administración Pública no Ámbito territorial da Comunidade Autónoma.

13.- Dos seguintes proxectos que se levaron a cabo pola oficina de proxectos europeos do Concello de
Abegondo, cal non é un proxecto Life: 

a) Ecowas
b) Rural Supplies
c) Aqua Plan
d) Water Way



14.- A realización electrónica dos trámites administrativos no marco da Administración municipal rexerase
polos seguintes principios: 

a) Non discriminación por razón de uso de medios electrónicos
b) Trazabilidade dos procedementos e documentos administrativos
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas

15.- En  relación  á  interoperabilidade  entre  administracións,  a  Administración  municipal  guiará  a  súa
actividade en materia de Administración electrónica, de acordo cos seguintes principios: 

a) Acceso e disponibilidade ilimitada
b) Cooperación e información mutua
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas

16.- É función do xuíz de paz
a) Tramitar, celebrar e ditar sentenzas en xuízos de faltas por feitos leves, graves e moi graves que

acontecesen no termo municipal.
b) Realizar actos de comunicación requiridos por outros órganos xudiciais. 
c)  tramitar, celebrar e ditar sentenzas en reclamación de cantidades inferiores ou iguais a 100 euros

así como a execución destas resolucións.
d) Todas as respostas son correctas

17.- ¿Cal das seguintes afirmacións non é correcta?: 
a) As asociacións responderán do uso realizado das instalacións municipais e dos danos que nestas

puidesen causar pola súa utilización.
b) É independente do Rexistro Xeral de Asociacións e do Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia
c) Os datos contidos no Rexistro Municipal de Asociacións serán públicos, exceptuando aqueles que

estean especialmente protexidos pola Lei de protección de datos 
d) As  asociacións  están  obrigadas  a  notificarlle  ao  Rexistro  Municipal  de  Asociacións  todas  as

modificacións dos datos de inscrición nos vinte días naturais seguintes á data en que se produzan.

18.- En relación ás fases do procedemento administrativo, ¿Cal das seguintes afirmacións non é correcta?
a) Iniciado o procedemento, o órgano administrativo competente para a súa instrución, poderá adoptar,

de oficio ou a instancia de parte, as medidas provisionais que estime oportunas para asegurar a
eficacia da resolución que puidera recaer ou, se existisen elementos de xuízo suficientes.

b) A efectos da resolución do procedemento, solicitaranse aqueles informes que sexan preceptivos
polas disposicións legais, e os que se xulguen necesarios para resolver, citándose o precepto que
os esixa ou fundamentando, no seu caso, a conveniencia de reclamalos.

c) A Administración aceptará a desistencia ou a renuncia e declarará concluído o procedemento salvo
que, persoándose terceiras persoas interesadas, instasen estes á súa continuación no prazo de dez
días dende a notificación da desistencia.

d) Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos requerirase á persoa interesada para que, no prazo
de  dez  días  subsane  as  faltas  ou  acompañe  os  documentos  preceptivos.  De  non  facelo  así
entenderase que desiste da súa petición, arquivándoa sen máis trámite. 



19.- Segundo o Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o
seu financiamento, é competencia das deputacións provinciais: 

a) Proporcionaranlles asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos na execución das súas
competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos por aqueles concellos con menos
de 20.000 habitantes.

b)  A planificación  territorial  das  dotacións  e  equipamentos  dos  servizos  sociais  comunitarios,  a
programación  xeral  da  súa  actividade  e  a  validación  do  proxecto  anual  de  servizos  sociais
comunitarios municipais que se regula no presente decreto.

c)  A creación, o mantemento e a xestión de centros e programas de servizos sociais comunitarios
específicos que, pola súa natureza, ámbito supramunicipal ou outras circunstancias debidamente
xustificadas no marco do Plan Estratéxico de Servizos Sociais, asuma a Xunta de Galicia.

d) O rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais comunitarios.

20.- Segundo o Decreto   15/2010,   do  4   de  febreiro,   polo  que se regula  o  procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía  e
atención  á  dependencia,  o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a
organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes, que afirmación non é correcta.

a) As   solicitudes   dirixiranse   ao   departamento territorial da consellería con competencia en materia
de servizos sociais correspondente á provincia na que a persoa en situación de dependencia teña a
súa residencia habitual.

b) O procedemento para a determinación do Programa  Individual  de  Atención  resolverase  no  prazo
máximo de un mes desde a data da resolución do grao e nivel de dependencia.

c) O procedemento  para  o  recoñecemento  do grao  e nivel  de dependencia  resolverase no prazo
máximo de tres meses desde a data de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para
a instrución e resolución do expediente.

d)  Os   profesionais   técnicos   de   valoración   da dependencia  dependerán  funcionalmente  dos
órganos de valoración e asesoramento da dependencia e organicamente do departamento territorial
da consellería   con   competencias   en   materia   de   servizos sociais.

21.-  En relación á  composición da Mesa Local  de Coordinación Interinstitucional  contra  a  violencia  de
xénero, sinale a afirmación que non é correcta 

a) A secretaría debería asumila o concelleiro/a competente en materia de violencia de xénero. 
b) A presidencia debería asumila o Alcalde/alcaldesa ou concelleiro/a en quen delegue
c) Estarán representados os axentes dos centros educativos.
d) Estarán representados os axentes dos servizos sociais de atención primaria.

22.- Segundo o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, o capítulo IV regula. 

a) A educación e a formación para a igualdade entre mulleres e homes 
b) A integración da igualdade na política de emprego e relacións laborais
c) A inserción social das mulleres en situación de exclusión social 
d) A participación das mulleres no desenvolvemento rural

23.- No  sistema  de  sevizos  sociais  a  detección  precoz  das  situacións  de  vulnerabilidade  evolutiva  e
trastornos do desenvolvemento pode producirse en:  

a) Rede de escolas infantís de Galicia
b) Rede de servizos sociais comunitarios
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas



24.-  Cal das seguintes afirmacións non é causa de finalización do servizo de atención temperá;
a) Cumprimento dos obxectivos establecidos, despois da verificación desta circunstancia.
b) Cumprir os 5 anos de idade. A atención estenderase ata a data da finalización do curso escolar

cando o cumprimento da idade de 5 anos sexa anterior ao final do curso
c) Incumprimento  das  normas  establecidas  para  unha  correcta  prestación  do  servizo  cando  a

normativa reguladora de a prestación do servizo prevexa dita sanción.
d) Por vontade expresa de pai, nai, ou representante legal 

25.- Cal  das  seguintes  afirmacións  non  é  causa  de  baixa  na  escola  infantil  municipal  segundo  o
Regulamento  de  organización  e  funcionamento  da  escola  infantil  municipal  Pasiños  do  Concello  de
Abegondo 

a) Por cumprimento da idade máxima regulamentaria. 
b) Por impago de cota establecida durante tres meses consecutivos ou tres alternos. 
c) Por comprobación de falsidade dos documentos presentados ou datos achegados. 
d) Por falta de asistencia continuada durante un mes sen causa xustificada. 

26.- Segundo a Ordenanza reguladora do réxime interno do programa de axuda no fogar no Concello de
Abegondo, será función da traballadora familiar; 

a) De orientación en actividades da vida cotiá, favorecendo unha normalización no funcionamento do
fogar. 

b) Formulación de propostas de ampliación, redución ou suspensión do servizo se fose necesario. 
c) Avaliación e seguimento dos casos atendidos. 
d) Ningunha resposta anterior é correcta

27.- Cal das seguintes das seguintes non é unha área de servizos sociais da Deputación da Coruña
a) Área de financiamento 
b) Área de drogodependencias e outros trastornos aditivos
c) Área de voluntariado social
d) Área de diversidade funcionalmente

28.- A  Ordenanza  municipal  reguladora  do  procedemento  de  intervención  na  execución  de  obras,
actividades ou servizos, recolle no Título II; 

a) Actuacións sometidas ao réxime de licenza 
b) Antecedentes
c) Disposicións Xerais
d) Ningunha resposta anterior é correcta

29.- Qué debe ser democrático nun partido político? 
a) O seu funcionamento
b) A súa estrutura interna
c) O seu funcionamento e estrutura interna
d) O seus órganos asemblearios

30.- Respecto do funcionamento regular das institucións, o Rei: 
a) Arbitra e modera as mesmas
b) Modera e dirixe as mesmas
c) Impulsa e modera as mesmas
d) Modera e pacifica as mesmas

31.- En materia de tutela xudicial, todos teñen dereito:
a) Ao Xuíz ordinario predeterminado por la lei
b) Á defensa
c) Á asistencia de letrado
d) Todas as respostas anteriores son correctas



32.- A quen corresponde a función de velar porque se apliquen os Tratados e as medidas adoptadas polas
Institucións en virtude de estes: 

a) Ao Consello Europeo
b) Ao Consello da Unión Europea
c) Á Comisión Europea
d) Ao Parlamento Europeo

33.- Segundo  a  Lei  Reguladora  das  Bases  de  Réxime  Local,  onde  se  debe  publicar  o  cambio  de
denominación dun municipio? 

a) No Boletín Oficial da Provincia
b) En todos os boletíns oficiais
c) No Boletín oficial da Comunidade Autónoma
d) No Boletín Oficial do Estado

34.-  Quen debe inscribirse no padrón municipal? 
a) Todos os cidadáns maiores de idade
b) Todos os españois exclusivamente
c) Todos os españois e nacionais da Unión Europea exclusivamente
d) Todas as persoas que vivan en España

35.- Cal das seguintes non se considera un elemento configurador do municipio? 
a) O territorio
b) O Concello
c) A Organización
d) A poboación

36.-¿Cal das seguintes non se considera un ente local territorial segundo a Lei de bases de Réxime Local? 
a) A illa
b) A provincia
c) As áreas metropolitanas
d) O Municipio

37.-  Que maioría do Parlamento é necesaria para aprobar unha proposta de reforma do Estatuto? 
a) Maioría absoluta
b) Dous terzos
c) Tres quintos
d) Tres cuartos

38.- Cal dos seguintes non é un órgano integrante do Parlamento? 
a) A Deputación permanente
b) A Mesa
c) O Portavoz do Congreso
d) As Comisións

39.- En que parroquia se encontra o monumento histórico-relixioso “os cruceiros bonitos”
a) Abegondo
b) Mabegondo
c) Bergondo
d) Cabanas



40.- Os membros electivos das Salas de Goberno dos Tribunais Superiores de Xustiza renovaranse 
a) Na súa totalidade cada cinco anos
b) Por metade cada tres anos
c) Por metade cada catro anos
d) Por terceiras partes cada tres anos

41.- A prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social, segundo a Lei de Bases de
Réxime Local : 

a) O Municipio en todo caso
b) A Comunidade Autónoma en todo caso
c) As Deputacións
d) Ningunha resposta anterior é correcta

42.- Lei  18/2015,  de  9  de  xullo,sobre  reutilización  da  información  d  sector  público,  a  reutilización  da
información das Administracións e dos organismos do sector público estará sometida condicións. Cal non é
unha condición 

a) Que se mencione a data de inicio do procedemento.
b) Que se cite a fonte
c) Que o contido da información, incluíndo os metadatos, non sexa alterado
d) Quen non se desnaturalice o sentido da información

43.- Na fase de creación ou apertura do expediente electrónico, leva a realización de accións. Cal das
seguintes non pertence a esta fase? 

a) Creación do obxecto administrativo dixital ‘expediente`
b) Creación do índice electrónico
c) Inclusión de novos documentos
d) As respostas anteriores non son correctas

44.- A notificación é un documento de 
a) Constancia 
b) Constancia e transmisión
c) Transmisión
d) Decisión e xuízo 

45.- Unha declaración de caducidade do procedemento é unha resolución 
a) De modificación
b) De ampliación
c) De suspensión do procedemento
d) Restritivas 

46.-  Os documentos electrónicos poden incluírse nun expediente electrónico de diferentes formas:
a) Directamente como elementos independentes.
b) Como parte dun sub-expediente electrónico
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas



47.-  As obrigas que se derivan do deber de colaboración entre administracións faise efectiva a través de: 
a) O subministro  de  información,  datos,  documentos  ou  medios  probatorios  que  se  encontren  en

disposición do organismo público ou a entidade á que se dirixe a solicitude e que a Administración
solicitante precise dispoñer para o exercicio das súas competencias.

b) A creación e mantemento de sistemas integrados de información administrativa co fin de dispor de
datos  actualizados,  completos  e  permanentes  referentes  aos  diferentes  ámbitos  da  actividade
administrativa en todo o territorio nacional.

c) O deber de asistencia e auxilio, para atender as solicitudes formuladas por outras Administracións
para o mellor exercicio das súas competencias, en especial cando os efectos da súa actividade se
estendan fóra do seu ámbito territorial.

d) Todas as respostas anteriores son correctas

48.- Non é unha función básica dun sistema de información: 
a) Entrada e almacenamento de datos
b) Cálculo
c) Presentación da información
d) Notificacións

49.-  Está obrigada a oficina de rexistro a admitir calquera escrito ou solicitude que presente o cidadán ?
a) Si, sempre
b) Si, sempre que vaia dirixido a un órgano dunha administración pública
c) Si, se o presenta a persoa interesada
d) Si, se o presenta en formato estandarizado

50.- Non se admiten a trámite as reclamacións, queixas e suxestións na administración pública se non
cumpren a condición de

a) Ser anónimas
b) Se non se presentan os datos do representante e a  acreditación da representación
c) As respostas a) e b) son correctas
d) As respostas a) e b) non son correctas

51.-  Os puntos de encontro familiar é un recurso: 
a) De detección
b) De apoio e intervención coa familia e os menores
c) De acollemento
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

52.-   A  Asesoría xurídico social especializada é un servizo que ofrece aos Concellos, entre eles o de
Abegondo : 

a) A Deputación da Coruña
b) O Consorcio das Mariñas
c) A Área Metropolitana da Coruña
d) A Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos

53.-  O centro social “O Salón” está situado na parroquia de:
a) Mabegondo
b) Abegondo
c) Meangos
d) Crendes



54.-    En relación aos ficheiros de titularidade pública,  segundo a Lei  de protección de datos,  sinale a
resposta que non é correcta 

a) A creación, modificación ou supresión dos ficheiros de titularidade pública só poderá  facerse por
medio de disposición xeral ou acordo publicados no «Boletín Oficial do Estado» exclusivamente.

b) A creación, modificación ou supresión dos ficheiros de titularidade pública só poderá  facerse por
medio de disposición xeral ou acordo publicados no «Boletín Oficial do Estado» ou diario oficial
correspondente. 

c) A disposición   ou   acordo   deberá   ditarse   e   publicarse   con   carácter  previo  á  creación,
modificación ou supresión do ficheiro, en todo caso.

d) Cando  a  disposición  se  refira  aos  órganos  da  Administración  Xeral  do Estado ou ás entidades
ou organismos vinculados ou dependentes da mesma, deberá revestir  a  forma  de  orde ministerial
ou resolución  do titular  da  entidade ou organismo correspondente.

55.-   Os datos ou ficheiros relativos á comisión de infraccións administrativas ou penais terán un nivel de
medidas de seguridade no tratamento de datos de carácter persoal básico e ademais: 

a) Alto
b) Medio
c) Intermedio
d) Baixo

56.- É función do/a técnico/a superior de servizos sociais no Concello de Abegondo: 
a) A coordinación do Programa de Axuda no Fogar e Xantar na Casa.
b) Responsable da OMIC.
c) Responsable municipal da Escola Infantil Municipal.
d) Realización de actividades especialmente dirixidas á persoas con discapacidade.

57.-  As habilidades sociais; 
a) Conteñen aspectos motores, cognitivos e fisiolóxicos
b) Inclúen compoñentes verbais e non verbais
c) Son características das condutas, non das persoas
d) Todas as respostas anteriores son correctas 

58.-  O castigo, como técnica de modificación de conduta: 
a) Nunca debe ser humillante.
b) Debe acompañarse de accións comunicativas e de contacto para promover a reflexión.
c) Debe de ser proporcionado á falta, idade e grao de madurez 
d) Todas as respostas anteriores son correctas

59.- O grao 1 de discapacidade segundo o R.D 1971/1999,   de   23   de decembro,  de  procedemento  para
o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalía, modificado polo R.D 1856/2009,  de  4
de decembro de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade
fai referencia a:  

a) discapacidade leve
b) discapacidade moderada
c) discapacidade nula
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta



60.-  “ As  Administracións públicas  promoverán  o desenvolvemento  dunha  rede  de  servizos sociais para
atender a menores, maiores y dependentes como medida de conciliación da vida laboral, familiar e persoal
de homes e mulleres no mundo rural” é unha acción administrativa que se recolle no artigo da Lei Orgánica
3/2007 de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres relativo a: 

a) sociedade da información
b) Desenvolvemento rural
c) Integración do principio de igualdade na política da saúde
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

Abegondo a       de                     de 2018

Firma do opositor


