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TEST DO PRIMEIRO EXERCICIO DO EXAME PARA UNHA PRAZA DE NORMALIZADOR LINGÜÍSTICO.
 

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1 Segundo  o  artigo  37  bis,  apartado  1,  da  Lei  8/1985,  do  13  de  agosto,  de  eleccións  ao
Parlamento de Galicia, as xuntas electorais provinciais realizarán o escrutinio xeral: 

A O sétimo día seguinte ao da votación.

B O oitavo día seguinte ao da votación.

C O noveno día seguinte ao da votación.

D O undécimo día seguinte ao da votación. 

2 Indique en que artigo/s da Constitución Española se recoñece o dereito á autonomía das
nacionalidades e rexións que integran a Nación Española e se recoñece a autonomía das
Comunidades Autónomas para a xestión dos seus propios intereses:

A No artigo 2 da Constitución Española.

B No artigo 138 da Constitución Española. 

C Nos artigos 2 e 137 da Constitución Española.

D Nos artigos 2 e140 da Constitución Española.
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3 En  relación  co  dereito  das  persoas  a  utilizar  as  linguas  oficiais  no  territorio  da  súa
Comunidade  Autónoma,  o  artigo  15  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento
administrativo común das administracións públicas, establece o seguinte: 

A Os interesados que se dirixan aos órganos da Administración xeral do Estado con sede
no territorio dunha comunidade autónoma poderán utilizar  tamén a lingua que sexa
cooficial  nela.  Se  concorresen  varios  interesados  no  procedemento  e  existise
discrepancia en canto á lingua, o procedemento tramitarase na lingua cooficial existente
na devandita comunidade autónoma, aínda que os documentos ou testemuños que
requiran os interesados expediranse na lingua elixida por eles.

B A  Administración  Pública  instrutora  deberá  traducir  ao  castelán  os  documentos,
expedientes  ou  partes  destes  que  deban  producir  efecto  fóra  do  territorio  da
Comunidade Autónoma e os documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten
expresamente. Se debesen producir efectos no territorio dunha Comunidade Autónoma
onde sexa cooficial esa mesma lingua distinta do castelán, tamén será precisa a súa
tradución.

C A  Administración  Pública  instrutora  deberá  traducir  ao  castelán  os  documentos,
expedientes  ou  partes  destes  que  deban  producir  efecto  fóra  do  territorio  da
Comunidade Autónoma e os documentos dirixidos aos interesados aínda que non o
soliciten expresamente. Se debesen producir efectos no territorio dunha Comunidade
Autónoma onde sexa cooficial esa mesma lingua distinta do castelán, non será precisa
a súa tradución.

D Os interesados que se dirixan aos órganos da Administración xeral do Estado con sede
no territorio dunha comunidade autónoma poderán utilizar  tamén a lingua que sexa
cooficial  nela.  Se  concorresen  varios  interesados  no  procedemento  e  existise
discrepancia en canto á lingua, o procedemento tramitarase en castelán, aínda que os
documentos ou testemuños que requiran os interesados expediranse na lingua elixida
por eles.

4 En  relación  coas  áreas  metropolitanas,  a  Lei  5/1997,  do  22  de  xullo,  reguladora  da
Administración local de Galicia, establece o seguinte:

A Por  Lei  do  Parlamento  de  Galicia  poderanse  crear,  modificar  ou  suprimir  áreas
metropolitanas.

B A  iniciativa  para  a  creación  da  área  metropolitana  poderá  partir  dos  municipios
interesados e,      neste  caso,  requirirase  acordo  adoptado  co  voto  favorable  da
maioría simple do número legal de       membros de cada Corporación. 

C A creación  dunha  área  metropolitana  pode  supoñer  a  perda  de  competencias  dos
municipios integrados que lles fagan perder a súa condición de tales.

D Todas as anteriores son correctas.
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5 A Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, establece que son
entidades locais non territoriais: 

A As comarcas.

B As  mancomunidades  de  municipios,  os  consorcios  locais  e  as  entidades  locais
menores. 

C O municipio e a provincia.

D As parroquias rurais galegas nos termos que determinará unha lei do Parlamento de
Galicia. 

6 O artigo 43.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, establece que cando a notificación por medios electrónicos sexa de
carácter  obrigatorio,  ou  fose  expresamente  elixida  polo  interesado,  entenderase  rexeitada
cando transcorresen:

A Vinte días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao
seu contido.

B Cinco días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao
seu contido.

C Dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu
contido.

D Cinco días hábiles desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao
seu contido.

7 En atención ao artigo 46 da Lei 29/2008, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa, o prazo para interpoñer recurso de lesividade será de:

A 4 anos contados desde o día seguinte á data da declaración de lesividade.

B 6 meses contados desde o día seguinte á data da declaración de lesividade.

C 15 días contados desde o día seguinte á data da declaración de lesividade.

D 2 meses contados desde o día seguinte á data da declaración de lesividade.
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8 Segundo o artigo 3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas, para os efectos previstos nesta lei, terán capacidade de obrar
ante as administracións públicas: 

A As persoas físicas ou xurídicas que teñan capacidade de obrar conforme as normas
civís.

B Os menores de idade, en todo caso, para o exercicio e defensa daqueles dos seus
dereitos e intereses cuxa actuación estea permitida polo ordenamento xurídico sen a
asistencia da persoa que exerza a patria potestade, tutela ou curatela.

C Os  grupos  de  afectados,  as  unións  e  entidades  con  personalidade  xurídica  e  os
patrimonios independentes ou autónomos.

D Todas as respostas son correctas.

9 De  conformidade  co  disposto  no  artigo  38.1  da  Lei  40/2015,  do  1  de  outubro,  de  réxime
xurídico do sector público, a sede electrónica:

A É un portal web.

B É  aquel  enderezo  electrónico,  dispoñible  para  os  cidadáns  a  través  de  redes  de
telecomunicacións,  cuxa  titularidade  corresponde a unha Administración  Pública,  ou
ben a un ou varios organismos públicos ou entidades de dereito público no exercicio
das súas competencias.

C É unha canle de administración electrónica da intranet.

D É o punto de acceso electrónico cuxa titularidade corresponda a unha administración
pública.

10 De acordo co establecido no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, en cal dos
seguintes supostos a Administración non está obrigada a ditar resolución expresa?:

A Nos casos de prescrición.

B Nos casos de caducidade do procedemento.

C Nos casos de terminación do procedemento por pacto ou convenio.

D Nos casos de desaparición sobrevida do obxecto do procedemento.
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11 Segundo o capítulo 1 do Inventario de Patrimonio Municipal que está publicado na páxina web
do Concello de Abegondo, en que parroquia está situado o “centro social A Cerca”?

A Parroquia de Vizoño.

B Parroquia de Figueroa.

C Parroquia de Meangos.

D Parroquia de Cullergondo.

12 De conformidade co disposto no  artigo  82.3  do Real  decreto  lexislativo 2/2015,  do 23  de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, indique
en  cal  das  seguintes  circunstancias  se  pode  entender  que  concorre  unha  diminución
persistente do nivel de ingresos na empresa que permita inaplicar as condicións de traballo
previstas no convenio colectivo aplicable:

A Se durante dous trimestres consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de
cada trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre do ano anterior.

B Se durante dous meses consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de cada
mes é inferior ao rexistrado nos dous mesmos meses do ano anterior.

C Se durante tres trimestres consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de
cada trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre do ano anterior.

D Se durante dous trimestres consecutivos o nivel de ingresos ordinarios ou vendas de
cada trimestre é inferior ao rexistrado no mesmo trimestre dos dous anos anteriores. 

13 Sinale a resposta correcta en relación co contrato formativo segundo o que establece o artigo
11 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei do Estatuto dos Traballadores (ET): 

A Poderá concertarse con quen estivese en posesión dun dos títulos previstos no artigo
11.1 do ET, obtido dentro dos catro anos, ou de seis anos cando o contrato se concerte
cun  traballador  con  discapacidade,  seguintes  á  terminación  dos  correspondentes
estudos.

B Poderá concertarse con quen estivese en posesión dun dos títulos previstos no artigo
11.1 do ET, obtido dentro dos cinco anos, ou de sete anos cando o contrato se concerte
cun  traballador  con  discapacidade,  seguintes  á  terminación  dos  correspondentes
estudos.

C Poderá concertarse con quen estivese en posesión dun dos títulos previstos no artigo
11.1 do ET, obtido dentro dos tres anos, ou de cinco anos cando o contrato se concerte
cun  traballador  con  discapacidade,  seguintes  á  terminación  dos  correspondentes
estudos.

D Ningunha das anteriores é correcta. 
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14 Segundo dispón o artigo 177 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia de 
Galicia, na situación de excedencia por razón de violencia de xénero: 

A As funcionarias terán dereito á reserva do posto que viñan ocupando durante os 
primeiros 18 meses de permanencia nesa situación e percibirán as súas retribucións 
íntegras durante os primeiros 6 meses, podéndose prorrogar ese período por prazos de
tres meses cando as actuacións xudiciais así o esixan.

B As funcionarias terán dereito á reserva indefinida do posto que viñan ocupando e 
percibirán as súas retribucións íntegras durante 6 meses, podéndose prorrogar ese 
período por prazos de tres meses cando as actuacións xudiciais así o esixan.

C As funcionarias terán dereito á reserva do posto que viñan ocupando durante os 
primeiros 6 meses de permanencia nesa situación, podéndose prorrogar ese período 
por prazos de tres meses cando as actuacións xudiciais así o esixan.

D As funcionarias terán dereito á reserva do posto que viñan ocupando durante 3
meses e, nese período, percibirán as súas retribucións íntegras podéndose prorrogar 
ese tempo por prazos de tres meses cando as actuacións xudiciais así o esixan.

15 Segundo a  Lei  7/1985, do 2 de abril  reguladora das bases do 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.

16 As competencias das entidades locais atribuídas por delegación, segundo o artigo 7 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local:

A Exércense nos termos da delegación, que pode prever técnicas de dirección e control
de oportunidade que, en todo caso, deberán respectar a potestade de autoorganización
dos servizos da entidade local.

B Exércense nos termos da delegación, sen que poidan articularse técnicas de dirección
e control de oportunidade por parte da entidade delegante.

C Exércense nos termos da delegación, sen que poidan preverse técnicas de dirección e
control de oportunidade xa que se ha de respectar a potestade de autoorganización dos
servizos da entidade local.

D Exércense nos termos da delegación que, en todo caso, preverá técnicas de dirección e
control de oportunidade que, poderá respectar a potestade de autoorganización dos
servizos da entidade local.
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17 Conforme o artigo 8 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a 
encomenda de xestión intrasubxectiva:

A Non se formalizará por medio dunha resolución de autorización e dos acordos que se 
asinen entre os órganos correspondentes unha vez autorizada.

B Non supón cesión de titularidade da competencia nin dos elementos substantivos do 
seu exercicio.

C Supón cesión de titularidade da competencia e dos elementos substantivos do seu 
exercicio.

D Articularase por medio de convenios interadministrativos de colaboración.

18 O Defensor do Pobo pode ser detido?

A En calquera caso, previa autorización das Cortes Xerais.

B Non, goza de inviolabilidade.

C Si, nun só caso.

D Non, salvo que fose expedientado.

19 Segundo dispón o artigo 23 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, a ampliación do prazo máximo para resolver:

A Só necesita motivación nos procedementos iniciados de oficio.

B Non poderá ser superior á metade do prazo establecido no procedemento.

C Poderase recorrer ante o órgano competente.

D Ten carácter excepcional.
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20 Segundo o artigo primeiro  do Regulamento de  administración electrónica  do Concello  de
Abegondo, publicado o 12 de marzo de 2012, non se atopa dentro do seu obxecto:

A Establecer  os  dereitos  e  deberes  que  rexen  as  relacións  dos  veciños  con  esa
Administración municipal.

B Fixar o marco xeral de actuación para a implantación, impulso e desenvolvemento da
administración electrónica no ámbito municipal.

C Regular  as  condicións  e  os  efectos  xurídicos  do  uso  dos  medios  electrónicos  nos
procedementos administrativos, de acordo coas vixentes normas reguladoras do réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

D Todas  as  respostas  anteriores  atópanse  dentro  do  obxecto  do  regulamento  de
administración electrónica do Concello de Abegondo.

21 De acordo co artigo 189.a) da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia, a duración da sanción de suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no 
caso do persoal laboral, pola comisión de faltas graves pode ser de:

A Entre tres anos e un día e seis anos.

B Entre quince días e tres anos.

C Ata seis anos.

D Ata tres anos.

22 Segundo o artigo 50 do convenio colectivo do persoal do Concello de Abegondo (BOP do
03/12/2012)  os/as  traballadores/as  do  Concello  de  Abegondo  terán  dereito  a  permisos  e
licenzas retribuídos. Cal dos seguintes supostos non se axusta ao sinalado no artigo antes
citado?

A Por traslado do domicilio sen cambio de residencia, un día.

B Por matrimonio, quince días.

C Por asuntos particulares, cinco días.

D Polo falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grao
de consanguinidade ou afinidade,  tres días hábiles cando o suceso se produza na
mesma localidade, e cinco días hábiles cando sexa en distinta localidade.
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23 O Estatuto de Autonomía de Galicia estrutúrase en:

A Nun título preliminar, cinco títulos, 7 disposicións adicionais e 4 disposicións transitorias
e unha disposición final.

B Nun título preliminar, catro títulos, 7 disposicións adicionais e 4 disposicións transitorias

C Nun título preliminar, catro títulos, 4 disposicións adicionais e 7 disposicións transitorias
e unha disposición final.

D Nun  título  preliminar,  cinco  títulos,  4  disposicións  adicionais  e  7  disposicións
transitorias.

24 O imposto de actividades económicas

A É un imposto de carácter real.

B É un imposto indirecto.

C É un tributo de carácter persoal.

D A “A” e a “B” son correctas.

25 As competencias para o establecemento e modificación dos prezos públicos correspóndelle:

A Ao alcalde.

B Ao Pleno.

C Á Xunta de Goberno Local.

D Ao concelleiro competente en asuntos económicos.

26 Contra a aprobación definitiva do orzamento non cabe:

A Cabe recurso administrativo.

B Cabe reclamación económico-administrativa.

C Cabe recurso contencioso administrativo.

D No cabe recurso ningún.
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27 A cesión dos tributos do Estado aos entes locais implica:

A Competencias normativa.

B Competencias de xestión.

C Competencias de liquidación, recadación e inspección.

D Ningunha é correcta.

28 A estrutura orzamentaria que se basea na finalidade e obxectivos que se propoñen conseguir
dá lugar á clasificación:

A Por programas.

B Obxectiva.

C Económica.

D Orgánica.

29 As  entidades  locais  remitirán  copia  da  liquidación  dos  seus  orzamentos  á  Comunidade
Autónoma e ao Ministerio de Economía e Facenda

A O última día hábil do mes de febreiro.

B Antes de finalizar o mes de marzo do ano seguinte á súa finalización.

C O 15 de febreiro do ano seguinte á súa finalización.

D O 31 de xaneiro do ano seguinte.

30 O capítulo III do orzamento de ingresos dun concello recolle as previsións de:

A Impostos indirectos.

B Transferencias correntes.

C Taxas e outros ingresos.

D Ingresos patrimoniais.
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31 Son recursos das facendas locais os seguintes:

A Os tributos.

B A participación nos tributos das deputacións.

C O produto das operacións de crédito.

D As respostas “A” e “C” son correctas.

32 A determinación dos recursos propios de carácter tributario, segundo a lexislación básica de
réxime local:

A É unha atribución do Pleno, que require maioría simple para a súa válida aprobación.

B É unha atribución do Pleno, que require maioría absoluta para súa válida aprobación.

C Precisa, con carácter previo, do informe preceptivo do secretario da corporación.

D É  unha  materia  que  lle  corresponde  ao  alcalde  nos  municipios  e  ao  pleno  nas
deputacións.

33 A adxudicación dun contrato coincide dentro da execución do estado de gastos coa fase
contable de:

A Proposta do gasto.

B Disposición ou compromiso do gasto.

C Autorización do gasto.

D Recoñecemento da obrigación.

34 Quen é o ordenador de pagos dun concello?

A O pleno.

B O interventor.

C O alcalde.

D O secretario.
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35 Cal dos seguintes ingresos non ten o carácter de tributo?

A O imposto de bens inmobles.

B A taxa por recollida de residuos sólidos.

C A s respostas “A“ e a “B” son correctas.

D O prezo público.

36 Conforme o artigo 5 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, as leis de
Galicia,  os  decretos  lexislativos,  as  disposicións  normativas  e  as  resolucións  oficiais  da
administración pública galega publicaranse: 

A En galego e castelán no Diario Oficial de Galicia.

B En galego no Diario Oficial de Galicia.

C En castelán no Boletín Oficial do Estado.

D En galego no Diario Oficial de Galicia e en castelán no Boletín Oficial do Estado.

37 O  Decreto  189/2003,  polo que  se  aproba  o  nomenclátor  correspondente  ás  entidades  de
poboación da provincia da Coruña, recolle a toponimia oficial  do municipio de Abegondo.
Sinale a resposta incorrecta.

A Lugar As Quintás na parroquia de Abegondo (Santaia)

B Lugar Aldea de Abaixo na parroquia de Figueroa (San Miguel)

C Lugar O Vilar na parroquia de Meangos (Santiago)

D Lugar Vilar na parroquia de Crendes (San Pedro)

38 O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Abegondo e a Concellería de Cultura
do Concello de Abegondo colaboran ao longo do ano en actividades de promoción da lingua.
Que actividade/s organizan conxuntamente? Sinale a resposta correcta.

A Fin de semana da lingua.

B GaleAbegondo.

C Certame das Letras Galegas.

D Todas as actividades son organizadas conxuntamente polo SNL e a Concellería de
Cultura.
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39 O  Plan  xeral  de  normalización  da  lingua  galega aprobado no  ano  2004  contempla  varios
sectores verticais. Os sectores verticais nos que se estrutura son:

A Son  8:  sector  1  administración;  sector  2  educación;  sector  3  economía;  sector  4
medios de comunicación e industrias culturais; sector 5 novas tecnoloxías; sector 6
sanidade  e  servizos  sociais;  sector  7  sociedade,  familia  e  mocidade;  e  sector  8
proxección exterior da lingua.

B Son  8:  sector  1  administración;  sector  2  educación,  familia  e  mocidade;  sector  3;
comunicación e industrias culturais; sector 4 economía; sector 5 novas tecnoloxías;
sector 6 sanidade; sector 7 sociedade; e sector 8 proxección exterior da lingua.

C Son 7: sector 1 administración; sector 2 educación; sector 3 medios de comunicación,
industrias culturais e novas tecnoloxías; sector 4 economía; sector 5 sanidade; sector
6 sociedade, familia e mocidade; e sector 7 proxección exterior da lingua.

D Son  7:  sector  1  administración;  sector  2  educación,  familia  e  mocidade;  sector  3
medios de comunicación e industrias culturais; sector 4 economía; sector 5 sanidade;
sector 6 sociedade; e sector 7 proxección exterior da lingua.

40 A Lei  2/2015,  do  29  de  abril,  do  emprego  público  de  Galicia,  establece  no  artigo  51  os
requisitos  lingüísticos  para  a  selección  dos  empregados  públicos.  Cal  dos  seguintes
enunciados non aparece no mencionado artigo?

A As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei desenvolverán
a lexislación necesaria co fin de garantir os dereitos lingüísticos nas probas selectivas
que se realicen para o acceso aos postos do emprego público de Galicia.

B Para os efectos do previsto neste artigo, para lle dar cumprimento á normalización do
idioma galego nas administracións públicas de Galicia e para garantir o dereito ao uso
do galego  nas  relacións  coas  administracións  públicas  no  ámbito  da  Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do galego por parte dos poderes
públicos de Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso aos postos
das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei incluirase un
exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua
galega conforme a normativa vixente. 

C As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o carácter e, de ser
o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega

D Nos demais exercicios das devanditas probas selectivas, as persoas aspirantes teñen
dereito a elixir libremente a lingua oficial da Comunidade Autónoma en que desexan
realizar as probas, o que comporta así mesmo o dereito a recibir na mesma lingua os
enunciados dos exercicios, agás no caso das probas que se teñan que realizar en
galego para aqueles postos que requiran un especial coñecemento desa lingua.
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41 No seguinte enunciado, escolla a opción máis recomendable para un texto administrativo.

A Representantes dos servizos administrativos dispoñen da documentación necesaria a
analizar para logo dar trámite ao expediente e asinar o convenio coa maior brevidade.

B Cada representante dos servizos administrativos dispón da documentación necesaria
para analizar e logo tramitar o expediente e asinar o convenio coa maior brevidade.

C Todas  e  todos  os  representantes  dos  servizos  administrativos  dispoñen  da
documentación  necesaria  para  realizar  a  análise  e  logo  tramitar  o  expediente  e
proceder a asinar o convenio á maior brevidade.

D Os/As  representantes  dos  servizos  administrativos  dispoñen  da  documentación
necesaria  para  analizar  e  logo tramitar  o  expediente  e  asinar  o  convenio  á  maior
brevidade.

42 O Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria. As funcións da Secretaría Xeral de Política Lingüística
están  recollidas  no  artigo  16,  que  di  que  en  particular,  correspóndelle  exercer  as
competencias e funcións seguintes. Indique a resposta incorrecta.

Nota:  O Decreto  163/2018, do 13 de decembro,  polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Cultura e Turismo foi publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 243 do venres, 21 de
decembro de 2018 e derroga o decreto citado anteriormente. As funcións da SXPL seguen a ser as
mesmas e están recollidas actualmente no artigo 14.

A Planificar  e desenvolver  campañas e medidas de fomento do uso,  coñecemento e
difusión do galego dentro e fóra do territorio lingüístico galego.

B Convocar  e  administrar  as  probas  e  expedir  os  certificados  de  coñecemento  do
galego.

C Coordinar  e  xestionar  os  plans  e  programas  de  formación  e  de  acreditación  de
competencia en materia de lingua galega.

D Establecer o marco metodolóxico de referencia e os plans e programas para o ensino
do galego ás persoas adultas, de acordo coas directrices do Consello de Europa en
materia de ensino de linguas.

43 Indique a resposta correcta ao abeiro da Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a
Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos
niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

A A Secretaría  Xeral  de  Política  Lingüística  expedirá,  entre  outras,  a  validación  dos
estudos de galego cursados nas escolas oficiais de idiomas.

B Obterán a validación polo certificado de lingua galega 2 (Celga 2) aquelas persoas que
cursase en superasen en Galicia de maneira oficial  a materia de lingua galega en
todos os cursos da educación primaria e mais en dous cursos da ESO.

C Obterán a validación polo certificado de lingua galega 4 (Celga 4) aquelas persoas que
conten coa certificación do curso de especialización en lingua galega para profesores
de EXB.

D Todas as respostas son correctas.
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44 Sinale a opción correcta enunciada sobre os modelos de documentos administrativos:

A O certificado é un documento que acredita a veracidade de feitos e de datos recollidos
en  actas,  arquivos,  etc.  Existe  un  tipo  denominado  “certificación”  que  se  limita  a
aqueles  certificados  emitidos  pola/o  secretaria/o  dun  órgano  colexiado  sobre  os
acordos adoptados nunha reunión.

B O informe é un documento de constancia que contén unha declaración de xuízo dun
órgano administrativo, persoa ou entidade pública ou privada sobre cuestións de feito,
técnicas ou xurídicas que son obxecto dun procedemento administrativo. É preceptivo
e pode ser vinculante ou non vinculante.

C O acordo é o documento que recolle as decisións do órgano competente e que pon fin
a un procedemento administrativo decidindo sobre todas as cuestións presentes neste.

D Todas as respostas son correctas.

45 A Orde do 14 de setembro de 2010 crea a Rede de Dinamización Lingüística. Cal dos seguintes
enunciados non recolle o artigo 5º sobre o Consello de Membros da Rede de Dinamización
Lingüística?:

A O Consello de Membros é un órgano colexiado, bipartito e paritario de participación de
todos os membros da rede.

B Cada entidade terá que designar un/unha representante pertencente aos seus órganos
de goberno e un/unha responsable técnico/a como interlocutores da entidade ante a
Rede, así como os correspondentes suplentes.

C Cada entidade  local  adherida  á  Rede designará  un/unha representante  e  un/unha
suplente, pertencente aos seus órganos de goberno, que se incorporarán ao consello.

D Estará conformado polas entidades locais adheridas á Rede e os/as representantes da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

46 Entre os recursos de traballo para os servizos lingüísticos encóntranse diferentes ferramentas
informáticas. Indique que resposta non é correcta.

A Traducíndote, un tradutor automático.

B Exeria, unha aplicación para unha lingua non sexista.

C Gaio, un corrector automático en liña.

D Hunspell, un corrector ortográfico.
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47 Nas seguintes series de palabras aparecen termos e locucións que poden ser empregadas
nun texto  administrativo. Sinale a serie de palabras que conteña algún erro.

A Allear, abonar, derrogar, co obxecto de.

B Validar, invalidez, prema, revogar.

C Triplo, de acordo con, constrinximento, seguimento. 

D Deivindicar, visto e prace, danos e perdas, para os efectos de.

48 “Nas  cuestións  relativas  á  normativa,  actualización  e  uso  correcto  da  lingua  galega,
estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega” establéceo:

A A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.

B O Estatuto de Autonomía de Galicia.

C O Instituto da Lingua Galega.

D As Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.

49 En canto á  estrutura  dos documentos administrativos,  cal  dos seguintes  é  un enunciado
falso?

A Na  cabeceira  dos  documentos  aparece  o  título,  no  cal  se  empregan  caracteres
tipográficos especiais para destacalo do resto do documento: maiúsculas ou grosa.

B Os  anexos  forman  parte  do  peche  do  documento  e  achegan  información
complementaria sempre que sexa necesaria.

C Na cabeceira do certificado identifícase o emisor: nome, apelidos e cargo en función
do que dá fe do contido do documento.

D Na convocatoria, dentro do corpo do documento vai o saúdo, que é opcional e debe
cadrar co ton do documento.

50 A Deputación Provincial da Coruña leva anos convocando subvencións para os servizos de
normalización  lingüística.  Partindo  das  bases  reguladoras  da  anualidade  2018,  cuxos
requisitos se manteñen para a anualidade 2019, cal dos seguintes criterios non se axusta ás
bases reguladoras?

A As  axudas  están  destinadas  á  creación,  mantemento  ou  reforzo  dos  servizos  de
normalización lingüística.

B O importe máximo que se concede son 12.000 euros para custos de persoal técnico
de normalización lingüística.

C As entidades poderán solicitar como máximo o 80% do custo total do persoal da súa
entidade.

D O  resto  dos  custos  de  persoal  non  subvencionados  deberán  ser  asumidos  polo
beneficiario que, sexa como for, deberá asumir,  como mínimo, o 20% do custo do
persoal.
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51 No Plan xeral de normalización da lingua galega, no sector administración proponse actuar en
varias áreas, entre elas: 

A A Administración local.

B A Administración de Xustiza.

C As notarías.

D Todas as respostas son correctas.

52 Dos procedementos dispoñibles na sede electrónica do Concello de Abegondo, cal non ten un
trámite específico na dita sede electrónica?

A Solicitude de modificación de datos do imposto de vehículos de tracción mecánica.

B Solicitude de subvencións.

C Solicitude de puntos de luz.

D Prórroga de licenza de obras.

53 No  tramitador  de  expedientes  SIGEM  (TEDeC),  un  expediente  que  teña  o  número
2018/G003/000044, de que procedemento se tratará?

A Contrato menor.

B Tramitación de decretos.

C Tramitación de subvencións.

D Xestión de propostas.

54 Cal  é  a  opción  máis  recomendable  ao  tratarse  de  documentos  administrativos
personalizados?

A Utilizar estratexias que resulten inclusivas para ambos os dous sexos.

B Utilizar un estilo de redacción impersoal.

C Adecuarse ao sexo da persoa á que nos diriximos.

D Ante a dúbida, empregar o masculino como recurso incluínte de ambos os dous sexos.
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55 Sinale que artigo da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística di: “Os poderes
públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas
súas relacións cos cidadáns”.

A No artigo 9.

B No artigo 8.

C No artigo 7.

D No artigo 6.

56 Que fenómeno lingüístico da linguaxe sexista se dá no seguinte enunciado? 
Este curso, os alumnos chegan moi ben preparados aos exames finais, as alumnas tamén.

A Salto semántico.

B Asimetría no tratamento.

C Duais aparentes.

D Aposición redundante.

57 O Concello de Abegondo aprobou o Regulamento regulador da creación da Oficina e Rexistro
de Atención Cidadá. En relación á Oficina de Atención Cidadá, indique a resposta falsa:

A A Oficina de Atención Cidadá é a unidade administrativa encargada da coordinación da
atención á cidadanía no Concello.

B A Oficina de Atención Cidadá está adscrita á Alcaldía.

C Unhas das funcións que recolle  o regulamento é a  de tramitar  e  resolver  aquelas
cuestións cuxa urxencia ou simplicidade permitan unha resposta inmediata.

D Unha das funcións que recolle o regulamento é a de recibir e tramitar as queixas e
suxestións relativas aos servizos prestados polo Concello.

58 Sinala a resposta correcta tendo en conta as convencións gráficas na linguaxe administrativa:

A A abreviatura é a representación dunha palabra a través das súas letras iniciais.

B Os símbolos escríbense con letra maiúscula.

C Nunca se deben abreviar os topónimos.

D A resposta “B” e a resposta “C” son correctas.
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59 Cal dos seguintes enunciados é correcto lingüisticamente e o máis recomendable atendendo 
a todas as características que debe ter a linguaxe administrativa?

A Debe efectuarse a resolución a ambos os dous cónxuxes, Xosé Garrido Loureiro e a
súa esposa, María Pereiro Fernández.

B A  resolución  debe  notificarse  a  ambos  os  dous  cónxuxes,  dona  María  Pereiro
Fernández e Xosé Garrido Loureiro.

C Debe ser notificada a resolución a ambos cónxuxes, Xosé Garrido Loureiro e María
Pereiro Fernández.

D A resolución debe notificarse a ambos os dous cónxuxes, don Xosé Garrido Loureiro e
dona María Pereiro Fernández.

60 O  Concello  de  Abegondo  colabora  con  entidades  que  teñen  o  seu  domicilio  social  en
Abegondo. Cal das seguintes asociacións non é do municipio de Abegondo?

A ANPA do CPI Santo André de Abegondo.

B Agrupación Musical de Abegondo

C Asociación de Veciños Santa Eulalia de Abegondo

D Asociación Cultural Barballocas.
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