
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NON abra o exame ata que o tribunal llo indique 

 



1.- Atendendo ao disposto no artigo 26 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 
publico, relativo ao contido mínimo do contrato, nos contratos que celebren os entes, organismos e 
entidades do sector público, cal das mencións seguintes, agás que xa se atopen recollidas nos pregos, 
non ten que ser incluída necesariamente?: 

a) As condicións de pago 

b) A extensión obxectiva e temporal do deber de confidencialidade que, no seu caso, se impoña ao 
contratista 

c) A esixencia de garantía definitiva 

d) As condicións de recepción, entrega ou admisión das prestacións 

 

2.- Segundo o artigo 12 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, cando un 
contrato conteña prestacións correspondentes a outro ou outros de distinta clase, para a 
determinación das normas que deban de terse en conta na súa adxudicación, atenderase: 

a) Ao réxime establecido para o contrato de obras, que se aplicará con carácter supletorio 

b) Á necesidade pública que se pretende satisfacer mediante a execución do contrato 

c) Ao carácter da prestación que teña mais importancia dende o punto de vista económico 

d) Ao obxecto do contrato, que determinará as normas de dereito administrativo ou de dereito privado que 
sexan de aplicación 

 

3.- Segundo o artigo 10 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións 
Públicas, a elaboración das líneas directrices da política inmobiliaria correspóndelle: 

a) Ao Consello de Ministros, a proposta do Ministerio de Facenda (Actualmente Ministerio de Economía 
e Facenda) 

b) Á Comisión de Coordinación Financieira de Actuacións Inmobiliarias e Patrimoniais 

c) Ao Ministro de Facenda (Actualmente Ministro de Economía e Facenda) 

d) Ao Ministro de Facenda (Actualmente Ministro de Economía e Facenda), a proposta da Dirección 
Xeral do Patrimonio do Estado 

 

4.- Segundo o artigo 7 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións 
Públicas, teñen, entre outros, a consideración de bens e dereitos patrimoniais: 

a) Os dereitos de propiedade incorporal 

b) Os inmobles de titularidade de Administración xeral do Estado ou dos organismos públicos vinculados 
a ela ou dependentes da mesma nos que se aloxen os servizos, oficinas ou dependencias dos seus órganos 
ou dos órganos constitucionais do Estado 

c) Os bens e dereitos de titularidade publica cando sexan desafectados do uso xeral ou do servizo público 
ao que estivesen previamente adicados 

d) Todas as respostas anteriores son correctas 

 

5.- Cal dos seguintes órganos non ten a condición de alto cargo, segundo o artigo 6 da Lei 6/1997, de 
14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado?:  

a) O Subdelegado do Goberno 

b) O Director Xeral 

c) O Secretario Xeral Técnico 

d) O Secretario Xeral 

 



6.- Cal é un principio de organización a teor do artigo 3 da Lei 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado?: 

a) Economía 

b) Eficacia 

c) Eficiencia 

d) Son correctas a b) e a c) 

 

7.- Segundo o artigo 3 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, de Normalización lingüística, adoptarán as 
medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón da lingua: 

a) Os poderes públicos 

b) O Parlamento Galego 

c) O Consello da Xunta  

d) Os poderes públicos de Galicia 

 

8.- O artigo 4 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, de Normalización lingüística establece que o galego, 
como lingua propia de Galicia, é lingua oficial: 

a) Das institucións de Galicia 

b) Da Administración Local 

c) Das Entidades de Dereito Público radicadas en Galicia 

d) As respostas a) e b) son correctas 

 

9.- Segundo o artigo 3 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, en que ámbito non disporá 
a Unión de competencia exclusiva?: 

a) A unión aduaneira 

b) A política monetaria dos estados membros 

c) A política comercial común 

d) A cohesión económica, social e territorial 

 

10.- De acordo co artigo 254 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 do 9 de maio de 2008, quen aprobará o 
Regulamento de procedemento do Tribunal Xeral?: 

a) O propio Tribunal Xeral 

b) A Comisión 

c) O Consello 

d) O Tribunal de Xustiza en Pleno 

 

11.- De acordo co disposto no artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público, non poderán formar parte dos órganos de selección: 

a) O persoal que ocupe postos de libre designación e os funcionarios interinos 

b) O persoal que ocupe postos de libre designación, os funcionarios interinos e o persoal eventual 

c) O persoal de elección ou de designación política e os funcionarios interinos 

d) O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual 

 

 



12.- Sinale a resposta correcta. Segundo o artigo 95 da Lei 7/2007, do 13 de abril, do Estatuto 
Básico do Empregado Público, non é unha falta moi grave: 

a) O abandono do servizo 

b) A adopción de acordos manifestamente ilegais que causen un prexuízo grave á Administración ou aos 
cidadáns 

c) A notoria falta de rendemento que comporte inhibición no cumprimento das tarefas encomendadas 

d) Todas son faltas moi graves 

 

13.- A teor do artigo 12 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, as axudas convocadas pola Xunta de Galicia para a eliminación da infrarrepresentación 
laboral feminina poderán ser solicitadas por empresas que conten: 

a) Cun máximo do 10 % de mulleres no seu cadro de persoal 

b) Cun mínimo do 10 % de mulleres no seu cadro de persoal 

c) Cun máximo do 15 % de mulleres no seu cadro de persoal 

d) Cun mínimo do 15 % de mulleres no seu cadro de persoal 

 

14.- A teor do artigo 16 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, quenes poderán optar á calificación de Marca Galega de Excelencia en Igualdade para os 
seus produtos ou para os seus servizos?: 

a) As empresas de capital público que teñan a súa sucursal en Galicia e contraten persoal en Galicia 

b) As empresas de capital privado que teñan a súa sucursal en Galicia e contraten persoal en Galicia 

c) As empresas de capital privado con domicilio social fora de Galicia que contraten persoal de Galicia 

d) As respostas a) e b) son correctas 

 

15.- As ranuras da placa base de un ordenador empregadas para inserir as tarxetas chámanse: 

a) Riser 

b) Buses 

c) Reloxos 

d) Slots 

 

16.- En que tipo de rexistros se almacena a operación a executar e a dirección onde se localizan os 
datos? 

a) No rexistro de instrución 

b) No rexistro de programa 

c) No rexistro de operandos 

d) No rexistro de lecturas 

 

17.- A teor do disposto no artigo 13 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese 
galego, en relación coa dotación da fundación, se a aportación é dineraria, poderá efectuarse en 
forma sucesiva. O desembolso inicial será do: 

a) 25 por cento, como máximo, e o resto deberá facerse efectivo nun prazo non superior a 4 anos 

b) 20 por cento, cando menos, e o resto deberá facerse efectivo nun prazo non superior a 5 anos 

c) 25 por cento, cando menos, e o resto deberá facerse efectivo nun prazo non superior a 5 anos 

d) 20 por cento, como máximo, e o resto deberá facerse efectivo nun prazo non superior a 4 anos 



18.- Segundo o artigo 24 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, o cese 
dos patronos producirase por ter transcorrido:  

a) Cinco meses desde o outorgamento da escritura fundacional sen que se instase a inscrición no Rexistro 
de Fundacións de Interese Galego 

b) Seis meses desde o outorgamento da escritura fundacional sen que se instase a inscrición no Rexistro 
de Fundacións de Interese Galego 

c) Oito meses desde o outorgamento da escritura fundacional sen que se instase a inscrición no Rexistro 
de Fundacións de Interese Galego 

d) Un ano desde o outorgamento da escritura fundacional sen que se instase a inscrición no Rexistro de 
Fundacións de Interese Galego 

 

19.- Atendendo ao disposto no artigo 52 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, 
en relación coas transferencias de crédito, cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: 

a) Non procederán realizarse dende créditos para operacións financeiras ao resto dos créditos 

b) Non poderán realizarse dende créditos para operacións de capital a créditos para operacións correntes 

c) Non poderán realizarse entre créditos de distintos programas orzamentarios 

d) No ámbito das entidades que integran o sistema da Seguridade Social non poderán minorarse créditos 
ampliables agás para financiar outros créditos ampliables 

 

20.- Segundo establece o artigo 15 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral  Orzamentaria, o 
prazo de catro anos de prescrición do dereito de Facenda Pública estatal a recoñecer ou liquidar 
créditos ao seu favor contarase: 

a) Dende a data da notificación de débeda tributaria, ou se aquela non fora preceptiva dende o seu 
vencemento 

b) Dende a data na que as débedas de natureza pública a favor da Facenda Pública estatal sexan vencidas, 
líquidas e esixibles 

c) Dende o día no que o dereito puido exercitarse 

d) Dende o día seguinte ao da data de notificación da débeda de natureza pública 

 

21.- Segundo o artigo 13 da Constitución Española de 1978, os termos en que os cidadáns doutros 
países e mailos apátridas poderán gozar do dereito de asilo en España virán establecidos por: 

a) A Constitución e a lei 

b) A Constitución e as demáis leis que o desenvolven 

c) A lei 

d) A Constitución 

 

22.- A teor do artigo 79 da Constitución Española de 1978, os acordos das cámaras, para seren 
válidos, deberán ser aprobados por: 

a) A maioría dos membros presentes, sen prexuízo das maiorías especiais que establezan a Constitución 
ou as leis orgánicas e mailas que para a elección de persoas establezan os regulamentos das cámaras 

b) A maioría absoluta dos membros presentes, sen prexuízo das maiorías especiais que establezan a 
Constitución ou as leis e mailas que para a elección de persoas establezan os regulamentos das cámaras 

c) A maioría dos membros presentes, sen prexuízo das maiorías especiais que establezan a Constitución 
ou as leis orgánicas  

d) A maioría dos membros presentes, sen prexuízo das maiorías especiais que establezan a Constitución 
ou as leis e mailas que para a elección de persoas establezan os regulamentos das cámaras 



23.- Segundo o artigo 22 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma 
galega, a competencia para realizar os arrendamentos de bens inmobles necesarios para o 
desenvolvemento das funcións da Xunta correspóndelle: 

a) Á Consellería de Economía e Facenda (na actualidade Consellería de Facenda), a proposta da 
Dirección Xeral do Patrimonio e logo do informe da Intervención Xeral 

b) Ao Consello da Xunta, a proposta da Consellería de Economía e Facenda (na actualidade Consellería 
de Facenda) 

c) Á Consellería ou organismo que os utilice, e concertaraos mediante concurso público salvo cando 
concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 18.2 desta lei, e neste caso poderá acudir á 
concertación directa mediante resolución motivada e pública 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

24.- De conformidade co artigo 34 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade 
Autónoma galega, en relación ao alleamento de bens mobles da Comunidade Autónoma cando o 
valor dos mesmos non excedese de 60.200 euros, cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: 

a) O alleamento corresponderalle ao titular da Consellería que os viñese utilizando, e aplicarase, logo de 
taxación pericial, o procedemento de contratación directa 

b) O acordo de alleamento será publicado no Diario Oficial de Galicia 

c) O acordo de alleamento implicará, en todo caso, a desafectación dos bens de que se trate 

d) Cando se trate de bens calificados como de interese tecnolóxico ou informático, o alleamento será 
acordado polo Consello da Xunta, a proposta da Consellería de Economía e Facenda (na actualidade 
Consellería de Facenda) 

 

25.- De acordo co artigo 32 bis da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, 
non se consideran recursos preventivos: 

a) Un ou varios traballadores designados da empresa 

b) Un ou varios membros do servizo de prevención propio da empresa 

c) O empresario xunto cos traballadores designados da empresa 

d) Un ou varios membros dos servizos de prevención alleos concertados pola empresa 

 

26.- De conformidade co artigo 5 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, sinale cal das 
seguintes afirmacións é incorrecta, en relación co Consello de Ministros: 

a) Correspóndelle aprobar o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado 

b) Correspóndelle aprobar os reais decretos-leis e os reais decretos lexislativos 

c) Correspóndelle crear, modificar e suprimir os órganos directivos dos Departamentos Ministeriais 

d) Correspóndelle resolver os conflitos de atribucións que podan xurdir entre os diferentes Ministerios 

 

27.- De acordo co artigo 42 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, respecto aos procedementos 
relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ó deber de comunicación previa á 
Administración, esta: 

a) Non está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala 

b) Deberá ditar resolución expresa sobre a conformidade de dito exercicio 

c) Está obrigada a ditar resolución expresa a efectos de constancia das actuacións efectuadas, pero non a 
notificala  

d) Está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala 



28.- De acordo co artigo 134 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común: 

a) O exercicio da potestade sancionadora requirirá procedemento legalmente establecido 

b) O exercicio da potestade sancionadora requirirá procedemento legal ou regulamentariamente 
establecido 

c) En certos casos, poderanse impoñer sancións sen necesidade dun procedemento previo 

d) Os procedementos que regulen o exercicio da potestade sancionadora deberán establecer a debida 
separación entre a fase instrutora e a sancionadora, encomendándoas ao mesmo órgano 

 

29.- Segundo o disposto no artigo 30 do Estatuto de Autonomía para Galicia, de acordo coas bases e 
a ordenación da actuación económica xeral e a política monetaria do Estado, corresponde á 
Comunidade Autónoma galega, nos termos do disposto no artigos 38, 131 e 149.1, 11 e 13 da 
Constitución a competencia exclusiva na seguinte materia: 

a) Comercio interior, defensa do consumidor e do usuario, sen prexuízo da política xeral de prezos e da 
lexislación sobre a defensa da competencia 

b) Reserva ao sector público de recursos ou servizos esenciais 

c) A defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego 

d) Normas adicionais sobre protección do medio ambiente e da paisaxe nos termos do artigo 149.1.23 

 

30.- Segundo o disposto no artigo 40 do Estatuto de Autonomía para Galicia poderá recoñecerse a 
comarca como entidade local con personalidade xurídica e demarcación propia mediante: 

a) Lei de Galicia  

b) Decreto da Xunta de Galicia 

c) Lei do Estado 

d) Orde do titular da Consellería competente en materia de Administración Local 

 

31.- O artigo 126 do Regulamento do Parlamento de Galicia establece que a iniciativa lexislativa 
regulada no artigo 110 deste Regulamento pódese exercer en relación coas leis de desenvolvemento 
básico que prevé o Estatuto de Galicia. Non obstante: 

a) A Mesa, a iniciativa propia ou a petición de dous Grupos Parlamentarios pode someter ao criterio da 
Xunta a posibilidade de que non sexa posible a iniciativa lexislativa popular e a Xunta manifeste 
expresamente a súa conformidade 

b) A Mesa, a iniciativa propia ou a petición de dous Grupos Parlamentarios ou da Xunta de Portavoces, 
pode acordar que a iniciativa só poda ser exercida polos Grupos Parlamentarios 

c) A Mesa, de acordo coa Xunta de Portavoces, e previa iniciativa de dous Grupos Parlamentarios ou 
dunha quinta parte dos Deputados, pode decidir que nestas materias a iniciativa parlamentaria sexa 
exercida polos Grupos Parlamentarios 

d) A Mesa, previa iniciativa da Xunta de Portavoces e coa sinatura de un Grupo Parlamentario ou previa 
iniciativa dun deputado coa sinatura de outros catro, pode acordar que este tipo de leis só poda tramitarse 
como proxectos de lei 



32.- O artigo 113 do Regulamento do Parlamento de Galicia establece que as emendas a un 
Proxecto de Lei que supoñan aumento dos créditos ou diminución dos ingresos orzamentarios 
requirirán a conformidade da Xunta de Galicia para a súa tramitación e engade no seu párrafo 3 
que a Xunta deberá responder nun prazo de 15 días. Transcorrido dito prazo sen obter 
contestación: 

a) Entenderase que o silencio da Xunta expresa conformidade 

b) Entenderase que o silencio da Xunta é negativo, o cal farase constar no Diario de Sesións 

c) Entenderase que o silencio da Xunta é negativo, o cal impedirá proseguir coa tramitación da lei 

d) Solicitarase novamente a resposta da Xunta concedéndolle un novo prazo imperativo de 15 días 

 

33.- De acordo co artigo 4 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, os Ministros sen 
carteira: 

a) Non están recoñecidos expresamente na lexislación española 

b) Dependen, en todo caso, do Presidente do Goberno 

c) Atribuiráselles a responsabilidade de determinadas funcións gubernamentais 

d) Dependen organicamente da Presidencia do Goberno y funcionalmente do Ministerio ao que figuren 
adscritos 

 

34.- De acordo co artigo 16 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno , os Directores dos 
Gabinetes do Presidente serán nomeados por: 

a) O Rei a proposta do Presidente do Goberno 

b) O Presidente do Goberno 

c) Por Orde Ministerial 

d) Por Real Decreto aprobado no Consello de Ministros 

 

35.- Segundo o disposto no artigo 257 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de 
Galicia, non é posible a consulta popular na seguinte materia: 

a) Sobre competencias municipais 

b) Facenda local 

c) Servizos municipais 

d) É factible en todas elas 

 

36.-Sinale a opción incorrecta en relación coa delegación de competencias establecida no artículo 
182 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia: 

a) Realízase mediante Decreto do Consello da Xunta de Galicia 

b) Require aceptación previa e expresa por parte das Entidades Locais receptoras 

c) Constitúese unha Comisión Mixta, integrada por parte da Entidade Local, polo Alcalde e tres membros 
da mesma designados polo Pleno 

d) Constitúese unha Comisión Mixta, integrada por parte da Administración Autonómica por tres 
representantes da Comunidad Autónoma e tres das Entidades Locais receptoras 

 



37.- Segundo o artigo 3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, en 
relación cos centros e establecementos militares: 

a) Será de aplicación o disposto na presente Lei 

b) Non será de aplicación o disposto na presente Lei 

c) Non será de aplicación o disposto na presente Lei, salvo excepcións 

d) Será de aplicación o disposto na presente Lei, coas particularidades previstas na súa normativa 
específica 

 

38.- Segundo o artigo 8 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, cal dos 
seguintes órganos ten como misión o análise e o estudo das condicións de seguridade e saúde no 
traballo?: 

a) O Comité de Seguridade e Saúde 

b) O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no traballo 

c) A Inspección de Traballo e Seguridade Social 

d) A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no traballo 

 

39.- A teor do previsto no artigo 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, correspóndelle ao Pleno dun concello: 

a) Aprobar a oferta de emprego público 

b) O exercicio de accións xudiciais e administrativas, calquera que sexa a materia 

c) Ditar bandos 

d) Aprobar a relación de postos de traballo 

 

40.- Segundo o artigo 60 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, cando 
unha entidade local incumprira as obrigas impostas directamente pola Lei de forma que tal 
incumprimento afectará ao exercicio de competencias da Administración do Estado ou da 
Comunidade Autónoma e cuxa cobertura económica estivera legal ou orzamentariamente 
garantida, unha ou outra, segundo o seu respectivo ámbito competencial, deberá recordarlle o seu 
cumplimento concedendo ao efecto un prazo: 

a) Non superior a un mes 

b) Non inferior a un mes 

c) Non superior a trinta días hábiles 

d) Non inferior a trinta días hábiles 

 

41.- Atendendo ao disposto no artigo 69 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia relativo á 
xeración de crédito, cal das seguintes afirmacións non é correcta?: 

a) Poderán xerar crédito nos estados de gastos dos orzamentos os ingresos efectivos derivados das 
operacións de alleamento de bens da Comunidade Autónoma ou dos seus organismos autónomos 

b) As xeracións de crédito efectuaranse en todo caso no mesmo exercicio no que se produciu o ingreso 

c) As xeracións de crédito cando se deriven das operacións de ingreso por prestacións de servizos 
destinaranse unicamente ao financiamento dos gastos correspondentes no capítulo II do orzamento 

d) Cando se trate de fondos procedentes da Unión Europea ou da Administración Central do Estado se 
poderá xerar crédito no exercicio seguinte, sempre que se xustifique a imposibilidade de ter tramitada a 
xeración no mesmo exercicio no que se produciu o ingreso 

 



42.- Atendendo co disposto no artigo 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, relativo a 
infraccións, sancións e réxime de responsabilidades en materia de axudas e subvencións públicas, 
cal das seguintes condutas, cando nelas interveñan calquera forma de culpa, constitúe infracción 
grave?: 

a) A resistencia, a escusa, a obstrución ou a negativa ás actuacións de control previstas para verificar o 
emprego dado aos fondos percibidos 

b) A falta de entrega por parte das entidades colaboradoras aos beneficiarios dos fondos recibidos de 
acordo cos criterios previstos nas bases reguladoras da axuda 

c) A presentación de contas xustificativas inexactas ou incompletas 

d) A falta de xustificación do emprego dado aos fondos recibidos logo de transcorrer o prazo para a súa 
presentación 

 

43.- Que función non está prevista no artigo 26 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, de normas 
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia como correspondente ao/á Presidente/a da Xunta de 
Galicia?: 

a) Dirixir as deliberacións das Comisións Delegadas da Xunta de Galicia 

b) A aprobación dos proxectos de lei para a súa remisión ao Parlamento así como acordar a súa retirada 

c) A creación, modificación ou supresión mediante Decreto da vicepresidencia, si as houbera, e as 
Consellerías, sempre que non supoña aumento do gasto público, así como nomear e dispoñer o cese dos 
Vicepresidentes/as e Conselleiros/as 

d) Coordinar a elaboración de normas de carácter xeral 

 

44.- Sinala o artigo 37 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa 
Presidencia que adoptarán a forma de Decreto: 

a) As disposicións xerais aprobadas polo Consello da Xunta 

b) A disolución do Parlamento 

c) A resolución dos conflitos de atribucións que se susciten entre as diversas Consellerías 

d) Todas as respostas anteriores son correctas 

 

45.- Segundo o artigo 14 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada publicada no 
Diario Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, o Parlamento Europeo estará composto por un 
número de representantes dos cidadáns da Unión que non excederá de: 

a) Setecentos cincuenta 

b) Setecentos cincuenta, máis o Presidente 

c) Setecentos trinta e dous 

d) Setecentos trinta e dous, máis o Presidente 

 

46.- De acordo co artigo 15 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada do Diario 
Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, o Consello Europeo reunirase: 

a) Dúas veces ao ano por convocatoria do seu Presidente 

b) Polo menos dúas veces ao ano por convocatoria do seu Presidente 

c) Dúas veces por semestre por convocatoria do seu Presidente 

d) Unha vez por semestre por convocatoria do seu Presidente 

 



47.- A teor do artigo 16 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada do Diario Oficial 
nº C 115 de 9 de maio de 2008, en relación co Consello, unha minoría de bloqueo estará composta 
por: 

a) Tres membros do Consello 

b) Cinco membros do Consello 

c) Polo menos catro membros do Consello 

d) Por un máximo de catro membros do Consello 

 

48.- A teor do disposto no artigo 28 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, a adscrición con carácter exclusivo 
de determinados postos a persoal funcionario dun corpo concreto será acordada por: 

a) A Conselleira ou o Conselleiro competente en materia de función pública 

b) O Consello da Xunta, por proposta da Conselleira ou o Conselleiro competente en materia de función 
pública 

c) Cada Conselleira ou Conselleiro, previo informe favorable da Conselleira ou o Conselleiro competente 
en materia de función pública 

d) O Consello Galego da Función Pública 

 

49.- A teor do disposto no artigo 7 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal, os datos de carácter persoal que fagan referencia á orixe racial , á saúde 
e á vida sexual: 

a) Só poderán ser recabados, tratados e cedidos cando, por razóns de interese xeral, así o dispoña unha lei 
e exista consentimento do afectado 

b) Non poderán ser recabados, tratados e cedidos en ningún caso 

c) Só poderán ser recabados, tratados e cedidos cando así o autorice unha autoridade xudicial 

d) Só poderán ser recabados, tratados e cedidos cando, por razóns de interese xeral, así o dispoña unha lei 
ou o afectado consinta expresamente 

 

50.- Sinale a resposta correcta en relación co artigo 15 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 
de protección de datos de carácter persoal. Agás que o interesado acredite un interese lexítimo ao 
efecto, o dereito de acceso a que se refire o presente artigo só poderá ser exercitado a intervalos non 
inferiores a: 

a) 10 meses 

b) 6 meses 

c) 12 meses 

d) 9 meses 

 

51.- Segundo o artigo 8 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, 
os regulamentos con repercusión en cuestións de xénero elaborados pola Xunta de Galicia: 

a) Esixirán, antes da súa aprobación, a emisión dun informe vinculante sobre o seu impacto de xénero 

b) Esixirán, antes da súa aprobación, a emisión dun informe non vinculante sobre o seu impacto de 
xénero 

c) Serán aprobados polo Consello da Xunta e terán unha tramitación preferente 

d) Esixirán para a súa aprobación a emisión dun informe preceptivo elaborado polo departamento 
competente en materia de Igualdade no traballo 

 



52.- De acordo co artigo 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e 
homes, enténdese que existe infrarrepresentación do sexo feminino na Administración pública 
galega cando no corpo, escala, grupo ou categoría exista unha diferencia porcentual de polo menos: 

a) 30 puntos entre o número de mulleres e o número de homes 

b) 15 puntos entre o número de mulleres e o número de homes 

c) 10 puntos entre o número de mulleres e o número de homes 

d) 20 puntos entre o número de mulleres e o número de homes 

 

53.- A teor do disposto no artigo 7 do IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta 
de Galicia, en relación coa contratación de persoal laboral temporal, nos supostos nos que haxa que 
acudir á modalidade contractual de acumulación de tarefas, o contrato poderase formalizar por un 
período de ata: 

a) Nove meses dentro dun período de doce 

b) Seis meses dentro dun período de doce 

c) Seis meses dentro dun período de vintecatro 

d) Doce meses 

 

54.- Segundo o artigo 15 do IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de 
Galicia, a ocupación dun posto de traballo en réxime de desempeño de funcións de categoría 
superior: 

a) Non poderá exceder de 6 meses consecutivos ou 12 alternos 

b) Non poderá exceder de 6 meses consecutivos ou 10 alternos 

c) Non poderá exceder de 9 meses consecutivos ou 12 alternos 

d) Poderá exceder de 6 meses consecutivos con un límite máximo de 12 

 

55.- De acordo co artigo 13 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, 
o persoal directivo estará suxeito a unha avaliación de acordo cos seguintes criterios: 

a) Eficacia e eficiencia 

b) Eficacia e obxectividade  

c) Obxectividade e imparcialidade 

d) As opcións a) e c) son correctas 

 

56.- Establece o artigo 19 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 do 9 de maio de 2008, que non obstante o disposto 
no apartado 1 do presente artigo, poderán adoptar os principios básicos das medidas da Unión de 
estímulo…: 

a) O Consello previa aprobación do Parlamento Europeo, con arreglo a un procedemento lexislativo 
especial 

b) O Parlamento Europeo e o Consello, con arreglo a un procedemento lexislativo especial 

c) O Consello previa aprobación do Parlamento Europeo, con arreglo ao procedemento lexislativo 
ordinario 

d) O Parlamento Europeo e o Consello, con arreglo ao procedemento lexislativo ordinario 

 



57.- A teor do disposto no artigo 235 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, na súa 
versión consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 do 9 de maio de 2008, quen non 
participará nas votacións do Consello Europeo cando este se pronuncie por votación?: 

a) O Presidente do Consello e o Presidente da Comisión 

b) O Presidente do Consello 

c) O Presidente do Consello Europeo e o Presidente da Comisión 

d) O Presidente da Comisión 

 

58.- Segundo o artigo 123 do Regulamento do Parlamento de Galicia, en que momento lle 
preguntará o Presidente á Cámara se toma en consideración a proposición de lei presentada?: 

a) Unha vez tivera lugar o debate, que comezará, no seu caso, coa lectura do criterio da Xunta respecto á 
toma en consideración 

b) Nun prazo de 15 días a contar desde o día seguinte ao da publicación da proposición de lei 

c) Unha vez a Xunta manifestara a súa conformidade ou disconformidade coa  proposición de lei 

d) Logo do envío do texto da proposición á Comisión correspondente 

 

59.- De conformidade co disposto no artigo 96 da Lei 30/1992, cal destes non é un medio de 
execución forzosa?: 

a) O constrinximento sobre o patrimonio 

b) A execución subsidiaria 

c) A multa impositiva 

d) Todos son medios de execución forzosa 

 

60.- Segundo o artigo 54 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en 
adiante Lei de Contratos do Sector Público), será necesario que o empresario se atope debidamente 
clasificado: 

a) Para contratar coas Administracións Públicas a execución de contratos de obras de importe igual ou 
superior a 120000 euros ou contratos de servizos por orzamento igual ou superior a 30000 euros, salvo os 
contratos de servizos das categorías 6, 8, 21, 26 e 27 

b) Para contratar coas Administracións Públicas a execución de contratos de obras de importe igual ou 
superior a 350000 euros ou contratos de servizos por orzamento igual ou superior a 120000 euros, salvo 
os contratos de servizos das categorías 6, 8, 21, 26 e 27 

c) Para contratar coas Administracións Públicas a execución de contratos de obras de importe igual ou 
superior a 350000 euros ou contratos de servizos por importe igual ou superior a 120000 euros, salvo os 
contratos de servizos das categorías 7, 9, 20, 27 e 28 

d) Ningunha das opcións anteriores é correcta 

 

61.-De conformidade co disposto no artigo 145 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do 
sector público, en relación co artigo 136 do devandito texto legal, cal é o prazo máximo do que 
disporá o órgano de contratación para efectuar a adxudicación provisional do contrato cando 
deban terse en conta unha pluralidade de criterios e sexa necesario dar audiencia ao licitador que 
teña presentado unha proposición que poida ser considerada anormal ou desproporcionada?: 

a) Dous meses a contar desde a apertura das proposicións. 

b) Quince días a contar desde a apertura das proposicións 

c) Dous meses a contar desde a apertura das proposicións mais quince días hábiles 

d) Dous meses a contar desde a proposta formulada pola Mesa de contratación 



62.- Segundo o artigo 52 da Constitución Española de 1978, deberán ser democráticos a estrutura 
interna e funcionamento de: 

a) Os partidos políticos 

b) Os sindicatos 

c) As organizacións empresariais 

d) As organizacións profesionais 

 

63.- Segundo o artigo 23 Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, en relación coa composición da Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre 
Mulleres e Homes na Negociación Colectiva, deberán pertencer ao sexo menos representado na 
poboación laboral activa en Galicia: 

a) Polo menos o 40 % do total de persoas componentes da Comisión con dereito a voto 

b) Polo menos o 50 % do total de persoas componentes da Comisión con dereito a voto 

c) Como máximo o 50 % do total de persoas componentes da Comisión con dereito a voto 

d) Como máximo o 40 % do total de persoas componentes da Comisión con dereito a voto 

 

64.- Dispón o artigo 26 do Estatuto de Autonomía para Galicia que para a provisión de notarías, os 
candidatos serán admitidos en igualdade de dereitos, tanto si exercen no territorio de Galicia como 
no resto de España. En estes concursos e oposicións:  

a) Será necesaria a superación dunha proba de galego 

b) Será mérito preferente a especialización en Dereito galego 

c) Será mérito preferente o coñecemento do idioma do país 

d) As respostas b) e c) son correctas 

 

65.- Os poderes públicos da Comunidade Autónoma de Galicia asumen, como un dos principios 
reitores da súa política social e económica, segundo o artigo 4 do Estatuto de Autonomía para 
Galicia: 

a) O dereito de todos os cidadáns galegos a unha vivenda digna e adecuada 

b) O dereito de todos os cidadáns galegos a unhas condicións de medio ambiente adecuadas para o 
desenvolvemento da persoa 

c) O dereito dos galegos a vivir e traballar na súa propia terra 

d) O dereito dos cidadáns galegos á protección da saúde 

 

66.- Segundo o artigo 77 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, de que prazo dispón o órgano 
competente para proceder á aprobación ou reparo da conta rendida relativa a pagamentos para 
xustificar?: 

a) Quince días a contar dende o seguinte ao da recepción da documentación xustificativa 

b) Un mes dende a recepción da documentación xustificativa 

c) Os dous meses seguintes á data de recepción da documentación xustificativa 

d) Un mes dende a data de entrada da documentación xustificativa na Intervención Delegada 
correspondente 

 



67.-Segundo o disposto no artigo 65 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, a quen lle 
corresponde autorizar transferencias de crédito entre programas incluídos en distinto grupo de 
función, correspondentes a servizos ou organismos autónomos dunha mesma consellería?: 

a) Ao Consello da Xunta, por proposta do conselleiro de Economía e Facenda (na actualidade conselleira 
de Facenda) e por iniciativa das consellerías correspondentes 

b) Ao titular da Consellería interesada, logo do informe da intervención delegada 

c) Ao conselleiro de Economía e Facenda (na actualidade conselleira de Facenda), logo do informe da 
Intervención Xeral 

d) Ao conselleiro de Economía e Facenda (na actualidade conselleira de Facenda), a proposta da 
correspondente consellería e logo do informe da intervención delegada 

 

68.- Sinale a opción correcta en relación cos rexímenes municipais especiais que establece o artigo 
88 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia: 

a) Gozan dun rexime especial os municipios turísticos, os históricos-artísticos, os de montaña, os 
industriais e os pesqueiros 

b) Pode compatibilizarse a aplicación de máis dun réxime especial sempre que o municipio reúna as 
condicións e requisitos legais esixidos 

c) Corresponde ao Consello da Xunta de Galicia, en todo caso, de oficio, a declaración 

d) O Consello da Xunta levará un rexistro no que se inscribirán de oficio ou a iniciativa municipal, previo 
informe da Comisión de Delimitación Territorial, os municipios de réxime especial 

 

69.- Sinale a resposta correcta en relación co artigo 37 da Lei 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado : 

a) Os embaixadores dependen orgánicamente do Ministro de Asuntos Exteriores  

b) O representante permanente adxunto ante a Unión Europea ten a consideración de alto cargo 

c) Os embaixadores dependen funcionalmente do Ministro de Asuntos Exteriores  

d) Son correctas a a) e a b) 

 

70.- A teor do disposto no artigo 43 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases  do Réxime 
Local, quen poderá crear Áreas Metropolitanas?: 

a) As Deputacións Provinciais 

b) O Estado 

c) As Comunidades Autónomas 

d) Os Concellos que así o soliciten 

 

71.- Segundo o artigo 3 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións 
Públicas, o Patrimonio das Administracións Públicas está constituído: 

a) Por  tódolos bens inmobles e dereitos de natureza pública, calquera que sexa o título da súa adquisición 
ou titulo polo que lles foran atribuídos 

b) Por tódolos bens e dereitos de natureza pública, excluíndose os demaniais afectados ao uso xeral ou á 
prestación directa de servizos públicos 

c) Polo conxunto de seus bens e dereitos e polos valores, os créditos e os demais recursos financeiros de 
natureza pública, calquera que sexa o título de súa adquisición ou o titulo polo que lles foran atribuídos 

d) Polo conxunto de seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa natureza e o título da súa adquisición ou 
o título polo que lles foran atribuídos 



72.- Segundo o disposto no artigo 45 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio da Comunidade 
Autónoma galega, qué forma adoptarán as empresas públicas creadas pola Comunidade 
Autónoma?: 

a) Adoptarán forma de Organismos Autónomos ou de sociedade privada 

b) Adoptarán forma de Organismos Autónomos ou de sociedade pública 

c) Adoptarán forma de Organismos Autónomos de carácter comercial, industrial, financeiro ou análogo 
ou de sociedade pública 

d) Adoptarán forma de Organismos Autónomos ou sociedades públicas. Poderán adoptar a forma de 
sociedades privadas cando sexan participadas maioritariamente con capital público 

 

73.- Segundo o artigo 26 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, relativo aos 
principios e regras da programación orzamentaria, cal das seguintes respostas é a correcta?: 

a) A programación orzamentaria rexerase polos principios de estabilidade orzamentaria, anualidade, 
transparencia, control de gasto público e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos 

b) A programación orzamentaria rexerase polo principios de estabilidade orzamentaria, plurianualidade, 
transparencia e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos 

c) A programación orzamentaria rexerase polos principios de anualidade, transparencia, control de gasto 
público, eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos e equilibrio entre ingresos e gastos 

d) A programación orzamentaria rexerase polos principios de austeridade, control do gasto público, 
transparencia e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos 

 

74.- Tal e como sinala o artigo 41 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro da Xunta e da súa Presidencia, as 
disposicións regulamentarias que establezan penas: 

a) Serán asinadas polo Presidente da Xunta 

b) Revestirán a forma de Decreto 

c) Serán nulas de pleno dereito 

d) Non poden ter carácter retroactivo 

 

75.- En virtude do sinalado polo artigo 5 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, de Normalización 
Lingüística, publicaranse en galego e castelán no Diario Oficial de Galicia: 

a) Os Decretos Leis 

b) As disposicións normativas das institucións autonómicas 

c) As resolucións oficiais da Administración Pública Galega 

d) As leis 

 

76.- O Formato condicional en Excel admite: 

a) Ata dúas condicións 

b) Ata un límite de tres condicións 

c) Non hai límite coa opción de agregar 

d) Todas son incorrectas 

 



77.- De conformidade co disposto no artigo 41 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de 
interese galego, a modificación da nova redacción dos estatutos acordada polo padroado terá que 
ser comunicada ao protectorado, que soamente poderá opoñerse por razóns de legalidade, nun 
prazo máximo de: 

a) Máximo de dous meses, a contar desde a citada notificación 

b) Mínimo de tres meses, a contar desde a citada notificación 

c) Mínimo de dous meses, a contar desde a citada notificación 

d) Máximo de tres meses, a contar desde a citada notificación 

 

78.- Segundo o artigo 7 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, 
os proxectos de lei presentados no Parlamento galego pola Xunta de Galicia irán acompañados dun 
informe sobre o seu impacto de xénero. Se non se acompañasen ou se tratase dunha proposición de 
lei presentada no Parlamento galego, éste requirirá, antes da discusión parlamentaria a súa 
remisión á Xunta de Galicia que ditaminará no prazo de: 

a) 15 días 

b) 20 días 

c) 1 mes 

d) 2 meses 

 

79.- A teor do artigo 24 do IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de 
Galicia, o período no que o persoal se atope na situación de excedencia para cuidado de fillos 
menores de 3 anos: 

a) Computaráselle para efectos de antigüidade, ascensos e dereitos pasivos 

b) Non se lle computará para efectos de antigüidade pero sí de dereitos pasivos 

c) Computaráselle para efectos de antigüidade e de dereitos pasivos 

d) Computaráselle para efectos de antigüidade 

 

80.- Sinale a resposta correcta. De acordo co artigo 75 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, que se poderá acumular 
ao período de vacacións, incluso despois da finalización do ano natural ao que aquelas 
correspondan?: 

a) O permiso de paternidade e lactación 

b) O permiso para asuntos persoais sen xustificación 

c) Os períodos de incapacidade temporal derivados do embarazo 

d) As respostas a) e c) son correctas 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

81.- Segundo o artigo 76 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de función pública de Galicia, o persoal funcionario poderá solicitar a redución de 
xornada por razóns de garda legal: 

a) Cando teña o coidado directo dalgún menor de doce anos 

b) Cando teña o coidado directo dalgún familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade que 
non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuida 

c) Cando teña o coidado directo dalgún familiar ata o primeiro grao de consanguinidade ou afinidade que 
non poida valerse por si mesmo e non desempeñe actividade retribuida 

d) As respostas a) e b) son correctas 

 

82.- Sinale a resposta incorrecta en relación co disposto no artigo 54 da Lei 30/1992, de 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 
Común. Serán motivados: 

a) Os acordos de aplicación da tramitación de urxencia ou de acumulación de procedementos 

b) Os actos que limiten dereitos subxectivos 

c) Os actos que se diten no exercicio de potestades discrecionais 

d) Non hai ningunha resposta incorrecta 

 

83.- En virtude do artigo 69 da Constitución Española de 1978, o número de Senadores que son 
designados polas Comunidades Autónomas será: 

a) Un por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio 

b) Un por cada Comunidade Autónoma e outro máis por cada millón de habitantes do seu respectivo 
territorio 

c) Dun número que se determinará mediante lei orgánica en función da poboación do seu respectivo 
territorio, observando un criterio de proporcionalidade 

d) Un por cada millón de habitantes e outro máis se así o decide a Asamblea Lexislativa, de acordo co 
que establezan os Estatutos, que asegurarán, en todo caso, a debida representación proporcional 


