
  

 

 

Proba tipo test do proceso selectivo para provisión dunha praza de Psicólogo/a, adscrita 

aos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Cabanas 

 

Apelidos e nome: .................................................................................................................. 

Cabanas, 22  de setembro de 2021 

 

1. Son funcións da/o psicóloga/o nos servizos sociais comunitarios as seguintes: 

a) Atención directa, asesoría e consultaría externa, investigación e dinamización 

comunitaria. 

b) Atención directa, asesoría e consultaría externa e investigación. 

c) Atención directa, asesoría e consultaría externa, investigación,  dinamización 

comunitaria, planificación, avaliación e xestión de programas sociais e 

formación. 

2. A/o psicóloga/o de servizos sociais comunitarios, dentro da intervención social 

pode desenvolver o seu labor: 

a) Traballando coas persoas usuarias e coas persoas profesionais que traballan con elas. 

b) Desde a organización, aportando o seu coñecemento, análise e avaliación das 

necesidades da comunidade. 

c) As opcións a) e b) son correctas. 

3. A promoción e mellora das redes formais e informais de apoio social, incluíndo 

o asociacionismo e a creación e optimización de proxectos, planificando e 

desenvolvendo programas de carácter preventivo de sensibilización e activación 

dos recursos propios da comunidade é unha función da tarefa de: 

a) Investigación. 

b) Dinamización comunitaria. 

c) Formación. 

4. Segundo a Lei 10/2013, do 27 de novembro de inclusión social de Galicia, a 

renda de inclusión social de Galicia estrutúrase nos seguintes tramos: 

a) Tramo persoal e familiar, tramo de inserción e tramo de transición ao emprego. 

b) Tramo persoal e familiar, tramos social e tramo de transición ao emprego. 

c) Tramo familiar, tramo social e tramo de transición ao emprego. 



  

 

5. O artigo 16 da  Lei 10/2013, do 27 de novembro de inclusión social de Galicia 

regula: 

a) Idade. 

b) Persoas obrigadas a prestar alimentos. 

c) Criterio de cómputo de recursos económicos. 

6. As axudas á inclusión social reguladas na Lei 10/2013, do 27 de novembro de 

inclusión social de Galicia, están destinadas, entre outras para: 

a) Equipamento de mobiliario básico da vivenda. 

b) A atención das necesidades primarias de alimentación, vestido e enxoval doméstico. 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

7. Entre as funcións comúns, que os diferentes profesionais e profesións da 

intervención social deben realizar, destacan: 

a) A coordinación en rede, como xeito de intervención compartida. 

b) A planificación, deseño, desenvolvemento e avaliación integrada de proxectos, 

programas e plans de intervención. 

c) As respostas a) e b) son correctas. 

8. Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, o 

sistema galego de servizos sociais estrutúrase en forma de rede, consonte con dous 

niveis de actuación ¿cales son? 

a) Servizos sociais comunitarios e servizos sociais especializados 

b) Servizos sociais comunitarios e servizos sociais básicos 

c) Servizos sociais comunitarios e servizos sociais específicos 

9. Segundo a devandita a lei, os actos profesionais realizados para a intervención 

social, biopsicosocial, sociolóxica ou socioeducativa, teñen a consideración de:  

a) Programas de intervención comunitaria 

b) Intervencións ou servizos de carácter técnico-profesional 

c) Servizos e actuacións de natureza material ou tecnolóxica 

10. Segundo o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos 

sociais comunitarios e o seu financiamento, ¿cales dos seguintes son programas e 

servizos comunitarios básicos? 

a) Programa de valoración, orientación e información en materia social 

b) Servizo de educación e apoio familiar 

c) As respostas a) e b) son correctas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20081218/Anuncio5192E_gl.html#_blank


  

 

 

 

11. A Lei 4/2001 , do 31 de maio, reguladora da mediación familiar establece que a 

mediación familiar entenderá a: 

a) Intervención das persoas profesionais especializadas requiridas 

voluntariamente e aceptadas en todo caso polas partes en condición de persoa 

mediadora 

b) Intervención das persoas profesionais especializadas requiridas de maneira voluntaria ou 

non, e aceptadas en todo caso polas partes en condición de persoa mediadora 

c) Intervención das persoas profesionais especializadas requiridas voluntariamente e 

aceptadas ou non polas partes en condición de persoa mediadora 

12. Segundo a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia de 

Galicia, o apoio á familia levarase a cabo mediante a intervención técnica por parte 

das persoas profesionais especializadas dos servizos sociais: 

a) Comunitarios exclusivamente 

b) Especializados exclusivamente 

c) Tanto comunitarios como específicos 

13. Segundo a devandita lei de apoio á familia e convivencia, non son consideradas 

familias de especial consideración: 

a) Familias monoparentais 

b) Familias con persoas maiores 

c) Familias acolledoras 

14. Segundo a devandita de lei de apoio á familia e convivencia, a terapia e 

tratamento co fin de superar os dinamismos disfuncionais das familias, facendo 

posible o seu progreso e a súa adaptación ¿é un nivel de apoio á familia? 

a) Non, é un nivel da mediación familiar 

b) Si, mais se soamente está dirixido ás familias de especial consideración 

c) Si 

 

 

 

 

 



  

 

15. As medidas contempladas na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a 

prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, serán de aplicación:  

a) A todas as mulleres e homes que vivan, residan, ou traballen en Galicia e que se atopen 

en situación de violencia de xénero 

b) A todas as mulleres que vivan, residan, ou traballen en Galicia e que se atopen 

en situación de violencia de xénero 

c) A todas as mulleres que vivan en Galicia e que se atopen en situación de violencia de 

xénero 

16. Que artigo da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 

tratamento integral da violencia de xénero se refire á atención psicolóxica: 

a) Artigo 4 

b) Artigo 10 

c) Artigo 25 

17. A Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e tratamento integral da 

violencia de xénero establece que a violencia psicolóxica pode ser exercida: 

a) Por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese ligado a ela 

por análoga relación de afectividade, aínda sen convivencia. 

b) Por quen sexa ou fose o seu cónxuxe, en todo caso. 

c) Por quen sexa ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou estivese ligado a ela por 

análoga relación de afectividade con convivencia. 

18. Segundo o artigo 6 da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade 

efectiva de mulleres e homes: 

a) Considérase discriminatoria toda orde de discriminar, directamente, por razón de sexo 

b) Considérase discriminatoria toda orde de discriminar, directa o indirectamente, 

por razón de sexo 

c) Considérase discriminatoria toda orde de discriminar, indirectamente, por razón de 

sexo 

 

 

 

 

 



  

 

19. Segundo establece Lei 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e homes, considérase discriminación indirecta por razón de sexo: 

a) A situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente 

neutros pon a persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas 

do outro, salvo que a devandita disposición, criterio ou práctica poidan 

xustificarse obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que os 

medios para alcanzar a devandita finalidade sexan necesarios e adecuados 

b) A situación en que se atopa unha persoa que sexa, fose ou puidese ser tratada, en 

atención ao seu sexo, de xeito menos favorábel que outra en situación comparable 

c) Tanto a resposta a) como a resposta b) son correctas 

20. Segundo o establecido no Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 

de protección integral contra a violencia de xénero, poden acreditarse as situacións 

de violencia de xénero mediante informe dos servizos sociais? 

a) Non, poden acreditarse mediante unha sentenza condenatoria por un delito de 

violencia de xénero, unha orde de protección ou calquera outra resolución xudicial 

que acorde unha medida cautelar a favor da vítima, ou ben polo informe do Ministerio 

Fiscal que indique a existencia de indicios de que a demandante é vítimas de violencia 

de xénero. 

b) Si, en todo caso, sempre que isto estea previsto nas disposicións normativas de 

carácter sectorial que regulen o acceso a cada un dos dereitos e recursos. 

c) Si, no caso de que haxa unha autorización previa por parte do Ministerio Fiscal, 

sempre que isto estea previsto nas disposicións normativas de carácter sectorial que 

regulen o acceso a cada un dos dereitos e recursos. 

21. A Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia ten como 

obxecto: 

a) Establecer e regular un conxunto de dereitos e recursos específicos para todas as 

persoas, co fin de mellorar a cohesión e a inclusión social en Galicia. 

b) Establecer e regular un conxunto de dereitos e recursos específicos para as 

persoas en situación ou risco de exclusión social, co fin de mellorar a cohesión 

e a inclusión social en Galicia 

c) Establecer e regular un conxunto de dereitos e recursos específicos para as persoas en 

situación de illamento social, co fin de mellorar a cohesión e a inclusión social en 

Galicia. 

 

 

 

 



  

 

22. O Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos 

sociais de familia, infancia e adolescencia, establece que a devandita Carteira 

estrutúrase en dúas áreas ¿Cales son? 

 

a) Servizos xerais e servizos complementarios 

b) Servizos xerais e servizos específicos 

c) Servizos xerais e servizos especializados 

 

23. Segundo a devandita de lei da Carteira de servizos sociais, o servizo esixible 

como dereito e garantido para as persoas que cumpran as condicións establecidas 

de acordo coa valoración técnica da súa situación ¿Como se denomina? 

 

a) Servizo normalizador 

b) Servizo integral 

c) Servizo esencial 

 

24. Cal das seguintes sentenzas NON é correcta segundo establece a lei de 

servizos sociais de Galicia: 

a) A intervención profesional nos servizos sociais terá como norma xeral un 

carácter interdisciplinario na procura dunha atención integral. 

b) A intervención profesional nos servizos sociais terá de maneira exclusiva un carácter 

interdisciplinario na procura dunha atención integral. 

c) A intervención profesional nos servizos sociais terá como norma excepcional un 

carácter interdisciplinario na procura dunha atención integral. 

25. Cal das seguintes funcións é propia dos servizos sociais comunitarios básicos: 

a) A atención directa a colectivos con déficits de autonomía ou en risco de exclusión que 

se desenvolva a través de programas en medio aberto, en centros de carácter non 

residencial ou de carácter residencial temporal. 

b) Promover medidas de reinserción no seu ámbito de actuación e desenvolver medidas 

de rehabilitación social orientadas a normalizar as condicións de vida das persoas 

usuarias. 

c) Fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias 

socioeducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social 

organizada. 



  

 

26. Atendendo ao Decreto 99/2012 de servizos sociais comunitarios, cales son os 

tipos de equipo de equipo profesional dos servizos sociais comunitarios básicos: 

a) Unidades de traballo social, Unidades de traballo e intervención social e Unidades 

interdisciplinares de inserción social. 

b) Unidades de traballo social, Unidades de traballo e intervención social e Unidades 

interdisciplinares de acción social. 

c) Unidades de traballo social, Unidades de traballo e educación social e 

Unidades interdisciplinares de intervención social. 

27. 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,  refírese ás accións positivas como: 

a) As medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes, aínda que poidan considerarse discriminatorias. 

b) As medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes, considerándose discriminatorias. 

c) As medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes, e non se considerarán discriminatorias. 

28. A Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral 

contra a violencia de xénero establece o dereito á asistencia social integral, o que 

implica que as vítimas da violencia de xénero teñen dereito a: 

a) Servizos sociais de protección persoal, atención, de emerxencia, de apoio e acollida e 

de recuperación integral. 

b) Servizos sociais de atención, de emerxencia, de apoio e acollida e de 

recuperación integral. 

c) Servizos sociais de atención, de emerxencia e de apoio. 

 

 

 



  

 

29. O artigo 19 da Lei Orgánica 1/2004 indica que forman parte da atención 

multidisciplinar no marco da asistencia social integral á vítima da violencia de 

xénero implica entre outros: 

a) A atención psicolóxica. 

b) A atención psicolóxica cando se estableza por resolución xudicial. 

c) A atención socioeducativa. 

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

atención ás persoas en situación de dependencia,  establece que son servizos de 

promoción da autonomía persoal e de atención e coidado, entre outros, as 

seguintes: 

a) A prevención das situacións de dependencia 

b) O servizo Xantar na Casa 

c) Os programas de voluntariado social 

31. ¿Cal é a tipoloxía do Servizo de orientación, mediación e intervención familiar 

referenciado no Decreto 192/2015? 

a) Normalizador 

b) Integrador 

c) Esencial 

32.  Segundo o establecido no artigo 49.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Réxime Local, no procedemento de aprobación de ordenanzas locais, 

o prazo de información pública e audiencia aos interesados para a presentación de 

reclamacións e suxestións será de: 

a) 30 días 

b) 1 mes 

c) Un mínimo de 30 días 

 

33. Segundo o establecido no artigo 11.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das 

Bases de Réxime Local, son elementos do municipio: 

 

a) Territorio, poboación e organización. 

b) Territorio, poboación e competencias. 

c) Territorio, padrón e competencias. 

 



  

 

34. Son dereitos individuais dos empregados públicos exercidos colectivamente 

(sinale a incorrecta): 

a) O dereito de reunión 

b) A liberdade sindical 

c) A libre asociación profesional. 

35. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases de Réxime Local, ¿cal das seguintes afirmacións, acerca da 

organización municipal é a correcta? 

a) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde e o Pleno existen en todos os municipios. 

b) A Xunta de Goberno Local existe en tódolos municipios con poboación superior a 

5.000 habitantes se así o dispón o seu Regulamento Orgánico 

c) As Comisións Informativas existen en tódolos municipios de menos de 5.000 habitantes 

 

36. Segundo o disposto no artigo 121 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, se o recurso 

de alzada se houbera interposto ante o órgano que ditou o acto impugnado, este 

deberá remitilo ao órgano competente no prazo de: 

a)  Un mes 

b) Quince días 

c)  Dez días 

 

37. De conformidade co establecido no artigo 118 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, 

do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, unha vez 

interposto un recurso administrativo, se houbera outros interesados, daráselles 

traslado do recurso para que aleguen canto estimen procedente no prazo de: 

a) Dez días 

b) Non inferior a dez nin superior a quince 

c) Non inferior a dez nin superior a vinte 

 

38. Segundo o establecido no artigo 177 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego 

Público de Galicia, en canto á excedencia por razón de violencia de xénero, as 

funcionarias vítimas de violencia de xénero teñen dereito á reserva do posto de 

traballo, sen prexuízo da posibilidade de prórroga: 

a) Durante os tres primeiros meses de permanencia nesa situación 

b) Durante os seis primeiros meses de permanencia nesa situación 

c) Durante os nove primeiros meses de permanencia nesa situación 

 



  

 

39. Segundo o establecido no artigo 6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, as prórrogas 

outorgadas polo poderdante ao Rexistro electrónico de apoderamentos terán unha 

validez determinada máxima, a contar desde a data de inscrición, de: 

a) 3 anos 

b) 4 anos 

c) 5 anos 

40. Segundo o establecido no artigo 173 da Lei 2/2015, de 20 de abril, do Emprego 

Público de Galicia, o persoal funcionario de carreira pode obter a excedencia 

voluntaria por interese particular cando teña prestado servizos en calquera das 

administracións públicas durante un período mínimo de: 

a) 5 anos inmediatamente anteriores á solicitude 

b) 3 anos inmediatamente anteriores á solicitude 

c) 2 anos inmediatamente anteriores á solicitude 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1. Sinala a sentenza verdadeira atendendo ao establecido na Lei 13/2008 de servizos 

sociais de Galicia: 

a) Os servizos sociais comunitarios configúranse como servizos de carácter 

integrador, o que os constitúe na principal instancia do sistema para o 

desenvolvemento de intervencións de carácter preventivo, de atención integral a 

persoas e familias e de incorporación social e laboral. 

b) Os servizos sociais comunitarios configúranse como servizos de carácter integrador, o 

que os constitúe na segunda instancia do sistema para o desenvolvemento de intervencións 

de carácter preventivo, de atención integral a persoas e familias e de incorporación social e 

laboral. 

c) Os servizos sociais comunitarios configúranse como servizos de carácter integrador, o 

que os constitúe na única instancia do sistema para o desenvolvemento de intervencións 

de carácter preventivo, de atención integral a persoas e familias e de incorporación social e 

laboral. 

2. No caso de presentarse reclamación ao orzamento xeral, o Pleno deberá 

resolvelas no prazo máximo de: 

a) 15 días 

b) 30 días 

c) 1 mes 

 

 



  

 

3. O Decreto 192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos 

sociais de familia, infancia e adolescencia, define ás persoas en cuxo interese 

directo se presta o servizo como: 

a) Persoas beneficiarias 

b) Persoas usuarias 

c) Persoas destinatarias 

4. Segundo o establecido no artigo 96.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, como regra 

xeral, ¿cal é o prazo en que deben resolverse os procedementos administrativos 

tramitados de maneira simplificada? 

a) 15 días 

c) 30 días 

d) 1 mes 

5. Que artigo da Constitución Española recolle o dereito fundamental de acceso á 

función pública? 

a) O artigo 23 

b) O artigo 22 

c) O artigo 21 

 


