1.- En que data foi ratificada polo pobo español en Referendum a Constitución
Española de 1978:
A. O 31 de outubro
B. O 11 de novembro
C. O 13 de novembro
D. O 6 de decembro

2.- A actual Constitución Española de 1978, tivo algunha reforma?:
A. Non tivo ningunha reforma pois require un procedemento especial
B. Si, unha única reforma no ano 1992
C. Si, dúas reformas, unha no ano 1992 e outra no ano 2011
D. Si, catro reformas, nos anos 1992, 2002, 2011 e 2012

3.- Segundo indica o artigo 1.3 da Constitución Española, a forma política do
Estado español é:
A. Un Estado democrático monárquico
B. Un Estado social de Dereito
C. A Monarquía hereditaria
D. A Monarquía parlamentaria

4.- Segundo se indica no artigo 16.3 da Constitución Española, que confesión
relixiosa terá carácter estatal?:
A. A Igrexa Católica
B. A Igrexa Cristiá
C. Todas e cada unha das confesións que se profesan en España
D. Ningunha confesión terá carácter estatal

5.- Segundo se indica no artigo 21.1 da Constitución Española, recoñécese o
dereito de reunión pacífica e sen armas, e para o exercicio deste dereito fora
de lugares de tránsito público:
A. Necesitarase autorización previa
B. Necesitarase autorización previa e dispor dun servicio de seguridade
C. Necesitarase realizar unha comunicación previa ou no momento á
autoridade e dispor dun servicio de seguridade en todo caso
D. Non se necesitará autorización previa

6.- Segundo se indica no artigo 10.1 da Constitución Española, o respecto á lei
e aos dereitos dos demais son:
A. Fundamento do orde político e da paz social
B. Unha garantía de non discriminación social
C. Un principio reitor da política social
D. Unha garantía de seguridade xurídica

7.- Segundo se indica no artigo 25.2 da Constitución Española, as penas
privativas de liberdade estarán orientadas:
A. Unicamente á reinserción social
B. Á reinserción social a través do castigo derivado da pena
C. Á reeducación e reinserción social
D. Á formación laboral que facilite a reinserción social

8.- Segundo o indicado no artigo 27.3 da Constitución Española, os poderes
públicos garantiran o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban
a formación relixiosa e moral:
A. Que este da cordo coas súas propias conviccións
B. Que se establezan polas leis
C. Que se acorden polo Consello Escolar
D. Que se acorden pola dirección do Centro

9.- Segundo a regra xeral indicada no artigo 29.1 da Constitución Española,
todos os españois terán o dereito de petición, na forma e cos efectos que
determine a lei, que poderán exercitar:
A. So individualmente, por escrito ou verbalmente
B. So colectivamente e por escrito
C. De xeito individual verbalmente, ou colectiva por escrito
D. De xeito individual ou colectiva, e por escrito

10.- A doutrina da división de poderes, que ven de Montesquieu, organiza o
Estado nos seguintes poderes:
A. Administrativo e Executivo
B. Lexislativo, Administrativo e Xudicial
C. Lexislativo, Executivo e Xudicial
D. Lexislativo, Executivo, Administrativo e Xudicial

11.- Segundo o establecido no artigo 37.1 da Constitución Española, entre os
representantes dos traballadores e os empresarios, a lei garantirá o dereito:
A. Á contratación en condicións de igualdade entre home e muller
B. Á negociación colectiva laboral
C. Ao reparto equitativo de cargas fiscais e sociais
D. A acollerse á xubilación anticipada a petición do traballador
12.- Entre os dereitos recoñecidos na Constitución Española, cales están
recollidos no título I?:
A. Dereito de asociación
B. Dereito de fundación
C. Dereitos de asociación e de fundación
D. Dereitos de asociación, de fundación, e de cooperativa

13.- Segundo o artigo 55.1 da Constitución Española, o dereito que garante o
secreto das comunicacións regulado no artigo 18.3 da Constitución Española,
poderá ser suspendido cando se acorde a declaración do:
A. Estado de alarma
B. Estado de excepción
C. Estado de sitio
D. Estado de excepción ou de sitio

14.- Segundo o artigo 61.1 da Constitución Española, o Rei, ao ser proclamado
ante as Cortes Xerais:
A. Prestará xuramento de desempeñar fielmente as súas funcións, gardar e
facer gardar a Constitución e as Leis, e respectar os dereitos dos
cidadáns, as Comunidades Autonómicas e as entidades locais
B. Prestará xuramento de desempeñar fielmente as súas funcións, gardar e
facer gardar a Constitución e as Leis, e respectar os dereitos dos
cidadáns e das Comunidades Autónomas
C. Prestará xuramento ou promesa de desempeñar fielmente as súas
funcións, gardar e facer gardar a Constitución e as Leis, e respectar os
dereitos dos cidadáns e das Comunidades Autónomas
D. Prestará promesa de desempeñar fielmente as súas funcións, gardar e
facer gardar a Constitución e as Leis, e respectar os dereitos dos
cidadáns, as Comunidades Autonómicas e as entidades locais

15.- Segundo o artigo 113.2 da Constitución Española, a moción de censura
deberá ser proposta, polo menos:
A. Pola maioría simple dos Deputados
B. Pola metade dos Deputados
C. Pola maioría absoluta dos Deputados
D. Pola décima parte dos Deputados

16. - Segundo o artigo 126 da Constitución Española, a policía xudicial
depende de:
A. Os Xuíces e os Tribunais
B. Os Tribunais e o Ministerio Fiscal
C. O Ministerio Fiscal e o Consejo General del Poder Judicial
D. Os Xuíces, os Tribunais e o Ministerio Fiscal

17. - Segundo o artigo 159.1 da Constitución Española, cantos dos membros
do Tribunal Constitucional son nomeados polo Rei a proposta do Senado?
A. Un
B. Dous
C. Tres
D. Catro

18.- Como se titula o Capítulo II do Título I do Estatuto de Autonomía de
Galicia?
A. Do Parlamento.
B. Da Xunta e do seu Presidente
C. Do poder galego
D. Das competencias de Galicia

19.- Segundo o artigo 78.1 da Constitución Española, en cada Cámara haberá
unha Deputación Permanente composta por un mínimo de:
A. 35 membros
B. 25 membros
C. 31 membros
D. 21 membros

20- Segundo o artigo 12.Un do Estatuto de Autonomía de Galicia, o Parlamento
elixirá de entre os seus membros:
A. Un Presidente, Un Vicepresidente, Conselleiros, a Mesa e unha
Deputación Permanente
B. O Presidente do Parlamento, a Mesa e unha Deputación Permanente
C. Un Presidente, a Mesa e unha Deputación Permanente
D. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e unha
Deputación Permanente

21. - Segundo o artigo 56.1b) do Estatuto de Autonomía de Galicia, a proposta
de reforma do Estatuto requirirá:
A. En todo caso a aprobación do Parlamento galego por maioría de dous
terzos, a aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica e,
finalmente, o referendo positivo dos electores
B. En todo caso a aprobación da Xunta de Galicia, do Parlamento galego,
por proposta dunha quinta parte dos seus membros, e das Cortes Xerais
C. En todo caso a aprobación do Parlamento galego por maioría de tres
quintos, a aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica e,
finalmente, o referendo positivo dos electores
D. Exclusivamente a aprobación das Cortes Xerais por maioría absoluta

22. - No marco do Estatuto de Autonomía de Galicia corresponde á
Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva de:
A. As feiras e mercados interiores
B. Portos pesqueiros
C. Propiedade industrial e intelectual
D. Salvamento marítimo

23.- Quen nomea ao Presidente da Xunta, segundo o establecido no artigo 15.
Dous do Estatuto de Autonomía de Galicia?:
A. O Consello de Ministros
B. O Presidente do Goberno
C. A Asemblea Lexislativa da Comunidade Autónoma
D. O Rei

24.- Segundo o artigo 36 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade
Autónoma galega poderá solicitar do Estado:
A. A transferencia de competencias non asumidas neste Estatuto
B. A delegación de competencias non asumidas neste Estatuto
C. A transferencia ou delegación de competencias non asumidas neste
Estatuto
D. A transferencia ou delegación de competencias asumidas neste Estatuto

25.- Segundo o artigo 95 da Constitución Española, a celebración dun tratado
internacional que conteña estipulacións contrarias á Constitución esixirá:
A. Previa autorización das Cortes Xerais
B. A previa revisión constitucional
C. Autorización mediante lei orgánica
D. Autorización do Tribunal Constitucional

26. - Segundo o artigo 47.1 de a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos
das Administracións Públicas son nulos de pleno dereito nos casos seguintes:
A. Os que lesións os dereitos e liberdades susceptibles de recurso de
inconstitucionalidade
B. Os que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico, incluso
a desviación de poder
C. Os que teñan un contido imposible
D. Os ditados por órgano incompetente por razón da xerarquía

27. -Segundo o artigo 39.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, os actos das
Administracións Públicas suxeitos ao dereito Administrativo presumiranse
válidos e producirán efectos:
A. Desde a data en que se notifiquen, salvo que neles se dispoña outra
cousa
B. Desde a data en que se produza a aprobación superior
C. Desde a data que se notifiquen, en todo caso
D. Desde a data en que se diten, salvo que neles se dispoña outra cousa

28.- Segundo o artigo 40.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas:
A. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de dez días a
partir da data en que o acto fose ditado
B. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de vinte días a
partir da data en que o acto fose ditado
C. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de sete días a
partir da data en que o acto fose ditado
D. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de cinco días a
partir da data en que o acto fose ditado

29.- Segundo o artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administración públicas:
A. Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora e de
minuto en minuto desde a hora e minuto en que teña lugar a notificación
ou publicación do acto de que se trate e non poderán ter unha duración
superior a vinte e catro horas, nese caso expresaranse en días
B. Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora desde a
hora en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se
trate e non poderán ter unha duración superior a vinte e catro horas,
nese caso expresaranse en días
C. Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora e de
minuto en minuto desde a hora e minuto en que teña lugar a notificación
ou publicación do acto de que se trate e non poderán ter unha duración
superior a corenta e oito horas, nese caso expresaranse en días
D. Os prazos expresados por horas contaranse de hora en hora desde a
hora en que teña lugar a notificación ou publicación do acto de que se
trate e non poderán ter unha duración superior a corenta e oito horas,
nese caso expresaranse en días

30.- Segundo o artigo 3.1 da lei 7/1985, do 2 de abril, son entidades locais
territoriais: (sinale a resposta máis correcta)
A. O municipio, a provincia e a illa nos arquipélagos balear e canario
B. O municipio e a provincia
C. A provincia e a illa nos arquipélagos balear e canario
D. O municipio

31.- O artigo 6 da lei 7/1985, do 2 de abril, indica que as entidades locais
serven con obxectividade os intereses públicos que lles están
encomendados e actúan de acordo cos principios:
A. Descentralización, desconcentración e coordinación
B. Eficacia, descentralización, desconcentración e coordinación
C. Eficiencia, descentralización, desconcentración e coordinación
D. Eficacia, descentralización, eficiencia e coordinación

32.- Son elementos do municipio:
A. Territorio, poboación e organización
B. Personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar
C. O alcalde, o Pleno e os concelleiros
D. O alcalde, o Pleno, os concelleiros e o persoal do municipio

33.- Están obrigadas todas as persoas que viven na comunidade autónoma
de Galicia a inscribirse no padrón municipal?:
A. Non, só as que non estean rexistradas en ningún outro municipio do
territorio español
B. Non, ningunha norma obriga ao empadroamento
C. Si, no municipio que se resida habitualmente
D. Si, e se vive en varios municipios, ten que elixir exclusivamente un
deles

34.- O artigo 59 da lei 5/1997, do 22 de xullo, establece que a organización
municipal rexerase polas seguintes regras:
A. O alcalde, os tenentes de alcalde e o Pleno existirán en todos os
concellos de máis de 5000 habitantes
B. O alcalde, os tenentes de alcalde e o Pleno existirán en todos os
concellos de máis de 15000 habitantes
C. O alcalde, os tenentes de alcalde, o Pleno e a comisión especial de
contas existirán en todos os concellos
D. O alcalde, os tenentes de alcalde, o Pleno e a comisión de Goberno
existirán en todos os concellos

35.- A comisión de Goberno nos municipios, de acordo ao establecido
artigo 65 da lei 5/1997, do 22 de xullo, esta integrada por:
A. O alcalde e un número de concelleiros non superior ao terzo
número legal dos mesmos
B. O alcalde e un número de concelleiros non superior á metade
número legal dos mesmos
C. O alcalde e un número de concelleiros non superior ao cuarto
número legal dos mesmos
D. O alcalde e todos os concelleiros

no
do
do
do

36.- O artigo 107 da lei 7/1985, do 2 de abril, establece que as ordenanzas
fiscais reguladoras dos tributos locais comezarán a aplicarse:
A. No momento da súa publicación definitiva no Diario Oficial de Galicia
B. No momento da súa publicación definitiva en Boletín Oficial do
Estado
C. No momento da súa publicación definitiva no Boletín Oficial da
provincia
D. No momento da súa publicación definitiva no taboleiro de anuncios
do municipio

37.- A aprobación inicial das ordenanzas locais corresponde:
A.
B.
C.
D.

Ao Alcalde
Ao Pleno
Á comisión de Goberno
Á concellería competente por razón da materia

38.- O artigo 62 do Estatuto Básico do Empregado Público, indica que a
condición de funcionario de carreira adquírese polo cumprimento sucesivo
dos seguintes requisitos:
A. Superación do proceso selectivo e toma de posesión dentro do prazo
que se estableza
B. Superación do proceso selectivo, nomeamento polo órgano
competente e toma de posesión
C. Superación do proceso selectivo, nomeamento polo órgano
competente, acta de acatamento á Constitución, ao Estatuto de
autonomía e ao ordenamento xurídico e toma de posesión
D. A condición de funcionario de carreira adquírese exclusivamente coa

superación do proceso selectivo, o cumprimento do resto de
requisitos é compaxino, non sucesivo
39.- De acordo co EBEP, cal das seguintes non é unha situación
administrativa dos funcionarios de carreira? :
A. Servizo noutras Administracións Públicas
B. Suspensión de función
C. Servizo activo
D. Excedencia por razón de violencia familiar

40.- Segundo o artigo 53 da lei 2/1896, do 13 de marzo, non é unha función
dos corpos das policías locais:
A. Vixiar os espazos públicos
B. Previr a comisión de actos delituosos
C. Cooperar na resolución dos conflitos privados
D. Policía Administrativa

41.- De acordo ao establecido no artigo 53.2 da lei 2/1986, do 13 de marzo,
as actuacións que se practiquen na instrución de atestados por accidentes
dentro do centro urbano deben ser comunicadas:
A. Ás Forzas e Corpos de seguridade do Estado competentes
B. Ao Xulgado de instrución que corresponda
C. Ao indicado na Lei de Seguridade viaria
D. Á Dirección Xeral de Tráfico

42.- De acordo ao establecido no artigo 77.4 da lei 4/2007, do 20 de abril,
as persoas que encubrisen a comisión dunha falta moi grave ou grave,
incorren en falta:
A. A mesma falta que encubrisen
B. En falta de inferior grao
C. En falta moi grave de encubrimento
D. Non se sanciona o encubrimento

43.- O artigo 123 do decreto 243/2008, do 16 de outubro, indica que por
razóns de urxencia, a persoa instrutora poderá dispoñer que os prazos de
tramitación do expediente redúzanse á metade, salvo:
A. Contestación aos pregos de cargos e o período de práctica das
probas
B. Contestación aos pregos de cargos e o período de práctica das
probas e de alegacións á proposta de resolución
C. Ningún prazo pódese reducir á metade no réxime disciplinario
D. Ningunha resposta é correcta

44.- Coordinar as actuacións da Xunta de Galicia con outras
administracións públicas en materia de protección civil e xestión de
emerxencias, segundo o artigo 13 da lei 5/2007, do 7 de maio,
correspóndelle:
A. A persoa titular da Xunta de Galicia
B. A persoa titular da consellería competente en materia de protección
civil e emerxencias
C. O consello da Xunta de Galicia
D. A persoa titular da dirección xeral competente en materia de interior e
emerxencias

45.- Os órganos de goberno e administración da Axencia Galega de
Emerxencias de acordo co artigo 19 da lei 5/2007, do 7 de maio son:
A. A xerencia e o consello reitor
B. A xerencia, o consello reitor e a presidencia
C. A xerencia, o consello reitor, a presidencia e a vicepresidencia
D. O consello reitor, a presidencia e a vicepresidencia

46.- O marco orgánico e funcional das autoridades, órganos e organismos,
así como a identificación e avaliación de riscos e os mecanismos de
mobilización dos medios materiais e persoais, tanto públicos como privados,
necesarios para a protección da integridade física das persoas, os bens e o
patrimonio colectivo e ambiental ante situacións de emerxencia colectiva,
segundo o artigo 31.1 da lei 5/2007, do 7 de maio son:
A. Plans públicos de protección civil
B. Plans privados de protección civil
C. Plan especial de protección civil
D. Plan territorial de protección civil

47.- A que réxime disciplinario está sometido o persoal funcionario en
situación de segunda actividade sen ocupar destino no corpo da Policía
Local, segundo o indicado no artigo 76.2 da Lei 4/2007, de 20 de abril, de
coordinación de policías locais:
A.
B.
C.
D.

Réxime disciplinario establecido na lei 4/2007, do 20 de abril
Réxime disciplinario establecido na lei 4/2010, do 20 de maio
Réxime xeral disciplinario da función pública
Réxime disciplinario establecido en cada concello para o seu persoal

48.- Que xurisdición é a competente para coñecer dos delitos que se
cometan contra membros dos corpos das Policías Locais, segundo o
indicado no artigo 8.1 da lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo?:
A. A xurisdición militar
B. A xurisdición ordinaria
C. A xurisdición contencioso – administrativa
D. A xurisdición penal

49.- Segundo a Lei 9/2013, do 19 de decembro de Emprendemento e da
Competitividade Económica de Galicia, “Se para o desenvolvemento da
actividade é precisa a realización dunha obra ...”:
A. A documentación acreditativa do cumprimento de requisitos
presentarase acorde coa normativa urbanística, sendo necesaria a
obtención de licenza para a actividade en todo caso
B. A documentación acreditativa do cumprimento de requisitos
presentarase con validez suficiente tanto para o inicio da obra como
para o inicio da actividade, quedando autorizadas ambas
C. A documentación acreditativa do cumprimento de requisitos
presentarase coa comunicación previa prevista na normativa
urbanística ou coa solicitude de licenza de obra, se procedese. Unha
vez terminada a obra, presentarase comunicación previa para o inicio
da actividade.
D. A documentación acreditativa do cumprimento de requisitos
presentarase para o inicio da actividade unha vez concédasenos a
licenza de obra
50.- Segundo a Lei 9/2013, do 19 de decembro, de Emprendemento e da
Competitividade Económica de Galicia, “As licenzas poden revogarse nos
seguintes supostos...”:
A. Por finalizar o espectáculo público ou a actividade recreativa
B. Polo incumprimento por parte de quen ostente a titularidade das
licenzas dos requisitos ou condicións en virtude dos cales lles foron
outorgadas
C. Por cumprimento do prazo ao que está sometida a actividade
D. Por renuncia de quen ostente a súa titularidade

51.- Segundo o artigo 77 da Lei 13/2010, do 17 de Decembro de Comercio
Interior de Galicia, “As persoas que exerzan o comercio ambulante deberán
ter exposto en forma facilmente visible e lexible para o público..”:
A. Os seus datos persoais e o seu teléfono de contacto para atender as
posibles reclamacións
B. A correspondente autorización autonómica
C. Unha dirección para a recepción das posibles reclamacións
D. Os seus datos persoais e o documento no que conste a
correspondente autorización municipal, así como unha dirección para
a recepción das posibles reclamacións

52.- Segundo o artigo 41 da Lei 9/2013, do 19 de decembro de
Emprendemento e da Competitividade Económica de Galicia: “En atención
á concorrencia de razóns de orde pública, seguridade pública, saúde
pública e protección do medio ambiente, será precisa a obtención de licenza
municipal ou autorización autonómica para...”:
A. A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior
a 100 persoas
B. A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior
a 1000 persoas
C. A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior
a 500 persoas
D. A apertura de establecementos abertos ao público cun aforo superior
a 5000 persoas

53.- Segundo a Lei de Solo de Galicia: Aos terreos integrados na malla
urbana que conten con acceso rodado público e cos servizos de
abastecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración
de enerxía eléctrica,(...) con características adecuadas para servir á
edificación existente e á permitida polo plan”, denomínaselles:
A. Soares
B. Solo urbanizable
C. Solo urbano
D. Adoito de Núcleo rural tradicional

54.- Segundo a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de Espectáculos Públicos
e Actividades Recreativas de Galicia, A quen corresponde Recibir e
comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas
que correspondan en relación cos espectáculos públicos e as actividades
recreativas que se desenvolvan dentro do termo municipal, incluídas as de
carácter extraordinario?:
A. Corresponde ao Concello, agás as de carácter extraordinario, que
serán informadas pola Subdelegación do Goberno
B. Corresponde á Consellería competente dependendo do tipo de
espectáculos ou actividades

C. Corresponde aos Concellos
D. Corresponde á Delegación Provincial da Consellería competente
nesta materia

55.- Cal das seguintes referencias lexislativas correspóndese coa actual Lei
de Residuos e de Solos contaminados de Galicia:
A. A Lei 6/2021, do 17 de febreiro
B. A Lei 10/2008, do 3 de novembro
C. A Lei 2/2016, do 10 de febreiro
D. A Lei 4/2021, do 16 de febreiro

56.- Sinale a que concepto refírese a seguinte definición recollida na Lei de
Residuos e Solos contaminados de Galicia: “xestión dos propios residuos
domésticos de carácter orgánico biodegradable producidos nos fogares,
restaurantes, servizos de restauración colectiva ou establecementos de
venda comerciante polo miúdo e que se realiza individualmente para a
utilización particular do compost resultante”:
A. Compostaxe comunitaria
B. Compostaxe doméstica
C. Compostaxe Xenérica
D. Compostaxe particular

57.- Segundos datos recolleitos mediante o Instituto Galego de Estatística,
sobre o ano 2020, Cales serían as provincias galegas con maior e menor
volume de poboación?
A. A Coruña e Lugo
B. A Coruña e Ourense
C. Pontevedra e Ourense
D. Pontevedra e Lugo

58.- Os bens culturais cuxo transporte dun punto a outro é posible,
integraranse no Patrimonio de tipo:
A. Moble
B. Arqueolóxico
C. Documental
D. Inmoble

59.- Os delitos que son cometidos por unha persoa de elevado status social
e económico e no desempeño dun cargo defínense como:
A. Delitos de pescozo azul
B. Delitos clasistas
C. Delitos de pescozo branco
D. Crime organizado

60.- A tendencia emocional que provoca que percibamos o mundo desde
nosa propia perspectiva cultural chámase:
A. Enculturación
B. Aculturación
C. Relativismo
D. Etnocentrismo

61.- O seu superior xerárquico comete unha infracción sobre a que vostede
decide dar conta, neste caso, a comunicación realizarase:
A. Ao Concelleiro de Persoal ou persoa en quen delegue
B. Ao Alcalde
C. A outro superior de igual rango
D. Ao seu superior inmediato
62.- A premisa de que “en ningún caso a obediencia debida poderá amparar
ordes por parte dun mando policial que entrañen a execución de actos que
manifestamente constitúan delito ou sexan contrarios á Constitución ou ás
Leis”, é un precepto recolleito literalmente en:
A. A Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade
B. A Carta de Rotterdam
C. A Declaración Universal de Dereitos Humanos
D. O Convenio de Xenebra

63.- A participación das policías locais en funcións de policía xudicial é un
aspecto:
A. Que non aparece reflectido, dado que son funcións das forzas e
corpos de seguridade do Estado
B. Que aparecen recollidas na Lei Orgánica 2/1986 do 13 de marzo
C. Que se dá exclusivamente en materia de seguridade cidadá
D. Que se dá exclusivamente en materia de accidentalidade
64.- O concepto de “Deontología” non fai referencia a:
A. Normas de conduta
B. O deber
C. Preferencias profesionais
D. A ética profesional
65. – A circunstancia de arrebato, obcecación ou outro estado pasional de
entidade semellante recollido no artigo 21.3 do Código Penal é:
A. Unha atenuante xenérica
B. Unha atenuante aplicable exclusivamente aos delitos cometidos entre
parentes
C. Unha agravante xenérica
D. Unha agravante prevista especificamente para os delitos cometidos
entre parentes

66.- Segundo o artigo 22.8 do Código Penal, existirá reincidencia cando:
A. Ao delinquir, o culpable fora condenado executoriamente ou non
executoriamente por un delito comprendido no mesmo capítulo do
Código Penal sexa ou non da mesma natureza, incluídos los delitos
leves
B. Ao delinquir, o culpable fora condenado executoriamente por un delito
comprendido no meso título do Código Penal, sempre que sexa da
mesma natureza
C. Ao delinquir, o culpable fora condenado executoriamente ou non
executoriamente por un delito comprendido no mesmo título do Código
Penal sexa o non da mesma natureza, incluídos los delitos leves
D. Ao delinquir, o culpable fora condenado executoriamente por calquera
delito previsto no Código Penal ou en calquera outra lei

67.- Segundo o artigo 28 do Código Penal tamén son autores do delito:
A. Os encubridores
B. Os que cooperan á execución do feito de calquera outra forma
C. Os que inducen directamente a outro ou outros a executalo
D. Os responsables civís e os familiares ata o
2º grado por
consanguinidade
68. – Segundo o artigo 16 do Código Penal, existe tentativa cando:
A. O suxeito da principio á execución do delito e este non se produce por
causas independentes da vontade do autor
B. O suxeito pensou en executar o delito, pero, por calquera circunstancia
independente da súa vontade, e antes de iniciar o delito, cambia a súa
opinión e decide que non pode levalo a cabo
C. O suxeito, sen iniciar a execución do delito, cambia a súa opinión e
decide non executalo
D. O suxeito comete o delito e consegue o seu propósito, pero despois
arrepíntese e confesa o delito

69.- Cal das respostas é falsa:
A. Un ladrón que, tras cometer un delito de roubo con forza nas cousas,
foxe co botín sendo detido días máis tarde pola policía, quen consegue
recuperalo botín, cometería un delito de roubo en grado de tentativa
B. Un ladrón que, tras cometer o delito de roubo con forza nas cousas, foxe
sen o botín por medo a ser sorprendido, cometería un delito de roubo en
tentativa
C. Un ladrón que, tras cometer o delito de roubo con forza nas cousas, foxe
con botín, pero é detido inmediatamente despois pola policía, cometería
un delito de roubo en tentativa

D. Un ladrón que está a cometer un delito de roubo con forza nas cousas e
é sorprendido e detido infraganti pola policía, cometería un delito de
roubo en tentativa

70.- O artigo 234 do Código Penal establece que o que, con ánimo de lucro
tomase cousas mobles alleas contra a vontade do seu dono será castigado,
como reo de furto, coa pena de prisión de seis a dezaoito meses:
A. Se a contía do subtraído excedese de 400 euros
B. Se a contía do subtraído excedese de 1000 euros
C. Con independencia da contía do subtraído
D. Se a contía do subtraído excedese de 400 euros en establecemento
aberto ao público, e de 1000 euros nos demais casos

71.- O artigo 369 do Código Penal prevé agravacións das penas para os
delitos contra a saúde pública nos casos nos que:
A. O culpable fose autoridade, funcionario público, facultativo, traballador
social, docente ou educador e obrase no exercicio do seu cargo,
profesión ou oficio
B. Os feitos cométense durante a noite
C. As sustancias estupefacientes facilítense a mulleres embarazadas
D. As sustancias estupefacientes facilítense a menores de 21 años

72.- Segundo o artigo 513 do Código Penal son punibles as reunións ou
manifestación ilícitas, e teñen tal consideración:
A. As que se celebren coa finalidade de cometer algún delito
B. As que se celebren co fin de cometer algún delito exclusivamente
relacionado con motivos racistas, antisemitas ou outro relacionado coa
relixión, ideas, conviccións ou crenzas
C. As prohibidas expresamente pola autoridade gobernativa, municipal ou
autonómica
D. As celebradas durante os estados de alarma, excepción ou sitio

73.- Cal das seguintes conductas non é delito:
A. A autoridade ou funcionario público que procure ou favoreza o dereito á
asistencia de avogado ao detido ou preso, impida ou obstaculice a
renuncia deste á devandita asistencia ou lle informe de forma inmediata
e de modo que lle sexa comprensible dos seus dereitos e das razóns da
súa detención
B. A autoridade, funcionario público ou axente destes que, mediando causa
por delito, intercepta as telecomunicacións ou utiliza artificios técnicos de
escoitas, transmisión, gravación ou reprodución do son, da imaxe ou de
calquera outra sinal de comunicación, con violación das garantías
constitucionais ou legais
C. A autoridade ou funcionario público que, mediando causa por delito,
acorda, practica ou prolonga calquera privación de liberdade dun detido,

preso ou sentenciado, con violación dos prazos ou demais garantías
constitucionais ou legais
D. A autoridade ou funcionario público que, con ocasión de lícito rexistro de
papeis, documentos ou efectos dunha persoa, cometa calquera vexación
inxusta ou dano innecesario nos seus bens

74.- O artigo 404 del Código Penal, que recolle o tipo básico da
prevaricación castiga:
A. Á autoridade ou funcionario público que, a propósito da súa xustiza, dita
unha resolución axustada a dereito nun asunto administrativo
B. Á autoridade, funcionario público ou axente da autoridade que, a
propósito ou con ignorancia da súa inxustiza, dita unha resolución
arbitraria nun asunto administrativo que non sexa da súa competencia
C. Á autoridade ou funcionario público que dita unha resolución nun asunto
administrativo
D. Á autoridade ou funcionario público que, a propósito da súa inxustiza,
dita unha resolución arbitraria nun asunto administrativo

75.- Un policía que, ante a comisión dunha infracción por un particular, dille
a ese particular que todo pode quedar solucionado (que non tramitará a
proposta de sanción) se lle entrega 50 €, comete delito de:
A. Suborno en grado de tentativa
B. Suborno consumado
C. Estafa impropia
D. Negociacións prohibidas a funcionarios públicos

76.- O artigo 561 Código Penal establece que quen afirme falsamente ou
simule unha situación de perigo para a comunidade ou a produción dun
sinistro a consecuencia do cal é necesario prestar auxilio a outro, e con elo
provoque a mobilización dos servizos de policía comete un delito de:
A. Denuncia falsa
B. Simulación de delito
C. Desordes públicas
D. Danos en tentativa

77.- Indique cal é a resposta incorrecta na seguinte situación: un suxeito
golpea na cabeza cunha pistola metálica sen munición a un policía
debidamente uniformado que está desenvolvendo a súa actividade
profesional:
A. Comete o delito básico de atentado e non o agravado, pois a arma non
podía ser disparada
B. Non comete delito de atentado no caso de que a agresión veña motivada
por unha cuestión de infidelidade ou calquera outra allea a actividade
profesional do policía
C. Comete o delito agravado de atentado mediante o uso de arma e outros
instrumentos perigosos

D. Comete delito de atentado, aínda que non lle causase ningunha lesión
ao policía porque levaba a cabeza protexida cun casco que evitou
lesións ao policía

78.- O que falte ao respecto ou consideración debida a un axente da
autoridade, no exercicio das súas funcións, comete un delito:
A. De atentado, previsto e penado no artigo 550 del Código Penal
B. De desobediencia, previsto e penado no artigo 556 del Código Penal
C. Non comete delito, é unha conducta non prevista no Código Penal, cuxa
persecución queda relegada ao ámbito do dereito administrativo
sancionador
D. De desordes públicas, previsto e penado no artigo 557 do Código Penal

79.- Para que se cometa delito de atentado contra un axente da autoridade
é necesario:
A. Que o axente da autoridade vista o uniforme regulamentario
B. Que o axente da autoridade vista o uniforme regulamentario e áchese no
exercicio das funcións do seu cargo
C. Que o axente da autoridade vista o uniforme regulamentario e áchese no
exercicio das funcións do seu cargo e que o agresor no sexa un
funcionario público
D. Que agridan, intimiden gravemente ou con violencia, ou poñan
resistencia grave ou o acometan cando o axente da autoridade áchese
no exercicio das funcións do seu cargo ou con ocasión delas

80.- O artigo 138 castiga como reo de homicidio ao que mate a outro cunha
una pena de:
A. Prisión de 25 a 40 anos
B. Multa de 2 a 6 anos
C. Prisión de 1 a 4 anos
D. Prisión de 10 a 15 anos

81.- O artigo 139 Código penal tipifica o asasinato ao dicir que será
castigado coa pena de prisión de quince a vinte e cinco anos, como reo de
asasinato, o que mata a outro concorrendo algunha das circunstancias
seguintes. Indique a circunstancia non prevista:
A. Aleivosía
B. Prezo, recompensa ou promesa
C. Ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente a dor do
ofendido
D. Existencia de vínculos familiares entre vítima e agresor

82.- O artigo 240 do Código Penal ao penar o delito de roubo con forza nas
cousas di que o culpable de roubo con forza nas cousas será castigado coa
pena de prisión dun a tres anos. Para a imposición da pena indique cal das
seguintes respostas é correcta:
A. Se a contía do subtraído excedese de i de 400 euros
B. Se a contía do subtraído excedese de 1000 euros
C. Con independencia da contía do subtraído
D. Se a contía do subtraído excedese de 400 euros en establecemento
aberto ao público, e de 1000 euros nos demais casos

83.-Non constitúe circunstancia que configura o delito de roubo con forza en
nas cousas, segundo o artigo 238 del Código Penal:
A. Uso de chave falsa
B. Escalamento
C. Recaer o feito sobre cousas de primeira necesidade, vivendas ou outros
bens de recoñecida utilidade social
D. Rompemento de parede, teito ou chan, ou fractura de porta o xanela

84.- Os que, con ánimo de lucro, utilizaren engano bastante para producir
erro en outro, inducíndoo a realizar un acto de disposición patrimonial en
prexuízo propio ou alleo, cometen delito de:
A. Estafa
B. Furto agravado
C. Apropiación indebida
D. Roubo con violencia

85.- O que, sen a debida autorización subtrae un vehículo de motor que o
seu propietario deixou aberto e coas chaves postas mentres compraba o
xornal, e, tras utilizalo durante 24 horas, déixao coa porta aberta e os
portelos baixados xunto a unha comisaría, na zona de estacionamento
prohibido por razóns seguridade comete el delito de:
A. Furto do artigo 234 Código Penal
B. Roubo do artigo 237 del Código Penal
C. Furto de uso do artigo 244 Código Penal
D. Roubo de uso do artigo 244 Código Penal

86.- O artigo 368 Código penal castiga aos que executen actos de cultivo,
elaboración ou tráfico, ou doutro xeito promovan, favorezan ou faciliten o
consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias
psicotrópicas, ou as posúan con aqueles fines:
A. Coas mesmas penas independentemente de que se trate de sustancias
que non causan grave dano a saúde (como marihuana), ou que causan
grave dano a saúde (como cocaína)
B. Con menor pena cando se trata de sustancias que causan grave dano á
saúde

C. Con maior pena cando se trata de sustancias que causan grave dano á
saúde
D. Se non causan grave dano á saúde non se castiga

87.- O vehículo a motor ou ciclomotor usado en delitos contra a seguridade
viaria ...
A. Considérase instrumento do delito para os efectos dos artigos 127 e 128
do Código Penal
B. Considérase obxecto do delito para os efectos dos artigos 127 e 128 do
Código Penal
C. Considérase unha ferramenta do delito para os efectos dos artigos 127 e
128 do Código Penal
D. Non se considera un instrumento do delito para os efectos dos artigos
127 e 128 do Código Penal

88.- Será castigado coas penas que contempla o artigo 379.1 do Código
penal:
A. O que conduce un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade
superior en 70 quilómetros por hora en vía urbana ou en 80 quilómetros
por hora en vía interurbana á permitida regulamentariamente
B. O que conduce un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade
superior en 60 quilómetros por hora en vía urbana ou en 80 quilómetros
por hora en vía interurbana á permitida regulamentariamente
C. O que conduce un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade
superior en 60 quilómetros por hora en vía interurbana ou en 70
quilómetros por hora en vía urbana á permitida regulamentariamente
D. O que conduce un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade
superior en 50 quilómetros por hora en vía urbana ou en 80 quilómetros
por hora en vía interurbana á permitida regulamentariamente

89.- Reputarase manifestamente temeraria a condución:
A. Na que concorran as circunstancias recollidas no apartado primeiro,
inciso segundo ou no inciso segundo do artigo 379 do Código Penal
B. Na que puideran concorrer as circunstancias recollidas no apartado
primeiro ou no apartado segundo do artigo 379 do Código Penal
C. Na que concorran as circunstancias previstas no apartado primeiro e no
inciso segundo do apartado segundo do artigo 379 do Código Penal
D. Na que concorran as circunstancias previstas no apartado primeiro e no
inciso primeiro do apartado segundo do artigo 379 do Código Penal

90.- Cando cos actos sancionados nos artigos 379, 380 e 381 do Código
penal ocasionásese, ademais do risco prevido, un resultado lesivo
constitutivo de delito, calquera que sexa a súa gravidade…:
A. Os xuíces ou tribunais apreciarán todas as infraccións cometidas e
farase unha sumatoria de todas as penas, aplicándoas na súa metade

superior, e condenando, en todo caso, ao
resarcimiento da
responsabilidade civil que se orixinei.
B. Os xuíces ou tribunais apreciarán aquela infracción que subsuma a
todas as demais, aplicando a pena desta na súa metade superior e
condenando, en todo caso, ao resarcimiento da responsabilidade civil
que se orixinei.
C. Os xuíces ou tribunais apreciarán tan só a infracción máis gravemente
penada, aplicando a pena na súa metade inferior e condenando, en todo
caso, ao resarcimiento da responsabilidade civil que se orixinou.
D. Os xuíces ou tribunais apreciarán tan só a infracción máis gravemente
penada, aplicando a pena na súa metade superior e condenando, en
todo caso, ao resarcimiento da responsabilidade civil que se orixinou.
91.- Tal como se recolle no artigo 35 do Código Penal, son penas privativas
de liberdade:
A. A prisión permanente revisable, a prisión, a privación do dereito a
conducir vehículos a motor e a localización permanente
B. A prisión permanente revisable, a prisión, a localización permanente e a
responsabilidade persoal subsidiaria pola falta de pagamento das multas
C. A prisión permanente revisable, a prisión, a localización permanente e a
privación da patria potestade.
D. A prisión permanente revisable, a prisión, os traballos en beneficio da
comunidade e a responsabilidade persoal subsidiaria pola falta de
pagamento de multas
92.- Cal das seguintes non e unha pena privativa de dereitos?:
A. A suspensión de emprego ou cargo publico
B. A privación do dereito a conducir vehículos a motos e ciclomotores
C. A responsabilidade persoal subsidiaria pola falta de pagamento de multa
D. A privación do dereito a posuír e levar armas

93.- A definición do atestado policial contense:
A. No Código Penal
B. Na Lei de Forzas e Corpos de Seguridade
C. Na Lei de Axuizamento Criminal
D. En ningunha das normas anteriores

94.- De conformidade co disposto no artigo 294 da Lei de Axuizamento
Criminal, se non se puidera redactar o atestado o funcionario a quen
corresponda facelo?:
A. Redactarase por calquera das persoas que deban firmalo
B. Substituirase por unha relación verbal circunstanciada
C. Non terá validez algunha no acto do xuízo oral
D. Non terán validez as actuacións practicadas pola policía xudicial

95.- O artigo 492 da Lei de Axuizamento Criminal establece literalmente que
a autoridade ou axente da policía xudicial:
A. Debe deter aos que estean nalgún dos casos relacionados nel, con
excepción do disposto no parágrafo 3 se o procesado ofrecese fianza
suficiente
B. Terá a obriga de deter aos que se atopen nalgún dos casos relacionados
nel, con excepción do disposto no parágrafo 3 se o procesado ofrecese
fianza suficiente
C. Contemplará a posibilidade de deter aos atopados nalgún dos casos
relacionados nel, con excepción do disposto no parágrafo 3 se o
procesado ofrecese fianza suficiente.
D. Poderá deter os atopados nalgún dos casos relacionados nel, con
excepción do disposto no parágrafo 3 se o procesado ofrecese fianza
suficiente

96.- Todo detido ten dereito a ser informado por escrito, nunha linguaxe
sinxela e accesible, nunha linguaxe que entenda e de inmediato, sobre os
feitos que se lle atribúen e os motivos da súa privación de liberdade, así
como sobre os dereitos que lle asisten, e isto ven recollido en:
A. A Lei de Axuizamento Criminal, artigo 524
B. A Lei de Axuizamento Criminal, artigo 620
C. A Lei de Axuizamento Criminal, artigo 520
D. A Lei de Axuizamento Criminal, artigo 420

97.- Tal e como se recolle no RDL 6/2015 do texto revisado da Lei de
tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria no seu artigo 7,
a, por competencia corresponde aos municipios:
A. A regulación, ordenación, xestión, vixilancia e disciplina do tráfico en
tódalas estradas que estean dentro do termo municipal
B. A regulación, xestión e disciplina do tráfico en vías urbanas e
interurbanas, incluídos tramos urbanos de autoestrada
C. A regulación, ordenación, xestión, vixilancia e disciplina do tráfico nas
vías, estradas, camiños e travesías
D. A regulación, ordenación, xestión, vixilancia e disciplina do tráfico nas
vías urbanas da súa titularidade

98.- No anexo I do RDL 6/2015, defínese como peón:
A. O que conduce un ciclo de dúas rodas
B. O que conduce un ciclomotor de dúas rodas
C. O que conduce unha moto de dúas rodas
D. O que conduce a pé un ciclo ou ciclomotor de dúas rodas

99.- Entre os casos especiais de adiantamentos incluídos no artigo 38 do
RDL 6/2015 están:
A. O realizado a camións cargados en pendentes
B. O realizado aos vehículos que circulan lentamente

C. O realizado ás bicicletas
D. O realizado aos vehículos que se atopen parados por unha retención
derivada da necesidade de tráfico

100.- De conformidade co artigo 40 do RDL 6/2015, está prohibido parar en:
A. Nas zonas sinalizadas para a carga e descarga
B. Nas interseccións e nas súas proximidades
C. En zonas sinalizadas para uso exclusivo de persoas con discapacidade
D. Nas beirarrúas, pasarelas e outras zonas para peóns

101.- Os vehículos de transportes especiais do grupo 1 estarán suxeitos a
regras e condicións específicas, incluído o acompañamento dun vehículo
piloto cando:
A. O vehículo no réxime de transporte especial supere os tres metros de
ancho ou a súa lonxitude supere os 20,55 metros
B. vehículo no réxime de transporte especial supere os tres metros e medio
de ancho ou a súa lonxitude supere os 26 metros
C. vehículo no réxime de transporte especial supere os tres metros de
ancho ou a súa lonxitude supere os 16 metros
D. vehículo no réxime de transporte especial supere os tres metros e medio
de ancho ou a súa lonxitude supere os 12 metros

102.- Tal e como se recolle no artigo 117 punto 1 do Regulamento xeral de
circulación, os cintos de seguridade homologados:
A. Están obrigados a usalos, correctamente suxeitos, o condutor e os
ocupantes dos vehículos, en todo momento, tanto no tráfico urbano
como interurbano. Esta obriga non será executable no caso de que os
ocupantes non o desexen
B. Están obrigados a usalos, correctamente suxeitos, o condutor e os
ocupantes dos vehículos, en todo momento, tanto no tráfico urbano
como interurbano. Esta obriga non será executable no caso de que o
condutor sexa un profesional dos servizos de emerxencia
C. Están obrigados a usalos, correctamente suxeitos, o condutor e os
ocupantes dos vehículos, en todo momento, tanto no tráfico urbano
como interurbano. Esta obriga non será executable naqueles vehículos
que non os teñan instalados
D. Están obrigados a usalos, correctamente suxeitos, o condutor e os
ocupantes dos vehículos, en todo momento, tanto no tráfico urbano
como interurbano. Esta obriga non será executable no caso de que os
ocupantes alugaran o vehículo
103.- A distancia mínima en que deben distinguirse por quen se aproxima
os elementos retrorreflectantes dos axentes de circulación é de:
A. Douscentos cincuenta metros
B. Cento cincuenta metros
C. Cen metros
D. Cincuenta metros

104.- Cando a calzada está totalmente cerrada o tránsito, debe sinalizarse a
través dun/dunha:
A. Luz amarela intermitente
B. Luz roxa fixa
C. Panel direccional provisional
D. Barrera móbil

105.- ¿Cal e o prazo de prescrición para as infraccións moi graves en
materia de tráfico?:
A. Tres anos
B. Dous anos
C. Un ano
D. Seis meses

106.- O sinal de limitación de masa por eixe e de:
A. Perigo
B. Prioridade
C. Prohibición
D. Restrición de paso

107.- A tenor do artigo 143 do R.D. 1428/2003, de 21 de novembro, as
Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, no ámbito das súas funcións,
cando establezan controis de seguridade cidadá:
A. Poderán regular o tráfico
B. Non poderán regular o tráfico sen a previa comunicación ao titular da vía
do control referido
C. Poderán regular o tráfico exclusivamente no caso de ausencia de
axentes de circulación
D. Non poderán regular o tráfico a menos de 150 metros de zoas reguladas
por semáforos

108.- Poderase proceder a inmobilización dun vehículo cando:
A. O vehículo presente deficiencias que constitúan un risco para a
seguridade viaria
B. O vehículo figure como subtraído e se deteña ao autor
C. O vehículo careza de seguro obrigatorio
D. As resposta a) e c) son correctas

109.- De conformidade ca Orde INT/2223/2014, considerase falecido en
accidente de tráfico todo aquel que como consecuencia dun accidente
faleza:
A. Dentro das primeiras 24 horas exclusivamente
B. No acto ou dentro dos 30 días seguintes
C. No mes seguinte o que ocorreu o accidente
D. No acto ou no prazo dun mes desde que se produzo o accidente

110.- Hai que realizar atestado por accidente de tráfico e, en consecuencia,
a investigación do accidente:
A. Cando resulte ferido algún dos implicados
B. Cando aínda non habendo feridos, producíronse danos causados por
imprudencia grave superiores a 80.000 euros
C. Cando aínda non habendo feridos, producíronse danos por valor
superior a 1.000 euros
D. Son correctas a) e b)

111.- As taxas máximas de alcohol permitidas polas normas de tráfico son:
A. 0,8 gramos por litro de alcohol en sangue:
B. 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado para todos os
condutores excepto os noveles
C. 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire expirado solo para os
condutores do servizo público
D. 0,15 miligramos por litro de aire expirado para condutores de
calquera vehículo durante os dous anos seguintes a obtención do
permiso

112.- Nos casos en que as probas de detección alcohólica arroxaran taxas
superiores as permitidas, os axentes inmobilizaran o vehículo:
A. En todos los casos
B. Non é un dos supostos nos que proceda a inmobilización
C. Só cando non poida facerse cargo do mesmo outra persoa
autorizada e habilitada
D. Cando así o dispoña a autoridade xudicial

113.- A negativa a someterse as probas de alcoholemia por parte dun peón
implicado nun accidente de circulación implica:
A. Comisión dunha infracción penal constitutiva de falta
B. Comisión dunha infracción penal constitutiva de delito leve
C. Só será delito se se encontra implicado no accidente como presunto
responsable
D. Comisión dunha infracción administrativa

114.- Se un mando dun Corpo de Policía ordena unha actuación claramente
inconstitucional, os subordinados deben:
A. Acatar a orde, aínda que poñendo de manifesto a súa ilegalidade
B. Desobedecer dita orde
C. Facer un parte por escrito informando do sucedido a un superior no
prazo de dez días
D. Facer un parte por escrito informando do sucedido ante o Xulgado de
Garda no prazo máximo de dez dias

115.- A comunicación non verbal non se basea en palabras, dentro deste
tipo de comunicación ten importancia a KINESIA, que é:
A. A distancia física que se establece entre dúas ou máis persoas a
hora de interactuar
B. Indica o acercamento adecuado que deben manter as persoas ao
interactuar dependendo se son ou non coñecidas
C. É a capacidade para entender e facerse entender a través dos sons
producidos pola voz
D. Conxunto de xestos, posturas e movementos corporais que forman
parte da linguaxe non verbal

116.- Cantas persoas interveñen nunha comunicación DIADICA?
A. Dúas
B. Un grupo pequeno entre tres e doce
C. Máis de doce
D. Da igual o número de persoas

117.- A Declaración Universal de Dereitos Humanos é
internacional de:
A. 1966
B. 1952
C. 1948
D. 1945

un convenio

118.- O acordo de Schengen de 14 de xuño de 1985, foi ratificado por
España en:
A. 1985
B. 1986
C. 1993
D. 1995

119.- Todos os plans e programas autonómicos sobre igualdade de xéneros
se executarán buscando a colaboración nos canles adecuados con cada
concello, habilitando a estes efectos (art. 44 do D.L. 2/2015 de 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade):

A.
B.
C.
D.

Subvencións
Transferencias
Créditos
Son correctas a) e b)

120.- Os efectos do Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que
se aproba o texto refundido das disposición legais da Comunidade
Autónoma de Galicia en materia de igualdade, o concepto de discriminación
incluirá:
A. O acoso, o acoso moral por razón de xénero e o acoso sexual, así
como calquera trato menos favorable baseado no rexeitamento de tal
comportamento por parte dunha persoa o seu sometemento o
mesmo
B. A orde de discriminar persoas pro razón do seu sexo
C. O trato menos favorable a unha muller en relación co seu embarazo
ou o permiso de maternidade
D. Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Segundo o artigo 511 do Código Penal o particular encargado dun servizo
público que denegue a unha persoa unha prestación á que teña dereito por
razón da súa ideoloxía, relixión ou crenzas, a súa pertenza a unha etnia ou
raza, a súa orixe nacional, o seu sexo, orientación sexual, situación familiar, por
razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade incorrerá na pena de:
A. prisión de seis meses a tres anos e multa de doce a vinte catro meses e
inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo de un a
tres anos
B. prisión de seis meses a dous anos e multa de doce a vinte catro meses
e inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo de un
a tres anos
C. prisión de seis meses a dous anos e multa de seis a vinte catro meses e
inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo de un a
tres anos
D. prisión de seis meses a dous anos e multa de doce a vinte catro meses
e inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo de
seis meses a tres anos

2.- O artigo 250 do Código Penal recolle os supostos agravados do delito de
estafa castigando coas penas de prisión dun a seis anos e multa de seis a doce
meses, cando (indique cal é incorrecta):
A. recaia sobre cousas de primeira necesidade, vivendas ou outros bens de
recoñecida utilidade social
B. perpétrese abusando de firma doutro, ou subtraendo, ocultando ou
inutilizando, en todo ou en parte, algún proceso, expediente, protocolo
ou documento público ou oficial de calquera clase
C. recaia sobre produtos agrarios ou gandeiros, ou dos instrumentos ou
medios que se utilizan para a súa obtención, sempre que o delito
cométase sobre explotacións agrícolas ou gandeiras e cáusese un
prexuízo grave ás mesmas
D. cométase con abuso das relacións persoais existentes entre vítima e
defraudador, ou aproveite este a súa credibilidade empresarial ou
profesional

3. - Segundo o artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, considéranse interesados
no procedemento administrativo:
A. Quen o promova como titulares de dereito ou intereses lexítimos
individuais ou colectivos
B. Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que non poidan
resultar afectados pola decisión que no mesmo adóptese
C. Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan
resultar afectados pola resolución e acúdanse no procedemento cando
recaese resolución definitiva.
D. Quen non o promova como titulares de dereito ou intereses lexítimos
individuais ou colectivos

4.- Segundo o artigo 69.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, as declaracións
responsables e as comunicacións permitirán, o recoñecemento ou exercicio
dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, sen prexuízo das facultades de
comprobación, control e inspección que teñan atribuídas as Administracións
Públicas:
A. Desde o día da súa notificación
B. Desde o día seguinte da súa notificación
C. Desde o día da súa presentación
D. Desde o día seguinte da súa presentación

5.- A declaración de emerxencias de interese galego será acordada por:
A. A persoa titular da consellería con competencias en materia de
protección civil e emerxencias
B. A persoal titular da dirección xeral con competencias en materia de
protección civil e Emerxencias
C. A persoa titular da presidencia da Xunta de Galicia
D. O Consello de la Xunta de Galicia
E.

6.- O artigo 119 do decreto 243/2008, do 16 de outubro, indica que a
tramitación do expediente disciplinario pola comisión de faltas leves deberá
completarse desde o acordo de inicio, dentro do prazo:
A. Seis meses
B. Catro meses
C. Dous meses
D. Un mes

7 .- No artigo 32 da Constitución Española, recoñécese o dereito que teñen o
home e a muller a contraer matrimonio con plena igualdade xurídica, e atópase
o seu encadramento no apartado referido aos:
A. Dereitos dos españois, do Capítulo I do Título I
B. Dereitos Fundamentais, da Sección I do Capítulo II do Título I
C. Dereitos dos cidadáns, da Sección II do Capítulo II do Título I
D. Dereitos públicos, do Capítulo III do Título I

8.- Utilizar as armas nas situacións en que exista un risco racionalmente grave
para a súa vida, a súa integridade física ou as de terceiras persoas, ou
naquelas circunstancias que poidan supoñer un grave risco para a seguridade
cidadá, é un principio básico de actuación policial en relación con:
A. O tratamento dos detidos
B. A dedicación profesional
C. A responsabilidade
D. A comunidade

9.- A estrutura do Real decreto lexislativo 6/2015, do 30 de
se aproba o texto revisado da Lei de tráfico, divídese en?:
A. 120 artigos, estruturados en 8 títulos, máis
adicionais, 5 transitorias, 5 finais e 7 anexos
B. 115 artigos, estruturados en 7 títulos, máis
adicionais, 3 transitorias, 3 finais e 7 anexos
C. 115 artigos, estruturados en 8 títulos, máis
adicionais, 3 transitorias, 3 finais e 7 anexos

outubro, polo que
15 disposicións
11 disposicións
11 disposicións

D. 130 artigos, estruturados en 7 títulos, máis 11 disposicións
adicionais, 3 transitorias, 6 finais e 7 anexos

10.- Os efectos do principio de erradicación do acoso sexual establecido no do
artigo 55 del Decreto Lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, por el que se aproba
el texto refundido de las disposicións legais de la Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de igualdade, considerase como tal:
A. Un comportamento de contido sexual ofensivo para a vítima
B. Calquera comportamento de contido sexual do que o autor o autora
sabe o debe saber que e ofensivo para a vítima
C. Un comportamento de acoso laboral sobre a vítima
D. Un comportamento discriminatorio pola orientación sexual da vítima

