
PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE TRES PRAZAS D A CATEGORÍA DE POLICÍA
LOCAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA (OEP 2010) POR OPOS ICIÓN LIBRE.

1º EXAME – TIPO TEST

 1) A duración do mandato do Defensor do pobo será de:

 a) Cinco anos.
 b) Seis anos.
 c) Catro anos.
 d) Tres anos.

 2) O dereito  á  inviolabilidade do domicilio  e  ao  segredo das  comunicacións  poderán  ser
suspendidos:

 a) Nos estados de alarma, excepción e sitio.
 b) De xeito individual, nos supostos de actuación de bandas armadas ou elementos

terroristas.
 c) En ningún caso, xa que son dereitos fundamentais.
 d) En calquera caso.

 3) A posibilidade de que as Comunidades Autónomas celebren convenios entre si está:

 a) Permitida, coas condicións establecidas na Constitución.
 b) Permitida sen restricción.
 c) Prohibida.
 d) Non regulada.

 4) De acordo co artigo 11 do Estatuto de autonomía de Galicia,  o Parlamento de Galicia
estará constituido por diputados elexidos mediante sufraxio libre, universal, igual, directo
e segredo, sendo, en todo caso, a circunscripción electoral:

 a) A provincia.
 b) A comunidade autónoma.
 c) O concello.
 d) A parroquia.

 5) De acordo co artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia, cal  das seguintes non é
competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega:

 a) Ordenación do territorio.
 b) Aeroportos deportivos.
 c) Comercio exterior do interés de Galicia.
 d) Casinos, xogos e apostas con exclusión das Apostas Mutuas Deportivo Benéficas.



 6) Se a  proposta de reforma do Estatuto de  autonomía de Galicia  non é aprobada polo
Parlamento galego ou polas Cortes Xerais ou non é confirmada mediante referéndum
polo  Corpo  electoral,  non  poderá  ser  sometida  novamente  a  debate  e  votación  do
Parlamento ata que transcurra:

 a) Dous anos.
 b) Un ano.
 c) Seis meses.
 d) Non hai límite.

 7) Segundo o artigo 3 da Lei de bases de réxime local, son Entidades locais territoriais:

 a) O Municipio, a Provincia e as Comunidades Autónomas.
 b) O Municipio e a Provincia exclusivamente.
 c) O Municipio, a Provincia e a Illa nos arquipélagos balear e canario.
 d) O Municipio, a Provincia e o Estado.

 8) A Constitución garante a autonomía municipal no artigo:

 a) 138
 b) 140
 c) 141
 d) 142

 9) A protección civil é un servizo mínimo obrigatorio:

 a) Para todos os concellos.
 b) Non  é  un servizo  mínimo que  deban  prestar  os  concellos  por  si  mesmos  ou

asociados.
 c) Para os concellos con poboación superior a 5.000 habitantes.
 d) Para os concellos con poboación superior a 20.000 habitantes.

 10) O territorio da provincia ven determinado por:

 a) A agrupación de municipios.
 b) O que determine a Comunidade Autónoma.
 c) O que estableza o Delegado do Goberno.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 11) O prazo concedido ao Presidente da Corporación,  no requirimento  de anulación  de
actos ou acordos que atenten gravemente ao interés xeral de España, non poderá ser
superior a:

 a) 5 días.
 b) 10 días.
 c) 15 días.
 d) 20 días.



 12) Cales das seguintes clases de Ordenanzas serán aplicadas conforme aos principios de
residencia efectiva e territorialidade:

 a) Urbanísticas.
 b) Fiscais.
 c) De policía.
 d) De construción.

 13) Sinale a resposta incorrecta respecto á competencia para a concesión de licenzas:

 a) A denegación de licenza nunca deberá ser motivada.
 b) En todo expediente de concesión de licenza constará informe técnico e xurídico.
 c) A competencia para outorgar as licenzas corresponderá ao concello.
 d) En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en

contra das prescipcións da Lei do solo.

 14) Son actos suxeitos a licenza:

 a) Todo acto de edificación.
 b) Os actos de edificación e uso do solo realizados por particulares en terreos de

dominio público.
 c) As obras de instalación de servizos públicos.
 d) Todas as afirmacións son correctas.

 15) O número, características e retribucións do persoal eventual de cada Corporación Local
será determinado por:

 a) O Alcalde.
 b) O Pleno.
 c) Xunta de goberno local.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 16) O  complemento  destinado  a  retribuir  as  condicións  particulares  dalgúns  postos  de
traballo,  en  atención  á súa especial  dificultade técnica,  adicación,  incompatibilidade,
perigosidade, responsabilidade ou penosidade, denomínase:

 a) Complemento de destino.
 b) Complemento específico.
 c) Complemento de productividade.
 d) Indemnización.

 17) A liberdade de residencia e circulación pode ser limitada:

 a) Por motivos políticos.
 b) Por motivos ideolóxicos.
 c) Por motivos distintos aos políticos ou ideolóxicos.
 d) En ningún caso pode ser limitada esta liberdade.



 18) En  caso  de  conflicto  entre  as  normas  estatais  e  as  normas  das  Comunidades
Autónomas, ¿cáles prevalecen?

 a) As do Estado, en todo caso.
 b) As das Comunidades Autónomas, en todo caso.
 c) As do Estado, en todo o que non esté atribuido á exclusiva competencia das

Comunidades Autónomas.
 d) As das Comunidades Autónomas, en todo o que non esté atribuido á competencia

exclusiva do Estado.

 19) Pode unha capital de provincia acollerse ao réxime orgánico específico dos concellos de
grande poboación:

 a) En todo caso, xa que ese é o seu réxime correspondente por ser unha capital.
 b) Cando a súa poboación sexa superior a 250.000 habitantes.
 c) Unicamente cando así o decida a Asamblea lexislativa correspondente, a iniciativa

do respectivo concello.
 d) Cando a súa poboación sexa superior a 175.000 habitantes.

 20) Sinale a proposición incorrecta. Os bandos poden ser:

 a) Periódicos.
 b) De bo goberno.
 c) De urxencia.
 d) Fiscais.

 21) Segundo  a  Constitución,  unha  disposición  sancionadora  que  sexa  favorable  a  un
delincuente que esté cumprindo condea:

 a) Non se lle aplica retroactivamente.
 b) Cando os Tribunais de Xustiza o estimen oportuno, aplicaraselle retroactivamente.
 c) Aplicaraselle en todo caso.
 d) Só se lle aplicará se lle aumenta a condea.

 22) A iniciativa para plantexar unha reforma constitucional corresponde a:

 a) O Tribunal Constitucional. 
 b) O Defensor do Pobo.
 c) O Congreso e o Senado.
 d) O Presidente do Goberno.

 23) Segundo a Constitución Española, a prisión provisional:

 a) Non poderá durar máis do tempo estrictamente preciso para a realización das
averiguacións tendentes ao esclarecimento dos feitos.

 b) En  todo  caso,  no  prazo  máximo  de  72  horas,  o  detido  deberá  ser  posto en
liberdade ou a disposición  da autoridade xudicial.

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



 24) O dereito a entrar e sair libremente de España pódese limitar por:

 a) Xenofobia.
 b) Motivos políticos e ideolóxicos.
 c) Comisión dun delito en territorio español.
 d) Calquera dos anteriores casos.

 25) O dereito á tutela xudicial implica:

 a) A defensa e asistencia de letrado.
 b) Un xuiz predeterminado pola Lei.
 c) O dereito a ser informado da acusación formulada, garantindo un proceso público

sen dilacións indebidas, e a empregar os medios de proba pertinentes para a súa
defensa.

 d) Todas as repostas anteriores son correctas.

 26) A autorización previa en materia de reunións:

 a) Será precisa cando se trate de reunións en lugares de tránsito público.
 b) Só pode negarse cando existan razóns fundadas de alteración da orde pública,

con perigo para persoas ou bens.
 c) Non é necesaria en caso ningún.
 d) As respostas a) e b) son correctas.

 27) ¿En qué ámbito están prohibidos os Tribunais de Honra?

 a) No ámbito da Administración civil e militar.
 b) No ámbito da Administración civil.
 c) No ámbito da Administración civil e militar e no das organizacións profesionais.
 d) No ámbito da Administración civil e no das organizacións profesionais.

 28) As Deputacións Permanentes das Cámaras (Congreso e Senado) están compostas por:

 a) Un mínimo de 21 membros.
 b) 21 membros.
 c) Un máximo de 21 membros.
 d) Non existe Deputación Permanente nas Cortes.

 29) As Forzas e Corpos de Seguridade actúan baixo a dependencia de/do/das:

 a) Forzas Armadas.
 b) Goberno.
 c) Rei.
 d) Todos eles.



 30) Non constitúe unha Sala do Tribunal Superior de Xustiza:

 a) A Sala do Social.
 b) A Sala do Civil e Penal.
 c) A Sala do Contencioso-administrativo.
 d) A Sala do Civil.

 31) Dar  a  autorización  da  entrada  nun  domicilio  para  executar  forzosamente  un  acto
administrativo compete ao:

 a) Xulgado do Contencioso-Administrativo.
 b) Xulgado Central do Contencioso-Administrativo.
 c) Xulgado de Instrución.
 d) Xulgado de Paz.

 32) No caso de que os Decretos-Leis puideran tramitarse como proxectos de lei, ¿quen ten
a competencia para tramitalos polo procedemento de urxencia?

 a) As Cortes Xerais.
 b) O Goberno.
 c) O Senado.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 33) A aprobación das leis orgánicas require:

 a) Maioría de dous tercios.
 b) Maioría absoluta do Congreso.
 c) Maioría simple do Congreso.
 d) Maioría de tres quintos do Senado.

 34) A non convalidación polo Congreso dun Decreto-Lei implica que:

 a) Non produce efecto dende que se dictou.
 b) Debe tramitarse como Lei polo procedemento de urxencia.
 c) Debe aprobarse como Decreto Lexislativo.
 d) Automáticamete deixa de producir efectos.

 35) Unha convocatoria de oposición é exemplo de acto administrativo:

 a) Discrecional e de gravame.
 b) Complexo e xeral.
 c) Expreso e xeral.
 d) Presunto e reglado.

 36) Se, efectuada unha publicación dun acto, os interesados non se dan por enterados:

 a) Intentarase notificarllelo individualmente. 
 b) Farase unha nova publicación.
 c) O procedemento seguirá o seu curso.
 d) O acto non produce efectos.



 37) Sinale a opción incorrecta:

 a) Os efectos  da nulidade de pleno dereito  retrotráense ao momento  no que se
dictou o acto.

 b) Os actos irregulares non producen efectos.
 c) Os actos nulos de pleno dereito non producen ningún efecto.
 d) O acto anulable é susceptible de convalidación.

 38) Se o recurso de alzada se interpuxera ante o órgano que dictou o acto impugnado, éste
deberá remitilo ao órgano competente no prazo de:

 a) Quince días.
 b) Dez días.
 c) Un mes.
 d) Tres meses.

 39) Salvo disposición expresa en contra, os informes dentro do ámbito do procedemento
administrativo serán:

 a) Facultativos e vinculantes.
 b) Preceptivos e non vinculantes.
 c) Facultativos e non vinculantes.
 d) Preceptivos e vinculantes.

 40) Segundo o artigo  32 da Lei  30/1992,  do 26 de novembro,  de  Réxime Xurídico das
Administración  Públicas  e  do  Procedemento  Administrativo  Común,   para  formular
solicitudes, entablar recursos, desistir de accións e renunciar a dereitos en nome doutra
persoa, deberá acreditarse a representación:

 a) Por calquera medio válido en dereito sen que faga falla deixar constancia.
 b) Por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna ou mediante

declaración en comparecencia persoal do interesado.
 c) Por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna ou mediante

comunicación telefónica do interesado.
 d) Como norma xeral non será preciso acreditar representación ningunha.

 41) O individuo  que,  cunhas chaves  extraviadas  polo  dono,  entra  na  vivenda  daquel  e
substrae efectos por valor de 250 € :

 a) Comete un delito de roubo con forza nas cousas.
 b) Comete un delito de furto.
 c) Comete unha falta de furto.
 d) Ningunha das respostas anteriores e correcta.

 42) No roubo ou furto de uso de vehículos, a restitución realizarase no prazo de :

 a) Non superior a 24 horas.
 b) Non superior a 48  horas.
 c) Non superior a 72 horas.
 d) Non superior a 86 horas. 



 43) A negativa a someterse ás probas de alcoholemia dun peón implicado nun accidente de
circulación :

 a) É un dos poucos casos nos que se pode tipificar só como falta a negativa a unha
proba de alcohol.

 b) É un delito sempre.
 c) É un delito se no accidente está implicado como presunto responsable.
 d) Non é nin delito nin falta, só é infracción administrativa e penalmente é impune por

negarse aínda que sexa o responsable do accidente. 

 44) O que por imprudencia leve, facendo uso dun vehículo a motor ou ciclomotor, causara a
morte doutra persoa, comete :

 a) Unha infracción administrativa.
 b) Unha falta.
 c) Un delito.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 45) O prazo máximo do que disporá a Policía Xudicial  para dar conta das dilixencias que
teña prácticado ao xuíz ou ao Ministerio Fiscal segundo a Lei de axuizamento criminal
será de :

 a) 24 horas.
 b) 48 horas.
 c) 72 horas.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 46) O atestado realizado pola Policia Xudicial terá a consideración legal de :

 a) Proba.
 b) Denuncia.
 c) Informe pericial.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 47) O dereito da información que asiste o detido abrangue :

 a) Ser informado dos feitos que se lle imputan.
 b) Ser  informado,  de  modo  comprensible  e  de  forma  inmediata,  das  razóns

motivadoras da detención.
 c) Ser informado, de modo comprensible, e de forma inmediata, dos feitos que se lle

imputan,  das razóns motivadoras da detención, e dos dereitos que ten.
 d) Ser informado, de modo comprensible, e de forma inmediata, dos feitos que se lle

imputan e das razóns motivadoras da detención.

 48) Dos abaixo nomeados cal non poderá instar o procedemento de Habeas Corpus :

 a) O Ministerio Fiscal.
 b) A Policía Xudicial.
 c) O Valedor do Pobo.
 d) As respostas b) e c) son correctas.



 49) Como consecuencia da aplicación do Habeas Corpus :

 a) Pasa inmediatamente a disposición xudicial o detido.
 b) Ponse inmediatamente en liberdade ao detido.
 c) Incórrese nun delito de detención ilegal.
 d) É xulgado inmediatamente o detido.

 50) A inmobilización dun vehículo que non se atope en situación de detención ou parada
defínese como:

 a) Medida preventiva adoptada pola Autoridade ou os seus Axentes.
 b) Avaría.
 c) Estacionamento.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 51) Segundo a Lei de Seguridade Viaria cal das seguintes NON é unha competencia dos
municipios :

 a) A coordinación e a prestación da asistencia sanitaria nas vías públicas municipais.
 b) A autorización das probas deportivas cando discurran íntegra e exclusivamente

polo centro urbano, agás travesías.
 c) A retirada  de  vehículos  das  vías  urbanas  e  o  seu  posterior  depósito  cando

obstaculicen ou dificulten a circulación.
 d) O peche das vías urbanas cando sexa necesario.

 52) Os límites de velocidade máximas e mínimas fixáse:

 a) Pola autoridade local nas vías urbanas.
 b) Pola xenérica da vía.
 c) Pola sinalización vertical.
 d) Polas categorías dos vehículos que circulan pola vía.

 53) Está permitido o adiantamento nas interseccións ou nas súas proximidades cando :

 a) Non exista sinalización que o prohiba.
 b) A intersección se atope fóra de poboado.
 c) Se adianta a vehículos de dúas rodas.
 d) Nunca  está  permitido  o  adiantamento  nas  interseccións  nin  nas  súas

proximidades.

 54) Dos  seguintes,  en  ausencia  de  sinalización,  cal  ten  preferencia  de  paso  nun
estreitamento :

 a) Vehículos destinados ao transporte colectivo de viaxeiros.
 b) Vehículos de tracción animal.
 c) Camións, tractocamións e furgóns.
 d) Vehículos especiais que non excedan das masas ou dimensións establecidas nas

normas reguladoras dos vehículos.



 55) Os axentes da autoridade :

 a) Poderán instalar na vía sinais circunstanciais, sen autorización previa, en calquera
momento e situación.

 b) Non poden instalar na vía ningún tipo de sinalización.
 c) Só  en  caso  de  emerxencia  poden  instalar  na  vía  sinais  circunstanciais  sen

autorización previa.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 56) O sinal de detención obrigatoria ou STOP é un sinal de :

 a) Indicación.
 b) Obriga.
 c) Prioridade.
 d) Obriga ou restricción.

 57) Existindo  zona  peonil,  poderá  circular  polo  arcén  ou,  se  éste  non  existe  ou  non  é
transitable, poderá circular pola calzada:

 a) O peón dotado de dispositivos reflectantes.
 b) O peón empuxando ou arrastrando calquera vehículo de dúas rodas.
 c) O impedido que transite en cadeira de rodas, con ou sen motor, a velocidade de

paso humano.
 d) As respostas a), b) e c) son correctas.

 58) O  silencio  administrativo  do  recuso  de  alzada,  en  materia  de  Seguridade  Vial,
enténdese:

 a) Estimatorio.
 b) Desestimatorio.
 c) Estimatorio nuns casos e desestimatorio noutros.
 d) Neste tipo de procedementos non existe silencio administrativo. 

 59) Unha vez notificada unha denuncia de tráfico,  o presunto infractor  poderá presentar
alegacións dispoñendo dun prazo máximo de :

 a) 15 días.
 b) 20 días.
 c) 1 mes.
 d) 20 días se se trata dunha infracción leve e dun mes se a infracción é grave ou moi

grave.

 60) A efectos de notificación, terá primeiramente a consideración de domicilio do conductor
e do titular do vehículo :

 a) O que exprese o interesado.
 b) O que figure no rexistro de Conductores e Infractores.
 c) O que figure no permiso de condución.
 d) O que figure no permiso de circulación.



 61) Cando procederá de xeito inmediato a intervención do permiso ou licencia de condución
dun condutor implicado nun accidente :

 a) Cando as infraccións cometidas polo condutor causante conleven a retirada de
tódolos puntos.

 b) Cando as lesións que presente o condutor teñan a consideración de moi graves.
 c) Cando se comprobe que presenta síntomas evidentes da perda das condicións

físicas para conducir.
 d) As resposta a), b) e c) son correctas.

 62) O  atropelo  dun  traballador  dentro  dunha  nave  industrial  por  un  vehículo  industrial
considérase:

 a) Accidente de circulación.
 b) Accidente laboral.
 c) Accidente de tráfico aínda que sexa en zona privada.
 d) Ningunha resposta é correcta.

 63) Segundo o art. 8 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia, cal
dos seguintes elementos NON poderá ser declarado de interese cultural :

 a) Os lugares de interese etnográfico.
 b) Os conxuntos históricos.
 c) As zonas costeiras naturais.
 d) Xardíns e parques que teñan valor artístico.

 64) A poboación de Galicia é de aproximadamente :

 a) 2.510.000 habitantes.
 b) 2.620.000 habitantes.
 c) 2.730.000 habitantes.
 d) 2.850.000 habitantes.

 65) Respecto da estrutura económica e social de Galicia, o galego gasta a maior parte do
seu salario en :

 a) Transportes.
 b) Vivenda e alimentación.
 c) Roupa.
 d) Saúde.

 66) Un líder paternalista é :

 a) Deficiente nas tarefas e nas relacións.
 b) Eficiente nas tarefas e deficiente nas relacións.
 c) Deficiente nas tarefas e eficiente nas relacións.
 d) Eficiente nas tarefas e nas relacións.



 67) Para que a conduta dun individuo sexa considerada como “Rol”, é necesario:

 a) Que  se  trate  de  patróns  de  comportamento,  é  dicir,  conxuntos  de  condutas
suxeitas  a  determinadas  normas  e  regras  sociais,  coñecidas  por  todos  os
membros dun grupo.

 b) Que respondan a determinadas expectativas.
 c) Que ésten asociados estes comportamentos a unha determinada posición.
 d) Todas as respostas anteriores son certas.

 68) A comunicación establecida entre individuos de igual posición xerárquica que traballan
en diferentes departamentos chámase :

 a) Cruzada.
 b) Lateral.
 c) Oblicua.
 d) Horizontal.

 69) Con respecto as súas pautas de interacción, se unha minoría étnico-racial se integra na
maioría dicimos que se ten producido :

 a) Multiculturalismo.
 b) Pluralismo cultural.
 c) Asimilación.
 d) Aculturación.

 70) En relación coa actitude policial ante a sociedade intercultural, sinale a opción correcta:

 a) O policía ten unha relación similar con todas as clases sociais.
 b) Máis que a raza ou a etnia o que realmente inflúe na actuación da policía é a

clase social das persoas implicadas.
 c) As respostas a) e b) son correctas.
 d) Ningunha resposta é correcta.

 71) A Lei Orgánica para a Igualdade Efectiva de Mulleres e Homes establece como principio
a  ausencia  de  toda  discriminación,  directa  ou  indirecta,  por  razón  de  sexo,  e
especialmente:

 a) As derivadas da vida laboral.
 b) As derivadas da maternidade.
 c) As derivadas da relación de parella.
 d) Todas son correctas.



 72) A teor do disposto na normativa Estatal e Autonómica, as vítimas de violencia de xénero,
ademais de axudas doutra índole,  terán axudas económicas  que como norma xeral
consisten en:

 a) Unha  paga  equivalente  a  seis  mensualidades  do  subsidio  de  desemprego  e
compatible con outras axudas por ser vítima dun delito violento.

 b) Unha  paga  equivalente  a  tres  mensualidades  do  subsidio  de  desemprego  e
compatible con outras axudas por ser vítima dun delito violento.

 c) Unha paga equivalente a seis mensualidades do subsidio de desemprego, pero
incompatible con outras axudas por ser vítima dun delito violento.

 d) Todas as respostas anteriores son falsas.

 73) A actividade preventiva da criminalidade ten, segundo a doutrina, unha triple vertente no
estado, cal das seguintes é incorrecta :

 a) A acción psicolóxica.
 b) A acción administrativa.
 c) A acción xudicial.
 d) A acción lexislativa.

 74) Os obxectivos da ética son eminentemente :

 a) Represivos.
 b) Psicolóxicos.
 c) Preventivos.
 d) As respostas a), b) e c) son correctas.

 75) O código  de  conduta  para  os  funcionarios  encargados  de facer  cumprir  a  lei  é  un
instrumento de :

 a) Interpol.
 b) Nacións Unidas.
 c) Parlamento de Europa.
 d) Goberno de España.

 76) As causas mediatas dun accidente de tráfico poden estar referidas:

 a) O estado do vehículo ou da vía.
 b) Os fenómenos atmosféricos que poden entorpecer a visibilidade e as condicións

de seguridade do vehículo.
 c) As condicións psíquicas e somáticas do condutor ou das vítimas.
 d) Todas as respostas anteriores son certas.

 77) Denomínase “Status” social:

 a) O papel desempeñado por un individuo na sociedade.
 b) A posición que ocupa un individuo na sociedade.
 c) O nivel cultural dun individuo.
 d) A riqueza cuantitativa dun individuo.



 78) O medio de transmisión da mensaxe comunicativa denomínase:

 a) Código.
 b) Sinal.
 c) Canle.
 d) Base.

 79) As competencias dos Xulgados de Violencia sobre a Muller é/son:

 a) No ámbito penal.
 b) No ámbito civil.
 c) No ámbito penal e civil.
 d) No ámbito penal, civil e social.

 80) Os principios Básicos de Actuación dos Corpos e Forzas de Seguridade establécense
por medio de:

 a) Lei de harmonización.
 b) Lei orgánica.
 c) Real decreto.
 d) Lei ordinaria.

 81) Os Corpos de Policía Local son institutos armados que se rixen por

 a) Os principios estatutarios dos Capítulos I,II e III do Título I e pola sección 4º do
Capítulo II da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade.

 b) Os principios xerais dos Capítulos II e III do Titulo I e pola sección 4º do Capítulo II
da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade.

 c) Os principios dispositivos dos Capítulos II e III do Titulo I e pola sección 4º do
Capítulo II  da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade.

 d) Os principios xerais dos Capítulos III e IV do Título I e pola sección 4º do Capítulo
III da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade.

 82) Segundo  o  artigo  53 da  Lei  Orgánica  de  Forzas  e  Corpos  de Seguridade,  cal  das
seguintes actuacións deberán comunicar os Corpos de Policía Local ás Forzas e Corpos
de Seguridade do Estado competentes

 a) Protexer  ás  autoridades das corporación  locais,  vixiancia  e  custodia  dos  seus
edificios e instalacións e instruir atestados por accidentes de circulación dentro do
centro urbano.

 b) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar comisión
de  actos  delictivos  no  marco  da  colaboración  establecido  nas  xuntas  de
seguridade e instruir  atestados  por  accidentes de circulación  dentro  do  centro
urbano.

 c) A prestación de auxilio, nos casos de accidente, catástrofe ou calamidade pública,
participando, na forma prevista nas leis, na execución dos plans de protección civil
e efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar comisión
de  actos  delictivos  no  marco  da  colaboración  establecido  nas  xuntas  de
seguridade.

 d) Participar nas funcións de policía xudicial e instruir atestados por accidentes de
circulación dentro do centro urbano.



 83) Exercerán competencias en materia de coordinación das Policías Locais

 a) O  Ministerio  do  Interior,  a  Consellería de  Seguridade  e  a  Comisión  de
Coordinación das Policías Locais de Galicia.

 b) Os Concellos, a Consellería de Seguridade e a Comisión de Coordinación das
Policías Locais de Galicia.

 c) O  Ministerio do Interior, a  Consellería de Seguridade, o Consello da Xunta de
Galicia e a Comisión de Coordinación das Policías Locais de Galicia.  

 d) A Consellería de Seguridade, o Consello da Xunta de Galicia e a Comisión de
Coordinación das Policías Locais de Galicia.  

 84) A Policía Local debe exercer a actividade de Policía Administrativa

 a) Co convenio dos Municipios coa Xunta de Galicia.
 b) Só en cumprimento da normativa autonómica.
 c) Cumprindo a normativa local exercendo as competencias locais, e cumprindo a

normativa autonómica exercendo as competencias autonómicas.
 d) As respostas a) e c) anteriores son correctas.

 85) Os  Concellos  teñen  o  control  sanitario  na  distribución  e  suministro  dos  alimentos,
bebidas e demáis productos e os seus medios de transporte

 a) Segundo o artigo 42, apartado 3d) e e) da Lei 14/1986 de 25 de abril, Xeral de
Sanidade.

 b) Segundo  o  artigo  42,  apartado  3d)  da  Lei  14/1986  de  25  de  abril,  Xeral  de
Sanidade.

 c) Segundo  o  artigo  15  do  Texto  Refundido  da  Lei  Xeral  para  a  defensa  dos
consumidores e usuarios.

 d) Os Concellos non teñen esta función.

 86) Segundo a Lei 8/1994 de 30 de decembro do Instituto galego de consumo

 a) O  Consello galego de consumidores e usuarios representa ás organizacións e
asociacións de consumidores.

 b) O  Instituto  galego  de  consumo  ostenta  a  representación  institucional  das
organizacións e asociacións de consumidores e usuarios.

 c) O Instituto galego de consumo é unha entidade de dereito público que orienta,
forma e informa aos consumidores e usuarios dos seus dereitos.

 d) As respostas b) e c) anteriores son correctas.

 87) Non se considera venta ambulante: 

 a) A realizada por comerciantes fóra dun establecemento comercial permanente, de
forma habitual,  ocasional,  periódica  ou continuada,  nos  perímetros  ou lugares
autorizados, en instalacións desmontables ou transportables.

 b) A que se inclúe como requisito para o seu exercicio, estar inscrito no Rexistro de
comerciantes  ambulantes  de Galicia  e  dispoñer  do correspondente documento
acreditativo.

 c) A que inclúe como requisito para o seu exercicio que os extranxeiros acrediten o
cumprimento da normativa específica vixente.

 d) Tódalas respostas anteriores son correctas.



 88) As licenzas para a celebración de espectáculos públicos na Comunidade Autónoma de
Galicia, nas que teñen que constar o número identificativo da actividade ou espectáculo,
serán outorgadas por

 a) A Comunidade Autónoma de Galicia.
 b) O Concello.
 c) A Policía Local.
 d) A Consellería competente en materia de espectáculos públicos.

 89) O persoal  de inspección  e  vixiancia  urbanística  na súa consideración  de axente da
autoridade

 a) Poderá  requirir  e  examinar  toda  clase  de  documentos  relativos  ao  plan
urbanístico.

 b) Poderá comprobar a adecuación dos actos de edificación pero non o uso do chan
segundo a normativa urbanística aplicable.

 c) Só  poderán  entrar  e  permanecer  libremente  en  calquera  momento  en  fincas,
construcións  e  demáis  lugares  suxeitos  á  súa  actuación  inspectora  coa
correspondente autorización xudicial.

 d) Ningunha das respostas anteriores son correctas.

 90) Segundo o artigo 217 da Lei 9/2002 de Ordenación urbanística e Protección do medio
rural de Galicia, está tipificada como infracción grave:

 a) O incumprimento das ordes de execución ou demolición.
 b) O  incumprimento  dos  deberes  de  urbanización  e  edificación  nos  prazos

establecidos polo plan.
 c) As  obras  e  actividades  realizadas  no  chan  rústico  que  están  prohibidas  pola

mencionada lei e en todo caso as parcelacións urbanísticas.
 d) As  infraccións  graves  aparecen  recollidas  no  artigo  218  da  Lei   9/2002  de

Ordenación urbanística e Protección do medio rural de Galicia.

 91) Cal das seguintes calificacións non é correcta:

 a) Os  materiais,  obxectos  ou  substancias  que  se  obteñan  trala  valoración  dos
residuos  que  se  incorporen  ó  ciclo  productivo,  non  terán  a  consideración  de
residuo. 

 b) Os residuos e entullos procedentes de obras menores de construción e reparación
domiciliaria, teñen a cosideración de residuos urbanos.

 c) Os residuos municipais xerados pola actividade propia do comercio polo miúdo e
por xunto,  a hostalaría,  os bares, os mercados,  as oficinas e os servizos,  non
terán a consideración de residuos.

 d) Os  residuos  non  perigosos  que  non  experimentan  transformacións  físicas,
químicas ou biolóxicas significativas terán a consideración de residuos inertes.



 92) Segundo a Lei 5/2007, de 7 de maio de emerxencias de Galicia:

 a) Proporcionar  información  e  impartir  instrucións  claras  e  precisas  a  aquelas
persoas que poidan verse afectadas polas situacións de grave risco,  sobre as
medidas de seguridade que han de adoptar en caso de emerxencia é obriga das
Administracións privadas galegas.

 b) O deber de colaboración en ningún caso, implica a participación dos cidadáns nos
simulacros programados polas autoridades de protección civil.

 c) Únicamente os  medios de comunicación  social  de  titularidade pública  teñen a
obriga de colaborar de forma gratuita coas autoridades de protección civil  nas
situacións de emerxencia colectiva.

 d) A autoridade de protección civil, unha vez activado un plan de protección civil ou
en situacións de risco ou emerxencia poderán ordenar aos cidadáns, de forma
proporcionada, á prestación de servizos persoais, de acción ou de omisión.

 93) Segundo o artigo 27 da Lei de emerxencias de Galicia, corresponde aos municipios de
máis de 20.000 habitantes:

 a) Colaborar na recollida e transmisión á axencia galega de emerxencias de datos e
información relevantes para a protección civil.

 b) Elaborar  e  aprobar  o  plan  de  emerxencia  municipal,  os  plans  de  actuación
municipais e, en xeral, calquera outros instrumentos de planificación de protección
civil no ámbito municipal.

 c) Elaborar os inventarios de  riscos e de recursos da súa respectiva provincia.
 d) As respostas a) e b) son correctas.

 94) En relación á Lei 5/2007, de 7 de maio de emerxencias de Galicia:

 a) O Título IV trata da Acción Pública de Protección Civil e Emerxencia.
 b) Os dereitos e deberes aparecen recollidos nos artigos 11 ó 15.
 c) O procedemento sancionador aparece recollido no capítulo I do Título VII.
 d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

 95) Indica cal dos seguintes puntos é correcto:

 a) O artigo 21 do Código Penal di que está exento de responsabilidade criminal o
que obre impulsado por medo insuperable.

 b) O artigo 15 do Código Penal recolle que as faltas só se castigarán cando sexan
consumadas, agás as intentadas contra as persoas ou o patrimonio.

 c) O artigo 18 do Código Penal di que a proposición existe cando o que resolveu
cometer un delito invita a outra ou outras persas a executalo.

 d) Tódalas respostas anteriores son correctas.

 96) Da definición de delito e falta, segundo o Código Penal, pode extraerse:

 a) O suxeito responsable debe coñecer a conducta inxusta ou antixurídica.
 b) Tanto o delito como a falta ha de consistir nun facer ou nun non facer.
 c) Ambas han de estar penadas por lei.
 d) Tódalas respostas anteriores son correctas



 97) Cal destas afirmacións non é correcta:

 a) O capítulo V do Título XXI do Código Penal trata dos delitos relativos ó exercicio
dos dereitos fundamentais e liberdades públicas  

 b) Segundo o artigo 511 do Código Penal,  os funcionarios públicos que cometan
algún dos feitos previstos no mencionado artigo, incurrirán nas mesmas penas na
súa  metade  superior  e  na  de  inhabilitación  especial  para  emprego  ou  cargo
público por tempo de dous a catro anos.

 c) As  persoas  que  con  ocasión  da  celebración  unha  reunión  ou  manifestación
realicen actos  de  violencia  contra  a  autoridade,  os  seus  axentes,  persoas  ou
propiedades públicas ou privadas, serán castigadas coa pena que ó seu delito
corresponda, na súa metade superior.

 d) Os  artigos  510  a  513  do  Código  Penal  recollen  algúns  dos  delitos  pola
discriminación  e  outras  actitudes  contra  determinadas  persoas  ou  grupo  de
persoas.

 98) Segundo o artigo 537 do Código Penal a autoridade ou funcionario público que impida
ou obstaculice o dereito á asistencia de avogado ó detido ou preso, procure ou favoreza
a renuncia do mesmo a dita asistencia ou non lle informe de forma inmediata e de modo
que  lle  sexa  comprensible  dos  seus  dereitos  e  das  razóns  da súa  detención,  será
castigado:

 a) Con pena de multa de catro a dez meses.
 b) Con pena de multa de catro a dez meses e inhabilitación especial para emprego

ou cargo público de dous a catro anos.
 c) Con pena de multa de seis a doce meses.
 d) Con pena de multa de seis a doce meses  e inhabilitación especial para emprego

ou cargo público de oito a doce anos.

 99) Considéranse delitos contra a Administración Pública, recollidos no Título XIX do Código
Penal: 

 a) O suborno e a malversación.
 b) Os fraudes e as exaccións ilegais.
 c) O falso testemuño e a prevaricación.
 d) As respostas a) e b) son correctas.

 100) Segundo o artigo 553 do Código Penal, en relación aos delitos de atentado contra a
autoridade, os seus axentes e os funcionarios públicos:

 a) Son  reos  de  atentado  os  que  acometan  á  autoridade,  aos  seus  axentes  ou
funcionarios públicos, ou empreguen forza contra eles, os intimiden gravemente
ou lles fagan resistencia  activa  tamén grave,  cando se atopen executando as
funcións dos seus cargos ou con ocasión delas.

 b) Os atentados comprendidos no artigo 550 serán castigados coas penas de prisión
de dous a catro anos e multa de tres a seis meses se o atentado fose contra
autoridade e de prisión de un a tres anos nos demáis casos.

 c) Imporánse as penas superiores en grao sempre que no atentado a agresión se
verificara con armas ou outro medio perigoso, ou se o autor do feito se prevalese
da súa condición de autoridade, axente desta ou funcionario público.

 d) A provocación, a conspiración e a proposición será castigada coa pena inferior
nun ou dous graos á do delito correspondente.


