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COPIA EXAME - RESPOSTAS

1.

De acordo co artigo 140 da Constitución, os municipios gozarán de personalidade xurídica:
a. Propia
b. Plena
c. Pública
d. Única

2.

Que modalidades de excedencia dos funcionarios de carreira recóllense no Estatuto Básico do Empregado Público
(EBEP)?
a. Excedencia por interese particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia voluntaria por
coidado de familiares e excedencia por razón de violencia de xénero.
b. Excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia por
coidado de familiares e excedencia por razón de violencia de xénero.
c. Excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia por
coidado de familiares e excedencia por razón de violencia machista.
d. Ningunha das anteriores é correcta

3.

A prescrición dunha falta leve prodúcese:
a. Aos dous anos desde que a falta prodúcese
b. Aos dous meses desde que a falta prodúcese
c. Aos seis meses desde que a falta prodúcese
d. Ao ano desde que a falta prodúcese

4.

Cantos artigos abarca o Título Preliminar da Constitución Española?
a. 7
b. 5
c. 12
d. 9

5.

Con carácter xeral, a Xunta de Goberno Local, existe en todos os Municipios con poboación superior a:
a. 500 habitantes
b. 1000 habitantes
c. 3000 habitantes
d. 5000 habitantes

6.

O prazo para a interposición do recurso de alzada, se o acto fóra expreso será:
a. 1 mes
b. 2 meses
c. 3 meses
d. Calquera momento para partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica,
prodúzanse os efectos do silencio administrativo

7.

Cando haxan de terse en conta novos feitos ou documentos non recollidos no expediente orixinario, poñeranse de
manifesto aos interesados para que formulen as alegacións e presenten os documentos e xustificantes que estimen
procedentes, nun prazo:
a. Non inferior a 10 días nin superior a 15
b. Non inferior a 10 días nin superior a 20
c. Non inferior a 10 días nin superior a 30
d. Non inferior a 15 días nin superior a 30

8.

Cando o recurso teña por obxecto a impugnación dun acto administrativo que afecte a unha pluralidade indeterminada
de persoas, a suspensión da súa eficacia haberá de ser:
a. Notificada a cada un deles
b. Notificada a quen figure como representante de todos eles
c. Publicada no xornal oficial en que aquel se inseriu
d. Publicada en taboleiro de anuncios do concello que realizou o acto.
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9.

As providencias de trámite e os actos ou acordos que poñan término a un expediente serán notificados en:
a. Os 10 días seguintes ao da súa data
b. Os 15 días seguintes ao da súa data
c. Os 20 días seguintes ao da súa data
d. Os 30 días seguintes ao da súa data

10. As Administracións Públicas poderán rectificar os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos:
a. Mentres non transcorrese o prazo de prescrición, de oficio
b. En calquera momento, de oficio
c. Mentres non transcorrese o prazo de prescrición, de oficio ou a instancia dos interesados
d. En calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados
11. Un documento é:
a. Un instrumento de proba
b. Unha instrución ou consello
c. Un escrito co que se proba, acredita ou fai constar unha cosa
d. Todas as opcións anteriores son correctas
12. A Constitución Española foi aprobada polas Cortes Xerais:
a. 31 de outubro de 1978
b. 6 de decembro de 1978
c. 27 de decembro de 1978
d. 29 de decembro de 1978
13. É un medio de execución forzosa dos actos administrativos:
a. A sanción subsidiaria
b. A multa coercitiva
c. A compulsa de documentos administrativos
d. A desviación de poder
14. Excepcionalmente, poderá acordarse a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación:
a. Por un período non superior a metade do inicialmente establecido na tramitación do procedemento
b. Por un período máximo de 3 meses
c. Por un período máximo de 6 meses
d. Por un período non superior ao inicialmente establecido na tramitación do procedemento
15. Se se practica a notificación no domicilio do interesado e este non se atopa presente no momento nin houbese ninguén
que puidese facerse cargo da mesma:
a. Procederase a practicala por edictos
b. Terase por efectuado o trámite seguíndose o procedemento
c. Tentarase de novo por unha soa vez e nunha hora distinta dentro os 3 días seguintes
d. Tentarase repetir, como máximo 3 veces, a hora distinta
16. De conformidade co art. 1 da CE, España constitúese nun Estado:
a. Social e económico de Dereito
b. Social e político de Dereito
c. Social e democrático de Dereito
Social e xurídico de Dereito
17. Identifique, de entre as seguintes opcións, un acto administrativo:
a. recoñecemento dun trienio a un funcionario público
b. Unha disposición administrativa de carácter xeral
c. Unha sentenza xudicial
d. A reclamación dun cidadán polo anormal funcionamento dun servizo público
18. Os actos administrativos, en principio, non producen efectos retroactivos salvo:
a. Que sexan ditados polo Ministro de Facenda e Función Pública e aprobados en Consello de Ministros
b. Que se diten en substitución de actos anulados
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d.

Se producen efectos favorables ao interesado e suposto de feito xa existise na data a que se retrotraiga a
eficacia
As respostas b) e c) son correctas

19. Segundo a Constitución, as demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades Autónomas de
acordo cos/coas seus/súas:
a. Normas
b. Leis
c. Estatutos
d. Todas son correctas
20. Respecto das nacionalidades e rexións que integran á Nación Española, a Constitución recoñécelles e garante:
a. Dereito á súa libre federación ou confederación.
b. dereito á solidariedade entre elas, pero non o dereito á autonomía politicamente entendida.
c. dereito á autonomía
d. dereito á libre autodeterminación
21. Os estatutos dos Organismo Autónomos locais apróbanse polo/a:
a. Pleno da Entidade Local
b. Presidencia da Corporación
c. Xunta de Goberno Local
d. Comunidade Autónoma respectiva
22. Os rogos e preguntas inclúense nas sesións:
a. De todo tipo
b. Ordinarias
c. Extraordinarias
d. Urxentes
23. O día e hora de celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local fíxaos o/a:
a. Regulamento orgánico
b. Pleno
c. Presidente
d. Lei
24. A Xunta de Goberno Local pode aprobar o Orzamento dun Concello:
a. En ningún caso, ao requirirse para iso maioría absoluta do número legal de membros da corporación
b. Só por delegación expresa do Pleno da Corporación
c. Cando o Pleno non alcance nunha primeira votación a maioría necesaria para aprobalo e, estando prorrogado o
Orzamento, trátese do orzamento do exercicio inmediato seguinte
d. En calquera caso, ao non requirirse maioría cualificada para a súa aprobación
25. As ordenanzas municipais:
a. Notifícanse
b. Publícanse
c. Segundo os casos, notifícanse ou publican
d. Só comunícanse
26. O responsable de estender as actas dunha sesión do Pleno é o:
a. Presidente da Corporación
b. Membro da mesma que se designe na devandita sesión
c. Secretario xeral
d. Calquera dos anteriores pode facelo
27. Os actos que limiten dereitos subxectivos ou intereses lexítimos:
a. Sempre son legais
b. Serán motivados, con sucinta referencia de feitos e fundamentos de Dereito
c. Serán ou non motivados dependendo do que dispoñan as normas que os regulen
d. Só poderán ser modificados por sentenza xudicial
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28. O Título V da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas:
a. Da iniciativa lexislativa e da potestade para ditar regulamentos e outras disposicións
b. Dos actos administrativos
c. Das disposicións sobre o procedemento administrativo común
d. Da revisión dos actos en vía administrativos
29. O prazo para a interposición do recurso de reposición se o acto fóra expreso será:
a. Calquera momento para partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica,
prodúzase o acto presunto.
b. 1 mes
c. 2 meses
d. 3 meses
30. Como se estrutura o Estatuto da Comunidade Autónoma galega?:
a. Nun Título Preliminar, catro títulos e disposicións adicionais.
b. Nun Título Preliminar, catro títulos, disposicións adicionais e disposicións transitorias.
c. Nun Título Preliminar, catro títulos e disposicións transitorias.
d. Nun Título Preliminar, cinco títulos, disposicións adicionais e disposicións transitorias
31. A Institución do Defensor do Pobo depende:
a. Organicamente das Cortes e funcionalmente do Tribunal Constitucional
b. Da Comisión Mixta creada polo 2/1992 do 5 de marzo
c. Do Presidente do Congreso dos Deputados, que o nomea
d. Única e exclusivamente das Cortes Xerais
32. A declaración de lesividade non poderá adoptarse unha vez transcorrido:
a. 6 meses desde que se ditou o acto administrativo
b. 1 ano desde que se ditou o acto administrativo
c. 2 anos desde que se ditou o acto administrativo
d. 4 anos desde que se ditou o acto administrativo
33. Dentro das actividades propias dos rexistros, non se inclúe:
a. A recepción de solicitudes, escritos e comunicacións presentadas polos cidadáns.
b. A expedición dos recibos de presentación de solicitudes.
c. A anotación de asentos de entrada e saída das solicitudes.
d. Emitir resolucións a petición do interesado.
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