TEST POLICIA LOCAL 2016
1.

2.

O artigo 3 da Lei de Forzas e Corpos de Seguridade establece que os membros das
mesmas axustarán a súa actuación a cal dos seguintes principios:
a)

Principio de xerarquía e subordinación debida.

b)

Principio de cooperación recíproca.

c)

Principio de igualdade.

d)

Principio de mantemento da seguridade cidadá.

Segundo a Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade, a Policía Local
configúrase como:
a)
Un instituto armado de natureza militar, con estrutura e organización
jerarquizada.
b)

Un Corpo mixto dependente do Ministerio do Interior.

c)
jerarquizada.
d)

Un Instituto armado de natureza civil, con estrutura e organización

Un Corpo civil con estrutura e organización militar.

3. Cal das seguintes respostas non é correcta en relación co artigo 54 da Lei de Forzas e
Corpos de Seguridade:
a)
Nos municipios que teñan Corpo de Policía propio, poderá constituírse
unha Xunta Local de Seguridade.
b)
A constitución de dicha Xuntas e a súa composición determinarase
regulamentariamente.
c)
A presidencia corresponderá ao Alcalde, salvo que concorrese ás súas
sesións o Gobernador civil da provincia, nese caso a presidencia corresponderíalle a
este.
d) A Xunta Local de seguridade será o órgano competente para establecer as
formas e procedementos de colaboración entre os membros das Forzas e Corpos de
Seguridade no seu ámbito territorial.
4.

A competencia urbanística no que se refire á execución do plan confire as seguintes
facultades:
a)
urbanización.

Dirixir, realizar, conceder e fiscalizar a execución das obras de

b) Fomentar a iniciativa dos particulares, promovendo a súa participación nos
procesos de execución.
c)
Expropiar os terreos e construcións necesarios para efectuar as obras e
cantas actuacións conveñan á economía da actividade urbanística proxectada.
d)

Todas as anteriores son correctas.

5.

Cando cos actos sancionados nos artigos 379, 380 e 381 do código penal ocasionar,
ademais do risco prevido, un resultado lesivo:
a)
Os Xuíces ou Tribunais apreciarán tan só a infracción máis gravemente
penada, aplicando a pena na súa metade superior.
b) Ademais, condenarán, en todo caso, ao resarcimiento da responsabilidade
civil que se orixinou.
c)
As respostas a e b son correctas, sempre que o resultado lesivo sexa
constitutivo de delito.
d)

6.

As respostas a e b son correctas, calquera que sexa o resultado lesivo.

O artigo 152 do código penal, establece que, o que por imprudencia grave causar
algunha das lesións recollidas nos artigos anteriores, será castigado:
a)

Con pena de prisión en atención ao risco creado e ao resultado producido.

b)
Se os feitos cometéronse utilizando un vehículo a motor ou un ciclomotor,
impoñerase así mesmo privación do dereito para conducir vehículos a motor e
ciclomotores.
c)

Só a resposta para é correcta.

d)

As respostas a e b son correctas.

7. J.S. Baker define o accidente de circulación como:
a) Suceso eventual, producido con ocasión do tráfico, no que interveñen polo
menos dúas unidades de circulación e como resultado do cal se producen lesións nas
persoas ou danos nas cousas.
b) Suceso eventual ou intencionado, producido con ocasión do tráfico, no que
intervén algunha unidade de circulación e como resultado do cal se produce morte ou
lesións nas persoas ou danos nas cousas.
c)
Suceso eventual, producido con ocasión do tráfico, no que intervén
algunha unidade de circulación e como resultado do cal se produce morte ou lesións
nas persoas ou danos nas cousas.
d)
8.

Ningunha é correcta.

Cando se produce un rozamento ou fricción entre os laterais de dous vehículos que
circulan en sentidos opostos, o accidente producido denomínase:
a)

Colisión reflicte.

b)

Arremetida.

c)

Raspado negativo.

d)

Raspado positivo.

9.

Aquelas causas que por si mesmas non orixinan un accidente de tráfico, pero facilitan
que o mesmo teña lugar, denomínanse:
a)

Principais ou eficientes.

b)

Inmediatas ou directas.

c)

Mediatas ou indirectas.

d)

Indefinidas ou pasivas.

10. En atención ao modo de produción, os accidentes poderían clasificarse en:
a)

Choque, atropelo e envorco.

b)

Choque, colisión, atropelo, envorco, e saída de vía.

c)

Colisión, envorco, atropelo e alcance.

d)

Simples e complexos.

11. Os órganos de goberno e administración da Axencia galega de emerxencias son:
a)

Consello reitor, presidencia e xerencia.

b)

Consello reitor, vicepresidencia e xerencia.

c)

Consello reitor, presidencia, vicepresidencia e xerencia.

d)

Presidencia, vicepresidencia e xerencia.

12. A taxa de alcol de 0.3 gramos por litro en sangue e 0.15 miligramos por litro en aire
expirado é a máxima permitida en territorio español para:
a)
Condutores de transporte de mercadorías de máis de 3500 de masa
máxima autorizada.
b) Condutores de vehículos destinados ao transporte de viaxeiros de máis de
9 prazas, transporte escolar, mercadorías perigosas e servizos de urxencias.
c)
A a) e a b), e ademais os condutores de transporte especial, e os
condutores noveis durante os 2 primeiros anos de permiso.
d)
A a) e a b) e ademais os condutores de transporte especial, e os
condutores noveis durante os 3 primeiros anos de permiso.
13.

Corresponde aos concellos a determinación dos lugares e dimensións, así como os
días, horario e frecuencia da venda ambulante, para iso terán en conta (sinala a
resposta incorrecta):
a)

Nivel de equipamento comercial da zona, interese dos consumidores.

b)
Acceso aos edificios de uso público e acceso a locais comerciais ou
industriais, aos seus escaparates ou exposicións.
c)
d)
seguridade.

Densidade de tráfico e circulación.
Que existan zonas de estacionamento próximos en condicións de

14. O Delegado do Goberno, Subdelegado ou outra persoa autorizada, ou a Autoridade
municipal:
a)
Deberá prohibir os espectáculos, deportes ou actividades recreativas
cando o local, recinto ou instalación en que pretenda celebrarse careza da licenza ou
autorización, en calquera momento.
b) O anterior pero dentro dos dous días hábiles seguintes á presentación dos
carteis ou programas.
c)
Poderá prohibir os espectáculos, deportes ou actividades recreativas
cando a súa realización poida ser desagradable para algunhas persoas.
d)
Deberá prohibir os espectáculos, deportes ou actividades recreativas
cando se prevexan alteracións de calquera entidade na orde pública.
15. Seguindo a clasificación da lei 10/2008 de Residuos de Galicia, temos (sinala a máis
completa):
a)
Residuos urbanos ou municipais, comerciais, perigosos, non perigosos, e
de construción ou demolición.
b) Residuos urbanos ou municipais, comerciais, perigosos, non perigosos, de
construción ou demolición, inertes e industriais.
c)
Residuos urbanos ou municipais, perigosos, non perigosos, de construción
e orgánicos.
d) Residuos urbanos ou municipais, comerciais, perigosos, non perigosos, de
construción ou demolición, orgánicos e crónicos ou duradeiros.
16. En relación á inspección e vixilancia da disciplina ambiental:
a)
Os funcionarios que exerzan a inspección ambiental gozarán no exercicio
das súas funcións da consideración de axentes da autoridade.
b) Están facultados para acceder, sempre con aviso previo, ás instalacións en
que se desenvolva a actividade concreta.
c)
Os feitos constatados por eles formalizaranse nun acta e gozarán da
presunción de inocencia.
d) As inspeccións só poderán ser en virtude de denuncia ou de oficio durante
o funcionamento dunha actividade, nunca previas ao otorgamiento dunha autorización
ou licenza.
17.

Os corpos de Policía local de Galicia estrutúranse jerárquicamente nas seguintes
escalas e categorías e pola seguinte orde:
a)

Escala superior, escala executiva e escala básica.

b)

Escala superior, escala técnica, escala executiva e escala básica.

c)

Escala técnica, escala superior, escala básica e escala executiva.

d)

Escala superior, escala executiva, escala básica e técnica.

18. En canto aos principios básicos de actuación dos membros das Forzas e Corpos de
Seguridade, e en relación á dedicación profesional, a lei establece que:
a)
Deberán levar a cabo as súas funcións con total dedicación, debendo
intervir sempre en calquera tempo e lugar, achárense ou non de servizo, en defensa
da Lei e da seguridade cidadá.
b)
Deberán levar a cabo as súas funcións con total dedicación, podendo
intervir en calquera tempo e lugar cando non se achen de servizo, en defensa da
seguridade cidadá.
c)
Deberán levar a cabo as súas funcións coa máxima dilixencia sempre,
excepto cando se acharen fose de servizo.
d)
19.

Ningunha das anteriores é correcta.

Cal das seguintes afirmacións non é correcta en relación coas funcións da Policía
Local recollidas na Lei de Forzas e Corpos de Seguridade:
a)
Protexer ás Autoridades das Corporacións Locais, e vixilancia e custodia
dos edificios e instalacións privadas.
b)
Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no centro urbano, de acordo ao
establecido nas normas de circulación.
c)

Instruír atestados por accidentes de circulación dentro do centro urbano.

d)
Policía Administrativa, no relativo a Ordenanzas, Bandos e demais
disposicións.
20.

Cal das seguintes respostas non é correcta en relación aos fins da actividade
urbanística:
a)
Garantir o principio de xusta distribución dos beneficios e cargas do plan
entre os propietarios afectados polo mesmo.
b)
Asegurar a participación da comunidade nas plusvalías que xere a acción
urbanística dos entes públicos.
c)
Velar para que a actividade urbanística desenvólvase promovendo a
mínima participación social, garantindo os dereitos de información e de iniciativa dos
particulares.
d) Preservar o medio físico, os valores tradicionais, os acenos de identidade e
a memoria histórica de Galicia.

21.

Para os efectos do artigo 380 do código penal se reputará manifestamente temeraria
a condución en que concorran:
a)
A condución de vehículo a motor ou ciclomotor a velocidade superior a
60km/h en vía urbana ou en 80km/h en vía interurbana á permitida
regulamentariamente, e cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,60
miligramos por litro.
b)
A condución de vehículo a motor ou ciclomotor a velocidade superior a
60km/h en vía urbana ou en 80km/h en vía interurbana á permitida
regulamentariamente, e cunha taxa de alcol en sangue superior a 1,2 gramos por litro.
c)

As respostas anteriores son correctas.

d)
A condución de vehículo a motor ou ciclomotor a velocidade superior a
50km/h en vía urbana ou en 80km/h en vía interurbana á permitida
regulamentariamente, e cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,60mg/l.
22. Os peóns que resulten implicados en accidentes de circulación:
a)

Están obrigados a someterse ás probas de alcoholemia.

b)
No caso de que arroxen un resultado positivo nas probas de alcoholemia,
non poden ser denunciados administrativamente.
c)
Poden ser sancionados administrativamente se se negan a realizar as
probas de alcoholemia.
d)

Todas as respostas anteriores son certas.

23. Tal e como se establece na nosa Constitución, a Seguridade pública é competencia
exclusiva do Estado, e a Lei de Forzas e Corpos de Seguridade, no seu artigo 1,
dispón que nesta tarefa participarán:
a)

Exclusivamente as Comunidades Autónomas.

b)

As Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais.

c)

Exclusivamente as Corporacións Locais.

d)
Estado.

O Goberno, a través dos Corpos e Forzas de Seguridade dependentes do

24. O desenvolvemento dun accidente comprende as seguintes fases:
a)

Fase de percepción, fase de decisión e fase de conflito.

b)

Fase de decisión e fase de conflito.

c)

Fase de decisión, fase de conflito e fase de evasión.

d)

Fase de percepción e fase de conflito.

25. O nomeamento do xefe do corpo de Policía local será efectuado:
a)
pública.
b)

Polo Alcalde polo sistema de libre designación, previa convocatoria
De acordo cos principios de superioridade, mérito e eficiencia.

c)
Só poderán participar funcionarios de carreira da máxima categoría do
persoal de persoal do corpo de Policía do concello.
d)

Polo Alcalde polo sistema de oposición libre.

26. Un mozo que convive coa súa nai decide irse dá casa e aproveitando que sabe onde
aquela deixa as chaves do vehículo toma a determinación de levar o vehículo
propiedade da nai. A nai que sabe que foi o fillo quen lle subtraeu o vehículo efectúa
unha denuncia contra el.
a) O mozo comete roubo do vehículo se non o restitúe nun prazo non superior
ás 48 horas.
b) comete furto de vehículo se non o restitúe no prazo das 48 horas.
c) cometerá roubo ou furto, en función delon valor do vehículo, xa que ten ánimo
de telo como propio.
d) Non comete infracción penal, só ten responsabilidade civil por ter unha
escusa absolutoria.
27. Se o erro sobre un feito constitutivo de infracción penal fose invencible, a infracción
será castigada, no seu caso, como:
a) dolosa
b) non será castigada, pois non existe reponsabilidad penal
c) como imprudente
d) menos grave
28. O concepto de deontología non fai referencia a:
a) o deber
b) a ética profesional
c) normas de conduta
d) vocación profesional
29. O homicidio, ¿pode ocasionarse por omisión?
a) Non, en ningún caso, pois é conditio sine quanon o dolo ou imprudencia.
b) Si, sempre que concurrra a circunstancia mixta de parentesco ou afinidade,
equiparándonse a aquelas igualmente as situacións de convivencia ou relación
estable.
c) Si, é posible a comision por omisión, cando a persoa encargada de protexer a
vida doutro (garante) coa súa conduta pasiva, podendo facelo, non evita a morte.
d) Ningunha resposta é correcta-

30. O delito de suborno:
a) Só pódeno cometer as autoridades ou funcionarios públicos
b) Pódeno cometer as autoridades e funcionarios públicos, e tamén os
particulares
c) Só pódeno cometer os xuíces e maxistrados
d) Todas son correctas
31. O Código Europeo de Ética da Policía, 19 de setembro de 2001 foi adoptado por:
a) A Comisión Europea
b) O Parlamento Europeo
c) O Consello de Europa - Comité de Ministros
d) O Tribunal de Xustiza da UE.
32. En virtude do principio de legalidade penal...
a) Pódese condenar a un delincuente por un delito cometido nun momento
anterior á tipificacación da conduta como punible.
b) É válido o exposto na letra anterior, pero sempre que cando se dite a
condena contéñase a tipicidad no Código penal.
c) Non se lle pode aplicar retroactivamente unha Lei favorable a un condenado.
d) Efectúase unha reserva a Lei formal respecto da tipificación dos delitos e
penas.
33. No delito de homicidio por imprudencia:
a) Unicamente é punible o causado con dolo, por imprudencia grave, menos
grave ou leve.
b) Unicamente é punible o causado por imprudencia grave ou menos grave.
c) Só é punible o causado por imprudencia moi grave.
d) Todas as respostas son incorrectas.
34. Onde vén recollido os supostos nos que procede a detención:
a) No art. 490 de LECRIM.
b) No art. 492 de LECRIM.
c) No art. 520 de LECRIM
d) As respostas a) e b) son correctas

35. O letrado poderá entrevistarse reservadamente co detido:
a) Ao termo da práctica da dilixencia en que interviñese
b) Con anterioridade á práctica da declaración, excepto supostos previstos
c) No momento que estime oportuno
d) Cando así o reclame o detido
36. A Declaración do Consello de Europa sobre a policía NON di:
a) O funcionario de Policía ten dereito a unha xusta remuneración.
b) É necesario dar aos funcionarios de Policía instrucións claras e precisas
sobre a maneira e as circunstancias nas cales deben facer uso das súas armas.
c) Non será aplicada medida algunha penal ou disciplinaria ao funcionario de
Policía que rexeitase executar unha orde ilegal.
d) En caso de ocupación, un funcionario de Policía está lexitimado a tomar parte
en accións cos membros de movementos de resistencia que procuran a liberdade do
seu Estado.
37. Os danos previstos no artigo 267 CP, causados en accidente de circulación por
conduta imprudente do condutor do automóbil e que superen os 80.000 euros:
a) Non son constitutivos de delito en ningún caso.
b) Nesa contía sempre serán cualificados como delito, se fose inferior non o
sería.
c) Só serán delito se a conduta é de imprudencia menos grave, polo menos.
d) Só serán constitutivos de delito se a conduta é de imprudencia grave.
38. Respecto do atestado policial, indicar o incorrecto:
a) O atestado, equivale en principio a denuncia, pero unha vez asinado polos
policias instrutores convértese nunha proba preconstituida ou anticipada, segundo os
casos.
b) O atestado equivale, en principio, a unha denuncia a efectos legais.
c) O atestado policial non é unha proba en se mesmo.
d) O atestado policial pode ter virtualidade probatoria
39. Dos guientes cal deles NON será suxeito pasivo dun procedemento de habeas
Corpus:
a)Un particular
b) Un policía
c) Unha persoa xurídica (p. ex. Centro siquiátrico)
d) Un xuíz

40. Unha persoa en estado de hipnosis é usada para que cometa un delito, que elemento
faltará?
a) Acción
b) Tipicidad
c) Antijuricidad
d)Culpabilidade
41. Canto debe durar a detención preventiva:
a) 72 horas, podendo ampliarse en determinados supostos autorizados polo
xuíz
b) O tempo estritamente necesario
c) 72 horas como mínimo
d) b) e c) son correctas
42. O art. 8 do C. Penal di: os feitos susceptibles de ser cualificados con arranxo a dous
ou máis preceptos deste Código, e non comprendidos nos artigos 73 a 77,
castigaranse observando as seguintes regras (citar a incorrecta):
a) O precepto xeral aplicarase con preferencia ao especial.
b) O precepto subsidiario aplicarase só en defecto do principal, xa se declare
expresamente dita subsidiariedad, xa sexa esta tácitamente deducible.
c) O precepto penal máis amplo ou complexo absorberá aos que castiguen as
infraccións consumidas naquel.
d) En defecto dos criterios anteriores, o precepto penal máis grave excluirá os
que castiguen o feito con pena menor.
43. Á exposición, por calquera medio de difiusión, de ideas ou doutrinas que enxalcen o
crime, denomínalla:
a) provocación
b) indución
c) apología
d) subversión

44. Cando o culpable comete calquera dos delitos contra as persoas empregando na
execución medios, modos ou formas que tendan directa ou especialmente a
asegurala, sen o risco que para a súa persoa puidese proceder da defensa por parte
do ofendido, dicimos que actúa con:
a) Aleivosía
b) Premeditación
c) Premeditación grave
d) Aleivosía leve
45. O artigo 408 C. Penal di: ?A autoridade ou funcionario que, faltando á obrigación do
seu cargo, deixar intencionadamente de promover a persecución dos delitos de que
teña noticia ou dos seus responsables, incorrerá na pena de inhabilitación especial
para emprego ou cargo público por tempo de seis meses a dous anos?. Trátase pois
dun delito:
a) De comisión por omisión
b) De comión dolosa, que exclúe o dolo eventual
c) De comisión por imprudencia inescusable
d) a) e b) son correctas
46. Non é un requisito do tipo penal de prevaricación administrativa:
a) Que se trate dunha resolución arbitraria
b) Que a resolución produza os seus efectos
c) Que a resolución sexa inxusta
d) Que a resolucion dítese a propósito da súa inxustiza

47. Se transcorridas tres horas desde a comunicación ao avogado designado polo detido,
aquel non comparecese :
a) Procederase á práctica da declaración
b) Si, pero só se o detido consentilo
c) Pasarase ao detido a disposición xudicial
d) Informarase a Colexio de avogados, quen designará outro que acudirá á
maior breveded e sempre dentro do prazo de tres horas
48. Son punibles:
a) Unicamente o delito consumado e a tentativa de delito cando o fose contra
as persoas ou o patrimonio.
b) O delito consumado e a tentativa de delito
c) O delito consumado e a tentativa de delito que non sexa leve
d) Ningunha é correcta

49. É eximente de responsabilidade:
a) Ser o autor menor de dezaoito anos e maior de catorce
b) O obrar en cumprimento dun deber
c) A intoxicación plena de alcohool, buscada de propósito para cometer o
delito
d) Todas o son
50. O autor mediato no noso código penal...
a) Non vén regulado.
b) Trátase daquel que realiza a acción dleictiva xunto con outros pero que a
desenvolve máis inmediatamente.
c) É aquel que se serve doutro como instrumento para executar o delito.
d) Trátase dunha fictio legis para colmar a lagoa que pode xurdir cando se
deconoce cal dos coautores ten o dominio do feito, ao cal se lle impoñerá maior pena.
51. Require Lei Orgánica:
a) A regulación do Tribunal de Contas.
b) A ordenación dun imposto estatal.
c) A aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado.
d) Ningunha das anteriores materias.
52. Hai obrigación de motivar os actos:
a) Que conclúan o procedemento.
b) Que non limiten dereitos.
c) Discrecionales.
d) De todo tipo.
53. Fornece efecto unha notificación defectuosa no caso de que:
a) Recíbaa o interesado no seu domicilio e entrégueselle persoalmente,
desde este momento.
b) Publíquese no Boletín Oficial correspondente.
c) O interesado realice actuacións que supoñan o coñecemento do seu
contido.
d) b) e c) son correctas.
54. Se non se recorre un acto no prazo sinalado:
a) O acto convértese en eficaz.
b) Devén firme o acto.
c) Pode solicitarse unha prórroga á Administración.
d) Nunca poderá recorrerse.
55. Non hai obrigación de resolver un procedemento.
a) No suposto de terminación convencional por pacto ou convenio.
b) Cando se produza a caducidade.
c) Hai que resolver en todo caso.
d) a) e b) son correctas.

56. Cando se conceda, a instancias dun particular, unha ampliación dos prazos, esta non
debe exceder de:
a) Dez días.
b) A metade do prazo.
c) Un tempo igual ao do prazo de que se trate.
d) Tres meses en calquera caso.
57. A audiencia ao interesado no procedemento administrativo é:
a) Potestativa sempre.
b) Obrigatoria en todo caso.
c) Obrigatoria en ocasións.
d) Pode non darse en determinados supostos taxados.
58. Créanse para efectuar unha planificación conxunta e coordinar determinados servizos
e obras as:
a) Áreas Metropolitanas.
b) Mancomunidades de Municipios.
c) Comarcas.
d) Tres anteriores.
59. O tipo de sufraxio establecido para elixir os órganos de goberno das Entidades Locais
é:
a) Universal, igual, libre, directo e segredo.
b) Censitario.
c) Depende do tipo de órgano.
d) Ningunha é certa.
60. Ten o carácter de división territorial para o cumprimento das actividades do Estado
un/unha:
a) Comarca.
b) Municipio.
c) Provincia.
d) Área Metropolitana.
61. A descontinuidade territorial dun termo municipal:
a) Depende da decisión do Pleno de cada Concello.
b) Admítese excepcionalmente en determinados supostos.
c) Está prohibida.
d) a e b son correctas.
62. Pódese presentar máis dunha moción de censura contra o mesmo Presidente dunha
Entidade Local?
a) Si, cando prospere unha delas.
b) Só en distintos períodos de sesións.
c) Depende do Regulamento Orgánico da Entidade.
d) Si, cando se reúnan os quórum esixibles.

63. O prazo de exposición pública no procedemento de redacción dunha Ordenanza é de:
a) Trinta días.
b) Vinte días hábiles.
c) Un mes.
d) Ningunha é correcta.
64. O órgano encargado de asignar o labor de redactar unha Ordenanza é o/a:
a) Pleno da Corporación.
b) Alcalde.
c) Xunta de Goberno Local.
d) Calquera dos anteriores no ámbito das súas atribucións.
65. Está prohibida, con carácter xeral, a transmisibilidad de licenzas:
a) Reais.
b) Concernentes ás calidades dun suxeito.
c) Cando o número das otorgables sexa limitado.
d) b e c son correctas.
66. Quedará sen efecto unha licenza, sen que o particular teña dereito a indemnización,
en caso de:
a) Erróneo otorgamiento.
b) Novos criterios de apreciación.
c) Que se incumprisen as condicións ás que estivesen subordinadas.
d) En todos os anteriores.
67. ¿Cal das seguintes causas non orixina a perda da condición de funcionario?:
a) A renuncia.
b) A xubilación.
c) A destitución.
d) A perda de nacionalidade.
68. De todos os tipos de sinais de circulación son prioritarias sobre as demais:
a) Sinais e ordes dos axentes da circulación.
b) Sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de utilización
da
vía.
c) Semáforos.
d) Sinais verticais de circulación.
69. No caso de que as precripciones indicadas por diferentes sinais parezan estar en
contradición entre si, prevalecerá:
a) A prioritaria ou a máis restritiva se se trata de sinais do mesmo tipo.
b) A máis restritiva en calquera caso.
c) A menos restritiva en calquera caso.
d) A máis moderada en calquera caso.
70. A velocidade máxima establecida para as vías urbanas e travesías pode pasarse para
adiantar?:
a) Non.
b) En vías urbanas, si; en travesías, non.
c) En travesías, si; en vías urbanas, non.
d) Si, nun máximo de 20 km/h.

71. As motocicletas, os vehículos de tres rodas, os ciclomotores e os ciclos e bicicletas
poderán arrastrar un remolque ou semirremolque, sempre que non superen o 50 por cento
da masa en baleiro do vehículo tractor e cúmpranse as seguintes condicións:
a) Que a circulación sexa de noite e en condicións que non diminúan a
visibilidade.
b) Que a velocidade a que se circule nestas condicións quede reducida nun
20
por cento respecto das velocidades xenéricas que para estes vehículos
establécense no artigo 48.
c) Que en ningún caso transporten persoas no vehículo remolcado.
d) Non poderán arrastrar un remolque ou semirremolque en ningún caso.
72. Segundo o disposto no Regulamento Xeral de Circulación, queda prohibido parar en:
a) Nos lugares onde se impida a visibilidade da sinalización aos usuarios a
quen lles afecte ou obrigue a facer manobras.
b) Sobre as beirarrúas, paseos e demais zonas destinadas ao paso de
peóns.
c) Nos lugares habilitados pola autoridade municipal como de
estacionamento
con limitación horaria sen colocar o distintivo que o autoriza ou cando,
colocado o distintivo, mantéñase estacionado o vehículo en exceso sobre o tempo máximo
permitido pola ordenanza municipal.
d) Diante dos vaos sinalizados correctamente.
73. A masa máxima autorizada dun vehículo de motor de dous eixos, excepto autobuses,
é:
a) 20 toneladas.
b) 18 toneladas.
c) 25 toneladas.
d) 3'5 toneladas.
74. Segundo a Lei 6/2014 do 7 de abril, pola que se modifica o texto articulado da Lei
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viario, ¿os condutores,
menores de dieciseis anos, de bicicletas e ciclos en xeral, estarán obrigados a utilizar o
casco de protección, en que vías?
a) Urbanas.
b) Travesías.
c) Interurbanas.
d) Todas son correctas
75. Cal é a velocidade máxima á que pode circular un ciclomotor de tres rodas.
a) 50 km/h.
b) 30 km/h.
c) non existen os ciclomotores de tres rodas.
d) 45 km/h.
76. A parada é a inmovilización dun vehículo sen que o condutor poida abandonalo, por
un tempo:
a) De dous minutos.
b) Inferior a dous minutos.
c) De tres minutos.
d) Imprescendible e necesario.

77. O titular dun permiso ou licenza de condución que sexa sancionado en firme en vía
administrativa por conducir un vehículo cun permiso ou licenza de condución que non lle
habilite para iso, perderá:
a) 6 puntos.
b) 2 puntos.
c) Non leva aparellada a retirada de puntos.
d) 4 puntos.
78. O permiso de condución da clase “BTP” autoriza para conducir:
a) Vehículos prioritarios cando circulen en servizo urxente, vehículos que
realicen transporte escolar cando transporten escolares e vehículos destinados ao
transporte público de viaxeiros en servizo de tal natureza, todos eles cunha masa máxima
autorizada non superior a 3500 kg, e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non
exceda de sete.
b) Vehículos prioritarios cando circulen en servizo urxente, vehículos que
realicen transporte escolar cando transporten escolares e vehículos destinados ao
transporte público de viaxeiros en servizo de tal natureza, todos eles cunha masa máxima
autorizada superior a 3500 kg, e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non
exceda de nove.
c) Vehículos prioritarios cando circulen en servizo urxente, vehículos que
realicen transporte escolar cando transporten escolares e vehículos destinados ao
transporte público de viaxeiros en servizo de tal natureza, todos eles cunha masa máxima
autorizada non superior a 3500 kg, e cuxo número de asentos, incluído o do condutor, non
exceda de nove.
d) Ningunha é correcta.
79. O prazo de prescrición das infraccións leves previstas no texto articulado da Lei sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viario será:
a) 6 meses.
b) 1 ano.
c) 3 meses.
d) 20 días naturais.
80.Con referencia ás denuncias por feitos relativos ao tráfico, o prazo de prescrición
cóntase a partir:
a) Do día en que os feitos se houbesen cometido.
b) Do día en que se notifique no seu domicilio ao infractor.
c) Do día seguinte ao que se notifique no seu domicilio ao infractor.
d) Todas son correctas.
81. As bicicletas, para poder circular durante o día, deberán dispoñer dun sistema
adecuado de freado que actúe sobre as rodas dianteiras e traseiras, e ademais:
a) Un timbre.
b) Soamente dun sistema de freado sobre as rodas traseiras.
c) Dun cambio de velocidades.
d) Ningunha é correcta.

82. Poderán ser considerados vehículos históricos:
a) Os que teñan unha antigüidade mínima de vinte anos, contados a partir da
data da súa fabricación.
b) Os que teñan unha antigüidade mínima de entre vinte e vinte e cinco anos,
contados a partir da data da súa fabricación
c) Os que teñan unha antigüidade mínima de vinte e cinco anos, contados a
partir da data da súa fabricación.
d) As respostas b) e c) son correctas.
83.O distintivo de inspección técnica periódica do vehículo está obrigado a colocarse en:
a) Non é obrigatoria a súa colocación.
b) No caso de vehículos que teñan parabrisas, o distintivo colocarase no
ángulo superior dereito do parabrisas pola súa cara interior.
c) No caso de vehículos que teñan parabrisas, o distintivo colocarase no
ángulo superior dereito do parabrisas pola súa cara exterior.
d) No caso de vehículos que teñan parabrisas, o distintivo colocarase no
ángulo inferior dereito do parabrisas pola súa cara interior.
84. Á masa do vehículo, co seu equipo fixo autorizado, sen persoal de servizo, pasaxeiros
nin carga, e coa súa dotación completa de auga, combustible, lubricante, repostos,
ferramentas e accesorios regulamentarios, denomínase:
a) Masa en carga.
b) Masa máxima autorizada (M.M.A.).
c) Tara.
d) Non ten denominación específica.
85. A Constitución española de 1978, consta de 169 artigos, divididos nun Título
Preliminar :
a) Dez títulos, catro disposicións adicionais, sete disposicións transitorias,
unha disposición derogatoria e unha disposición final.
b) Dez títulos, cinco disposicións adicionais, sete disposicións transitorias,
unha disposición derogatoria e unha disposición final.
c) Dez títulos, catro disposicións adicionais, nove disposicións transitorias,
unha disposición derogatoria e unha disposición final.
d) Nove títulos, cinco disposicións adicionais, sete disposicións transitorias,
unha disposición derogatoria e unha disposición final.
86.- ¿Que parte da Constitución española de 1978 non ten forza xurídica?
a) As Disposicións adicionais.
b) O Preámbulo.
c) O Título Preliminar.
d) Todas as partes da Constitución española teñen forza xurídica.

87.- No título X da Constitución española de 1978, no artigo 167 apartado 3º, prevese que
unha vez aprobada a reforma pola Cortes Xerais, será sometida a referendo para a súa
ratificación :
a) Cando así o soliciten dentro dos dez días seguintes á súa aprobación,
unha décima parte dos membros de calquera das Cámaras.
b) Cando así o soliciten dentro dos quince días seguintes á súa aprobación,
tres quintas partes dos membros de calquera das Cámaras.
c) Cando así o soliciten dentro dos dez días seguintes á súa aprobación, tres
quintas partes dos membros de calquera das Cámaras.
d) Todas as respostas anteriores son incorrectas.
88.- O dereito para expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións
mediante a palabra, o escrito ou calquera outro medio de reprodución, poderá ser
suspendido :
a) Cando así o acorden as autoridades militares para tempos de guerra.
b) Cando así se determine nos supostos de estado de sitio e excepción.
c) A proposta do Rey, referendada polas 3/5 partes das Cortes Xerais.
d) En ningún caso e baixo ningunha circunstancia poderase suspender este
dereito.
89.- Que clases de asociacións están prohibidas segundo o texto constitucional de 1978
que regula o dereito de Asociación?
a) As asociacións paramilitares e as secretas.
b) As asociacións secretas, as ilegais e aquelas cantas dedíquense ao
préstamo con usura.
c) As asociacións paramilitares, as militares, e as secretas.
d) As asociacións ilegais, así declaradas conforme ao dereito internacional e
as paramilitares.
90.- Segundo o disposto na Constitución española de 1978, de quen recibe ordes o
Defensor do Pobo? :
a) Das Cortes Xerais.
b) Non está sometido a mandato imperativo.
c) Dos Tribunais de Xustiza.
d) Do Goberno.

91.- Segundo o artigo 57 da Constitución española de 1978, a prelación ou orde sucesoria
á Coroa de España, será o seguinte :
a) A sucesión no trono seguirá a orde regular de primogenitura e
representación, sendo preferida sempre a liña posterior ás anteriores; na mesma liña, o
grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao, o home á muller, e no mesmo sexo, a
persoa de máis idade á de menos.
b) A sucesión no trono seguirá a orde regular de primogenitura e
representación, sendo preferida sempre a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o
grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao, o home á muller, e no mesmo sexo, a
persoa de máis idade á de menos.
c) A sucesión no trono seguirá a orde regular de primogenitura e
representación, sendo preferida sempre a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o
grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao, o home á muller, e no mesmo sexo, a
persoa de menos idade á de máis.
d) A sucesión no trono seguirá a orde regular de primogenitura e
representación, sendo preferida sempre a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o
grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao, a muller ao home, e no mesmo sexo,
a persoa de máis idade á de menos.
92.- Segundo reza o artigo 78 do a Constitución española de 1978 :
a) En cada Cámara haberá unha Deputación Permanente composta por un
mínimo de vinte e un membros, que representarán aos grupos parlamentarios, en
proporción á súa importancia numérica.
b) En cada Cámara haberá unha Deputación Permanente composta por un
mínimo de vinte e un membros, que representarán aos grupos parlamentarios, sen ter en
conta a importancia numérica dos mesmos.
c) En cada Cámara haberá unha Deputación Permanente composta por un
mínimo de vinte e dous membros, que representarán aos grupos parlamentarios, en
proporción á súa importancia numérica.
d) Existirá unha Deputación Permanente en cada Cámara, composta por un
mínimo de vinte e un membros, que cesará nas súas funcións para o caso de disolución
das Cortes Xerais, ou unha vez expirado o mandato.
93.- Cando serán públicas as sesións plenarias de acordo ao disposto no artigo 80 da
Constitución española de 1978 ? :
a) As sesións plenarias das Cámaras serán públicas, salvo acordo en
contrario de cada unha das Cámaras, adoptado por maioría absoluta.
b) As sesións plenarias das Cámaras serán públicas, salvo acordo en
contrario do Congreso dos Deputados, adoptado por maioría absoluta.
c) As sesións plenarias das Cámaras serán públicas, salvo acordo en
contrario do Senado, adoptado por maioría absoluta.
d) As sesións plenarias das Cámaras serán públicas, salvo acordo en
contrario do Congreso dos Deputados, adoptado por maioría simple, sen que conste
oposición expresa do Senado.

94.- No relativo ás leis orgánicas e de acordo ao establecido na Constitución española de
1978 :
a) A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá
maioría absoluta de 2/3 do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.
b) A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá
maioría absoluta de 3/5 do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.
c) A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá
maioría absoluta do Congreso e do Senado, nunha votación final sobre o conxunto do
proxecto.
d) A aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas esixirá
maioría absoluta do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do proxecto.
95.- Os Decretos-leis deberán ser inmediatamente sometidos a debate e votación de
totalidade ao Congreso dos Deputados, convocado para o efecto se non estiver reunido,
no prazo de :
a) Este prazo soamente establécese para a delegación lexislativa, pero
nunca no relativo aos Decretos-leis.
b) 20 días naturais.
c) 30 días.
d) Dous meses.
96.- Cantos membros compoñen o Pleno do Tribunal Constitucional?
a) Dezaoito.
b) Doce.
c) Dezaseis.
d) Catorce.
97.- O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo ao establecido no
artigo 23 da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía de Galicia, será
nomeado por :
a) O Presidente da Xunta de Galicia a proposta do Consello Xeral de Poder
Xudicial.
b) O Parlamento de Galicia por acordo da maioría das 3/5 partes desa
cámara.
c) O Rey a proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial.
d) O Rey a proposta do voto favorable de 1/3 do Parlamento de Galicia.
98.- El artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de
Galicia, en su apartado 5º, establece un número mínimo y máximo de diputados para el
Parlamento gallego de :
a) Entre 60 y 80 diputados.
b) Entre 60 y 90 diputados.
c) Entre 65 y 85 diputados.
d) Entre 70 y 80 diputados.

99.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del
Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente de la Xunta de Galicia, cuanto los
Conselleiros por él nombrados, por aquellos actos delictivos cometidos durante su
mandato, resultarán procesados y enjuiciados :
a) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando el delito se haya
cometido dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Por la Sala segunda del Tribunal Supremo cuando el delito se haya
cometido fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Por la Sala segunda del Tribunal Supremo en cualquier caso.
100.- O Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades Autónomas, facultades
correspondentes a materia de titularidade estatal que pola súa propia natureza sexan
susceptibles de transferencia ou delegación, ditas leis denominadas de transferencia,
deberán revestir o carácter de :
a) Decreto-Lei.
b) Lei de Bases.
c) Real Decreto Lexislativo.
d) Lei Orgánica.
PREGUNTAS RESERVA
101. O control da actividade dos órganos das Comunidades Autónomas exercerase:
a) Polo Tribunal Constitucional, o relativo á constitucionalidade das súas
disposicións normativas con forza de lei.
b) Polo Goberno, previo ditame do Consello de Estado, o do exercicio de
funcións delegadas a que se refire o apartado 2 do artigo 150.
c) Pola xurisdición contencioso-administrativa, o da administración autónoma
e as súas normas regulamentarias.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.
102. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, atendendo ás competencias e facultades
que ten atribuídas, ventila nas súas salas asuntos ou materias pertencentes ás seguintes
ordes :
a) Penal, Militar, Civil, Mercantil e Social.
b) Civil, Militar, Social e Constitucional.
c) Civil e Penal, Constitucional, e Mercantil.
d) Civil e Penal, Social, e Contencioso - Administrativo.
103.- De acordo ao establecido no texto constitucional do ano 1978, o domicilio é
inviolable, polo que para a entrada ao mesmo precisarase :
a) Autorización ou consentimento do seu titular.
b) Autorización xudicial de entrada no domicilio ( xulgado do Penal ou do
Contencioso - Administrativo segundo os casos ).
c) Non se precisará ningún tipo de autorización para o caso de flagrante
delito.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

