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Cada pregunta so ten unha resposta correcta. 

Rodeen a resposta correcta cun círculo o máis limpo posible, en caso dalgunha 

equivocación crucen a resposta incorrecta e marquen un novo círculo. Exemplo:   

 

 
1.- As etapas de desenvolvemento na teoría piagetiana son as seguintes:  
      

         a) Período das reacciones circulares, período intuitivo e período das operacións formais 

    b) Período preoperativo, período das operacións básicas e período das operacións 

complexas. 

    c) Período sensoriomotor, período das operacións básicas e período das operacións 

complexas. 

         d) Período sensioromotor, período das operacións  concretas e período das operacións 

formais. 

 

2.-O desenvolvemento é un proceso de construción dinámico. Isto quere dicir que: 

 

a) Canto máis activo sexa o/a neno/a maior será o seu grado de desenvolvemento. 

b) Seguindo a metáfora da construción que dou lugar ó concepto de andamiaxe, o profesor 

é o principal motor de desenvovemento nos anos escolares. 

c) O/a neno/a aprende explorando e actuando sobre o medio, o cal á súa vez produce un 

continuo cambio no neno, o que dá lugar ao desenvolvemento.  

d) Durante os anos preescolares o desenvolvemento está determinado exclusivamente pola 

xenética e as características innatas do/a neno/a. 

 

3.- Os poderes públicos e os cidadáns están sometidos a: 
      

     a) A Constitución e a Lei 

     b) A Lei e ao ordenamento xurídico. 

     c) A Constitución e ao resto do ordenamento xurídico 

     d) a Constitución, á Lei e ao resto do ordenamento xurídico 

 

 

 

 

X 
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4.- Cal das seguintes afirmacións, respecto ó esquema corporal,  é certa ? 

 

a) É  a representación mental do propio corpo e das súas posibilidades de movemento. 

b) Fai posible os actos motores involuntarios e reflexos. 

c) É un dato evolutivo do que se parte. 

d) É unha construción mental determinada desde o nacemento do/a neno/a.  

 

5.- Cal das seguintes afirmacións sobre a percepción é incorrecta? 

 

a) É o proceso mental que interpreta e dá significado á sensación. 

b) É un dos procesos  menos desenvolvidos ao nacer.. 

c) É a base de todos os procesos cognitivos. 

d) As respostas a e c son incorrectas.. 

 

 6.-Según a Constitución, son valores superiores do ordenamento xurídico: 

 

a) O dereito a autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidarizade entre 

elas.. 

b) A liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. 

c) A soberanía nacional que reside no pobo español, sobre os que emanan os poderes do 

Estado. 

d) O estado social e democrático de dereito. 

 

7.- Para axudar ó/ a neno/a a construír unha autoestima positiva é necesario:  

 

a) Valorar todos os éxitos do/a neno/a por pequenos que parezan. 

b) Planificar actividades acordes coas súas capacidades e niveis de desenvolvemento. 

c) Centrarnos en reforzar os logros e non en corrixir os erros. 

d) Todas as opcións son correctas 

 

8.- Sinale a afirmación falsa: 

 

a) Nas parellas de irmáns do mesmo sexo obsérvanse interaccións máis cálidas e máis 

imitacións mutuas de comportamento, que nas parellas de irmáns de distinto sexo. 

b) As irmás maiores soen adoptar posturas máis demostrativas de atención  e de afecto cos 

seus irmáns máis pequenos que os irmáns maiores. 

c) Os irmáns pequenos das familias con moitos fillos soen recibir máis axuda e actitudes 

tolerantes dos irmáns maiores que os nenos das familias con poucos fillso. 

d) A orde de nacemento non soe influír na personalidade do neno/a  
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9.- Sinale as características que corresponde á intelixencia sensoriomotora: 

 

a) Actúa directamente sobre os obxectos e situacións. 

b) É capaz de considerar simultaneamente diferentes acontecementos e situacións. 

c) Tende ó coñecemento da acción 

d) Presenta a posibilidade de evocar situacións non presentes. 

 

10.- Que entendemos por  “función socializadora da familia”? 

 

a)  Que a familia está interesada nunha sociedade cuns prototipos establecidos.  

b)  Que a familia lle vai explicando pouco a pouco ó/á  neno/a  cales son as funcións que 

este/a ten que cumprir socialmente. 

c)  Que a familia é o lugar das primeiras relacións  interpersoais. O/a neno/a  necesario 

alternar a realización de exercicios individuais, os traballos en grupos reducidos e 

experiencias en gran grupo. 

d)  Ningunha das opcións  dadas é correcta. 

 

11.- Que papel desempeña a familia no comportamento do/a neno/a? 

 

a) Configura ambientes integradores. 

b) Reforza Tensións. 

c) Reforza comportamentos erróneos. 

d) Todo o anterior. 

 

12.- Que se persegue coa Educación para a saúde?  

 

a) Que o/a neno/a non enferme. 

b) Que os/as nenos/as vaian adquirindo a autonomía necesaria para coidar de si 

mesmos/as. 

c) A prevención de accidentes no colexio. 

d) Que o/a neno/a se informe das enfermidades que existen. 

 

 

13.- O/a Educador/a ha de enfrontarse ao sexismo:  

 

      a) Seguindo o modelo imposto pola diferenciación xenital. 

      b) Tendo en conta que os adultos fomos socializados nun sistema patriarcal e temos que    

 seguir patróns. 

      c)  Seguindo o modelo familiar que ten cada neno/a e afrontalo individualmente. 

      d) Coñecendo as distintas etapas evolutivas polas que pasa o/a neno/a e a importancia que   

 teñen no seu desenvolvemento afectivo. 
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14.-  Para que as aprendizaxes sexan significativas o/a neno/a ten que poder establecer: 

 

a) Relacións entre o medioambiente e as súas experiencias. 

b) Relacións entre o educador/a e os aprendizaxes. 

c) Relacións entre as súas experiencias previas e as novas aprendizaxes.  

d) Todas as opcións anteriores son correctas. 
 

15.-  Sinale a opción incorrecta sobre a aprendizaxe signiticativa:  
 

a) Débese partir da información previa que posúen os/as nenos/as, e dos seus 

coñecementos anteriores. 

b) Presentaranse experiencias que atraian o interés do alumnado e que podan relacionar co 

que xa coñecen. 

c) Favorece a aprendizaxe repetitiva. 

d) Ningunha das opcións  é correcta. 
 

16.-  A programación, como axente da concreción do currículo, ten asignadas varias 

funcións. Indique a que non é correcta:  
 

a) Asegurar a coherencia entre as intencións educativas do centro e a práctica docente. 

b) Permitir a improvisación das actuacións que se levarán a cabo durante todo o proceso 

de ensinanza- aprendizaxe. 

c) Promover a reflexión sobre a propia práctica docente. 

d) Promover a diversidade de intereses, motivacións e características do alumnado. 
 

17.- Sinale o que considere adecuado sobre a distribución das zonas na aula. 
 

a) Ter en conta as particularidades de cada unha delas. 

b) Que os límites entre unha zona e outra estean máis ou menos definidos. 

c) Os/as nenos/as han de participar nas decisións relativas á disposición das zonas de 

traballo. 

d) Todas as opcións anteriores  son correctas. 
 

18.- Que postura adopta o Diseño Curricular Base respecto á lectura e á escritura 

durante a etapa de Educación Infantil?   
 

a) Rexeita a presencia deses contidos baseándose en que os/as nenos/as non alcanzaron a 

madurez suficiente. 

b) Incorpora eses contidos para que os nenos se incorporen á Educación Primaria coas 

aprendizaxes conseguidas. 

c) Opta por  un prantexamento no que se preste atención ó mesmo tempo ás capacidades 

dos/as nenos/as  desta etapa  e na Educación Primaria. 

d) Na etapa infantil é pouco o que se pode facer para a posterior adquisición do sistema 

da linguaxe escrita na educación primaria. 
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19.- Os bloques lóxicos son un material moi empregado na Educación Infantil, con gran 

aplicabilidade en nocións matemáticas. Sabe cal é a opción falsa en relación ó seu uso é 

características?. 

 

a) Os bloques lóxicos son un material sensorial creado polo matemático Dióxenes; 

constan de 48 pezas organizadas respecto  a catro variables: color, forma, tamaño e 

grosor. 

b) Nas actividades de construción libre preténdese familiarizar ó neno/a co material. 

c) Nas actividades dirixidas e planificadas. traballase a xeometría, a clasificación, a 

lóxica...... 

d) As sesións teñen unha duración recomendada de 30 minutos. 

 

20.- Facer bolas, churros e cilindros son actividades de modelado que contribúen, 

fundamentalmente: 

 

a) Ó desenvolvemento da expresión libre. 

b) Á representación tridimensional do esquema corporal 

c) Ó desenvolvemento da coordinación motora e a percepción táctil do volume. 

d) Á creatividade. 

 

 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

 

1.   Cales son os compoñentes da identidade persoal?  

 

a)  Coñecemento e valoración de si mesmo. 

b)  Coñecemento e valoración dos outros. 

c)  Control de si mesmos que os/as nenos/as van adquirindo. 

d)  Todas son incorrectas. 

 

2.   Os  momentos básicos da avaliación son: 

 

a) Inicial, continua e sumativa. 

b) Toda a avaliación ten que ser formativa. 

c) Global. 

d) Inicial e final. 


