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Código______________________ 

 

 

Cada pregunta so ten unha contestación correcta. 

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

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

 

 

 

 
1.  Dos seguintes principios, cales se empregan para o diseño de actividades?  

 

      a. Globalizadores. 

      b. Motivadores. 

  c. Atractivos. 

                        d. Todos son correctos. 

 

 

2. A iniciativa para a reforma total da constitución, do Título Preliminar, d0 

Título Segundo, ou da Sección primeira do Título Primeiro: 
a. Levará aparellada a abdicación do titular da coroa. 

b. Levará aparellada a entrada en vigor do estado de excepción. 

c. Leva aparellada a disolución total das Cortes. 

d. Levará aparellada a convocatorio de eleccións xerais. 

 

 

 3. O manexo de materiais e as posibilidades que nos ofrecen son aspectos a ter en 

conta para organizar: 

 

          a.  Un taller. 

          b.  Un rincón 

                     c.  As opcións a e b son correctas 

                     d. Ningunha é correcta 

 

X 



 

 

           4. As  Administracións  Públicas serven: 

 

     a. Con obxectividade os intereses xerais e actúan de acordo cos principios de 

eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento 

pleno á constitución, á lei e ao Dereito. 

               b. Con obxectividade aos intereses xerais e actúan de acordo cos principios de 

eficacia, xerarquía, centralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á 

constitución, á lei e ao Dereito. 

               c. Con obxectividade aos intereses xerais e  actúan de acordo cos principios de 

eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e descoordinación, con sometemento 

pleno á constitución, á lei e ao Dereito. 

                d. Ningunha é correcta. 

 

          5. O primeiro conflito do/a neno/a ante a chegada ao centro supón: 
   

                  a. A primeira separación familiar. 

       b. Insatisfacción persoal. 

                  c. Necesidade de protección. 

                  d. Ningunha é correcta. 

  

          6. Sinale cal das seguintes medidas non é axeitada para evitar a dermatite de 

cueiro. 

 

         a. O cambio de cueiro levarase a cabo tantas veces como sexa necesario. 

                 b. Si a zona perineal estivese irritada aplicariamos algunha pomada ou ungüento 

que levara corticoide. 

                    c. Para o lavado empregaríamos auga morna. 

                  d. Despois do cambio de cueiro realizaremos a hixiene xenital, debéndose levar a 

cabo de arriba-abaixo. 

 

7. Ante un/unha neno/a que presenta un vómito , Que non debe facer vostede?. 

       a. Deixalo a dieta absoluta ao menos durante unha ou dúas horas. 

                  b. Darlle un antiemético inmediatamente. 

                  c. Colocar a cabeza do/a neno/a cara un lado 



                  d. Cando se lle vaia dar alimento de novo comezar con auga azucrada, macela ou 

auga bicarbonatada 

      8. Para previr que o proceso da educación, no que ós hábitos hixiénicos se refire, 

poda provocar a ruptura do/a neno/a co adulto debemos: 

                     a. Respectar o ritmo de aprendizaxe do/a neno/a.  

                    b. Facerlle comprender a importancia da hixiene. 

                    c. Seguir un método inflexible no que á estruturación da hixiene se refire. 

                   d. Valorar o esforzo realizado polo/a neno/a. 

      

      9. Indica cal das seguintes afirmacións é certa: 

         a. Tras a aparición dos primeiros dentes caninos pódese incluír a carne picada na 

dieta do/a neno/a. 

         b. Dende o primeiro ano de vida o/a neno/a soporta ben o queixo fresco. 

                    c. A cantidade de carne e peixe da dieta do/a neno/a de 4 a 6 anos debe oscilar 

entre 100 e 150 gramos. 

                  d. As verduras aportan fundamentalmente almidón e vitaminas. 

     

       10. Sinale cal das seguintes actitudes non é característica da infancia temperá: 

        a. Subir e baixar escaleiras. 

        b. Tirar obxectos e ir buscalos. 

                   c. Levarse todas as cousas a boca. 

                  d. Gran curiosidade por todo o que lle rodea. 

 

11. A adquisición de hábitos e valores está directamente relacionada con: 

         a. O inicio da autoestima. 

                    b. O inicio do desenrolo do apego 

                    c. O inicio do desenrolo da autonomía na realización das rutinas da vida cotiá. 



                   d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

  

12.-O Xogo favorece  o desenvolvemento psicomotor, porque: 

           a. Estimula a creatividade. 

 b. Favorece a relación cos demais. 

           c. Estimula a agresividade. 

         d. Pode descubrir sensacións novas que de outro modo o/a neno/a non tería ocasión de 

experimentar 

13.-Un dos puntos fundamentais da teoría de Piaget é o feito de considerar á intelixencia 

activa. Isto quere dicir que: 

       a. Si proporcionamos ó/á neno/a as experiencias axeitadas, a través da súa propia 

actividade é capaz de aprender. 

 b. O/a neno/a é o receptor das ensinanzas do/a mestre/a. 

           c. Solo a maduración biolóxica fai que vaia aumentando a intelixencia, encontrando os 

seus propios cauces para progresar, por eso é activa. 

          d. A intelixencia, na teoría de Piaget, non é activa. A actividade recae no/a alumno/a 

que aprende no no/a mestre/a que ensina. 

 

  14.-O desenrolo das habilidades motrices depende de: 

            a. O nivel de desenvolvemento Moral. 

 b. A maduración neurolóxica. 

           c. A madurez dos órganos dos sentidos. 

          d. O nivel de desenvolvemento social. 

 

15.- O reflexo de Moro: 

          a. É un reflexo innato que irá desaparecendo progresivamente do repertorio de condutas 

innatas do bebé. 

 b. É o reflexo polo que o/a  neno/a busca o pezón da nai e succiona. 



           c. É un reflexo de  busca da figura de apego 

          d. a e b son correctas. 

16.- Entre as recomendacións para favorecer o desenvolvemento lingüístico  do/a neno/a 

no se atopa: 

            a. Axustar o noso linguaxe á idade e as características do/a neno/a. 

            b. Crear situacións comunicativas. 

            c. Eliminar condutas negativa. 

           d. Desenvolver aptitudes de imitación. 

17.- O reflexo prensor do/a bebé ( apertar fortemente a man cando lle poñemos un dedo 

sobe a palma): 

           a. É un reflexo que ten lugar cando o/a neno/a está en perigo de caerse. 

 b. É unha das condutas procuradoras de contacto corporal, presente no recén nacido. 

         c. É unha das condutas procuradoras de contacto corporal, coa figura de apego. Que 

aparece cando o/a bebé ten  firmemente establecida a súa figura de apego. 

           d. a e c son correctas. 

18. A actitude dos pais que mellor se relaciona coa independencia do/a neno/a  é: 

 a. A tolerancia. 

 b. A permisividade. 

           c. A severidade. 

           d. O Castigo. 

19. En relación cos temas transversais, cal das seguintes afirmacións é correcta: 

          a. Non son uns contidos complementarios ao currículo que se abordan en determinados 

momentos da xornada escolar. 

         b. Son sobre todo contidos de tipo conceptual, aspectos e nocións que os/as alumnos/as 

deben coñecer e dominar. 

      c. Abórdanse sobre todo a través de modelos, polo que requiren a colaboración das 

familias e todas as instancias educativas. 

          d. Os temas transversais están cheos de informacións e carecen de toda carga valorativa. 



 

 

20. Para que os educadores podan abordar convenientemente a educación para a 

igualdade de oportunidades recoméndase que sexan social e afectivamente equilibrados, 

así como unha formación adecuada sobre todas as seguintes áreas, excepto: 

      a. Coñecemento e práctica da dinámica de grupos e relacións. 

   b. Coñecemento de técnicas e metodoloxía que permitan un traballo cooperativo e 

presonalizado.  

       c. Coñecemento e aceptación sobre si mesmo. 

      d. Coñecemento sobre adaptacións curriculares. 

 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

 

 

 21. Entre as directrices fundamentais da metodoloxía na expresión plástica non se 

 atopa: 

 

a. Adecuar os instrumentos, técnicas e materiais ós obxectos propostos. 

b. Xerar actitudes positivas cara á expresión plástica. 

c. Considerar a expresión plástica unha linguaxe cuxas técnicas deben aprender, 

priorizando o descubrimento dos aspectos formais para que o dominen. 

d.  Todas as opcións anteriores son correctas. 

 

 

22. O período de incubación do piollo é de:  

 

a. 3-5 días. 

b. 10-12 días. 

c. 2 semanas. 

d. 8-10 días. 

 

 

 

 
 


