
CONVOCATORIA CONTRATACIÓN COIDADORES/AS AULA DE 

ACOLLIDA E COMEDOR 2017 

 

Código______________________ 

 
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. Os alimentos plásticos ou reparadores son:   
 

a. As froitas. 
b. Os cereais.  
c. O leite e carnes. 
d. Ningunha é correcta. 
 

2. A perda temporal de conciencia que se produce cando o cerebro non recibe 

suficiente sangue, denomínase: 
 

a. Desvanecemento. 
b. Malestar xeral. 
c. Hemorraxia. 

d. Ningunha é correcta. 
 

3. As siglas PSA.  
 

a. Protexer, asistir e socorrer. 
b. Protexer, alertar e socorrer. 
c. Previr, asistir e socorrer. 
d. Previr, alertar e socorrer. 

  
4. A elección correcta e eficaz das técnicas de grupo supón que: 

 

a.   Non todas as técnicas serven para a totalidade dos obxectivos propostos. 
b.   As técnicas son independentes da madurez do grupo. 
c.  Todas ás técnicas serven para a totalidade dos obxectivos propostos. 
d. As técnicas son dependentes da madurez do grupo. 

 

5. Os pilares básicos na intervención dun responsable de comedor son: 
 

a. Reto, liberdade e respecto.  

b. Afecto, control e éxito. 
c. Ambas son correctas. 
d. Ambas son falsas. 

 

X 
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6. Recoméndase inxerir: 
 

a. 2-3 racións de cereais ó día. 
b. 2-5 racións de froitas, verduras e hortalizas ó día. 
c. 3-4 racións de carne á semana. 

d. Todas son correctas. 
 

7.- Os alimentos enerxéticos: 
 

a. Conteñen maior cantidade de hidratos de carbono e graxas. 
b. Conteñen maior cantidade de vitaminas e minerais. 
c. Conteñen maior cantidade de proteinas. 
d. Ningunha é correcta  
 

8.  As condutas van seguidas dunhas consecuencias. Que clases de consecuencias  

       podemos considerar? 
 

  a.  Recompensas e castigos. 
  b.  Recompensas e premios. 
  c.  Recompensas, castigos e ignorar. 
  d. Premios e castigos. 
 

           9. Nunha dieta hipoglucémica, elimínanse os alimentos:  
 

a. Que conteñan moitas vitaminas. 
b. Que conteñan moitos hidratos de carbono.  

c. Que conteñan moita auga. 
d. Ningunha é correcta. 

 

10.- Os obxectivos nos que se fundamenta o comedor escolar son entre outros:  
 

a. Educar ós/as alumnos/as na adquisición de hábitos alimenticios correctos, 

proporcionar ós/as alumnos/as unha dieta nutritiva e equilibrada, Asumir que se 

debe empregar un mínimo de tempo para comer e con isto favorecer ó proceso 

dixestivo. 
b. Educar ós/as alumnos/as na adquisición de hábitos alimenticios correctos, 

proporcionar ós/as alumnos/as unha dieta nutritiva e equilibrada. 
c. Educar ós/as alumnos/as na adquisición de hábitos alimenticios correctos, 

proporcionar ós/as alumnos/as unha dieta nutritiva e equilibrada, Asumir que  non se 

debe empregar un mínimo de tempo para comer e con isto favorecer ó proceso 

dixestivo. 
d. Ningunha é correcta. 

 

11. Os síntomas das reaccións alérxicas ós alimentos poden ser: 
 

  a. Respiratorias e cutáneas. 
  b. Gastrointestinais e sistémicos. 
                       c. Ningunha é correcta. 
                       d. As respostas a e b son correctas 
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 12. As tarefas do/a monitor/a de comedor son: 
 

      a. Apoio e educación en hábitos alimenticios, dinamización de espazos de  ocio. 
                 b. Apoio e educación en hábitos alimenticios, apoio ó acceso e mantemento de         

      comedor.  
                 c. Apoio e educación en hábitos alimenticios, dinamización de espazos de ocio,         

      apoio ó acceso e mantemento de comedor. 
                d. Todas son falsas. 
 

 13.- Cales son as causas máis comúns de  intolerancia alimentaria. 
 

a. Soja e ovo.  
b. Lactosa e gluten. 

          c. Soja e lactosa. 
          d. Gluten e ovo 
 

   14.- Cal destas afirmacións non é función do coidador?. 
 

  a. Mirar pola seguridade física do neno/a. 
  b. Corrixir dificultades de linguaxe. 
                        c. Favorecer a súa integración. 
                        d. Conseguir hábitos de hixiene e alimenticios correctos. 
 

15.-En canto ás hemorraxias. 
 

a. Pode se arterial, é dicir, saída de sangue continúa e escura. 
b. Venosa, é dicir, recoñécese porque a perfusión rítmica dos latidos do corazón 

vai saíndo o sangue e é vermella e brillante. 
c. Capilar, a hemorraxia soe ser máis pequena. 
d. Todas son correctas. 
 

 16.- Os nenos de 3 a 6 anos: 
 

a. Aprenden a través de modelos. 
b. Comezan a ser reflexivos. 
c. Outórganlle unha gran importancia á imaxe persoal. 
d. Todas son correctas. 

 

17.- Os monitores de comedores escolares. 
 

a. Son profesionais que atenden e supervisan ós escolares no tempo de comedor. 
b. Facilítanlles a creación e o desenrolo de hábitos e actitudes favorables á saúde, 

hixiene, participación e convivencia. 
c. Fomentan o desenvolvemento dunha correcta conduta alimentaria. 
d. Todas son correctas. 
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 18.- Na preparación de alimentos debemos: 
 

a-  Manter os alimentos a temperaturas entre 10 e 60°C nas cales se produce a  

multiplicación rápida e progresiva dos microorganismos. 
b- Manter os utensilios empregados para a preparación e servizo en perfecto estado 

de limpeza.   
c- Evitar  lavar as mans. 
d- Todas son falsas. 
 

19.- A constitución española está distribuída en: 
 

a- Un preámbulo, 169 artigos divididos en dez títulos enumerados, 4 disposicións 

adicionais, nove disposicións transitorias e unha disposición final. 
b- Un preámbulo, 169 artigos divididos en título prelimiar e dez títulos enumerados, 4 

disposicións adicionais e nove disposicións transitorias. 
c- Un preámbulo, 169 artigos divididos en título prelimiar e dez títulos enumerados, 4 

disposicións adicionais, nove disposicións transitorias e unha disposición final.  
d- Un preámbulo, 169 artigos divididos en dez títulos enumerados, 4 disposicións 

adicionais, oito disposicións transitorias e unha disposición final. 
 

             20.- Os factores que interveñen no desenrolo da obesidade son: 
        
         a. Idea de que o/a neno/a san é igual a gordo/a. 
         b. Actividades deportivas. 
                   c. Inxesta calórica excesiva. 
                   d. As respostas a e c son correctas. 
        

 

PREGUNTAS RESERVA 
 

21.-As condutas inadaptadas que se dan entre os/as nenos/as son: 
 

         a. Retraemento social. 
                    b. Condutas pasivas. 
                    c. Exclusión e illamento. 

  d. Todas  son correctas.. 
 

         22.-Dentro das dez regras de ouro da alimentación equilibrada. ¿Cal das respostas 

non é correcta?  
 

a. É preciso comer unha gran variedade de alimentos, pero non en gran cantidade. 
b. A auga é a bebida fisiolóxica por escelencia.  

                  c. Non limitar o consumo de azúcares. 
                  d. Comer lentamente. 


