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CODIGO: ________________________ 

 

EXAME TEST TÉCNICO DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E 

NOVAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 

 

1. Son principios constitucionais de acceso á función pública: 

a. O de igualdade e publicidade. 

b. O de mérito e capacidade. 

c. O de mérito e transparecia. 

 

 

2. O arquivo de documentos: 

a. Coa lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas pasa a ser obrigatorio que sexa electrónico. 

b. É obrigatorio o arquivo físico pero coa  lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións públicas existe a opción de que sexa tamén 

electrónico. 

c. Coa lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 

administracións públicas elimina o arquivo físico. 

 

 

3. O prazo xeral para a resolución dos procedementos administrativos é de: 

a. Un ano. 

b. Seis meses. 

c. Tres meses. 

 

4. O silencio administrativo na administración local: 

a. Será sempre positivo. 

b. Será positivo, salvo que se transfiran ao solicitante facultades relativas ao dominio 

público. 

c. Será sempre positivo, a excepción da materia urbanística. 

 

5. O sufraxio, segundo a Constitución española é: 

a. Libre, igual, directo e segredo. 

b. Directo, universal, libre, igual e segredo. 

c. Indirecto, universal, libre, igual e segredo. 

 

6. A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, 
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non será de aplicación: 

 

a. Ás Comunidades Autónomas que desenrolaran a súa propia normativa. 

b. Ás actividades privadas das Administracións Públicas. 

c. Será aplicable para todas as Administracións Públicas en todo caso. 

 

7. Suspenderase a vixencia dos certificados electrónicos: 

a. Únicamente por unha causa lícita prevista na declaración de prácticas de certificación. 

b. Únicamente cando unha resolución xudicial ou administrativa o ordene. 

c. Ningunha das anteriores é correcta. 

 

8. A responsabilidade dos prestadores de servizos de certificación responderán dos danos e 

prexuízos que causen a calquera persoa no exercicio da súa actividade cando incumplan as 

normas establecidas na Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica: 

a. Con arranxo ás normas administrativas de responsabilidade. 

b. Con arranxo ás normas penais. 

c. Con arranxo ás normas xerais de culpa contractual ou extracontractual. 

 

 

9. Non é unha competencia do Alcalde: 

a. Dictar bandos. 

b. O control interno da actividade económica. 

c. O desenrolo da xestión económica de acordo co orzamento. 

 

10. Non se lles aplica plenamente a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 

protección de datos de carácter persoal a: 

a. Os ficheiros que sirvan exclusivamente a fins estatísticos, e estean amparados pola 

lexislación estatal ou autonómica sobre a función estatística pública. 

b. Os ficheiros sometidos á normativa sobre protección de materias clasificadas. 

c. Os ficheiros sometidos á normativa sobre protección de materias para a investigación do 

terrorismo. 

 

 

 

11. O nivel de sesión é o encargado: 

a. De facer chegar os bits dun extremo a outro da ligazón. 

b. De encamiñar os paquetes a través da rede. 

c. De xestionar as conexións de longa duración, a recuperación de caídas de rede de 

maneira transparente e os protocolos de sincronía entre aplicacións. 

 

12. Como abrirías unha ligazón nunha nova xanela do navegador? 

a. <a href="url" new>  

b. <a href="url" target="new_window">  
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c. <a href="url" target="_blank"> 

 

13. Cal é o IP da interface "loopback"? 

a. 127.0.0.1  

b. 255.255.255.0  

c. 10.0.0.1 

 

14. En relación co protocolo internet (IP), cal das seguintes afirmacións é certa? 

a. Por tratarse dun protocolo ?non orientado a conexión? non pode funcionar con protocolos 

de niveis superiores que operen en modo ?orientado a conexión? 

b.  IP conserva a integridade de secuenciamiento dos datagramas. 

c. Aínda que IP incorpora un campo de ?suma de comprobación da cabeceira?, non é 

capaz de proporcionar un servizo de transmisión libre de erros. 

 

15. O protocolo SSH execútase por defecto sobre o porto 

a. 23 

b.  22 

c.  25 

 

16. Cal das seguintes listas de dispositivos presenta unha velocidade de transferencia de 

datos DECRECIENTE? 

a.  Memoria Cache ? memoria RAM ? Disco duro 

b. Disco duro ? Disquete 1.44MB ? memoria RAM 

c. Disco duro ? CD ? Memoria Cache 

  

 

17. A técnica de multiplexación por división no tempo (TDM) consiste en: 

a.  Asignar de forma exclusiva e permanente a cada usuario unha parte do ancho de banda 

dispoñible. 

b. Asignar a cada usuario, durante uns determinados intervalos de tempo, a totalidade 

do ancho de banda dispoñible. 

c.  Asignar de forma exclusiva e permanente a cada usuario a totalidade do ancho de banda 

dispoñible. 

 

18. Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de Protección  de Datos de Carácter Persoal, o 

Director da Axencia Española de Protección de Datos será nomeado, de entre quen 

compoñen o Consello Consultivo: 

a.  Mediante Decreto por un período de 4 anos 

b. Mediante Real Decreto por un período de 4 anos 

c. Mediante Real Decreto por un período de 5 anos 
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19. Segundo a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información 

pública e bo goberno, cando se interpón unha reclamación ante o Consello de 

Transparencia e Bo Goberno, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de: 

a. 2 meses. 

b. 3 meses. 

c. 6 meses. 

 

20. Segundo a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información 

pública e bo goberno, os sancionados pola comisión dunha infracción moi grave serán 

destituídos do cargo que ocupen salvo que xa cesasen e non poderán ser nomeados para 

ocupar ningún posto de alto cargo ou asimilado durante un período de: 

a.  Entre dous e catro anos. 

b. Entre catro e seis anos. 

c. Entre cinco e dez anos. 

 

 

RESERVA: 

 

1. Se percorremos unha árbore binaria non baleiro visitando primeiro a raíz, a 

continuación o subárbol esquerdo e finalmente o dereito, estamos a percorrelo en: 

a. Preorden 

b. Inorden 

c. Postorden 

 

2. Segundo a Resolución de 13 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de 

Administracións Públicas, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de 

conformidade co Esquema Nacional de Seguridade, en canto aos procedementos para a 

certificación da conformidade, cal destas afirmacións é certa: 

a. Os sistemas de categoría MEDIA requiren só dunha autoevaluación. 

b. Os sistemas de categoría BÁSICA precisan dunha auditoría formal. 

c. Os sistemas de categoría ALTA precisan dunha auditoría formal. 

 

 

3. Cal é a clasificación dos certificados segundo a identidade que incorporan: 

 

a. De traballador e de empresario  

b. De identidade física e de identidade xurídica. 

c. De empresa e de particular. 


