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P R O VA T E Ò R I C A

A

1. La intensitat del SAD, per a un grau I de dependència, és de:
A. Un màxim de 20 hores mensuals
B. Entre 21 i 45 hores mensuals
C. Amb grau I no hi ha dret al SAD
D. Les hores les marcaran els serveis socials municipals
2. La tipologia de situacions que proposa FEANTSA, anomenada ETHOS (European typology of
homelessness and housing exclusion) defineix quatre categories en el règim legal d'utilització de
l'allotjament:
A. Sense habitatge, habitatge insegur, habitatge inadequat i habitatge privat
B. Sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge molt insegur
C. Sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat
D. Sense sostre, habitatge insegur, habitatge inadequat i habitatge fora d'Europa
3. Quina de les següents definicions sobre les prestacions de la renda garantida de ciutadania es
correcta?
A. Prestació econòmica contributiva, de caràcter temporal, que té com a finalitat la inclusió social i laboral
B. Prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no disposen dels
ingressos que garanteixin els mínims per a una vida digna
C. Prestació econòmica de caràcter indefinit, destinada a les persones i unitats familiars, amb problemes de
pobresa i/o exclusió social
D. Prestació econòmica puntual, d’un any màxim de duració, adreçada a persones i unitats familiars, que es
trobin en situació d’exclusió social
4. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida de ciutadania consti
de més de dos membres, en quin import s’incrementa?
A. No s’incrementa
B. S’incrementa 100 euros per membre fins el cinquè membre
C. S’incrementa 150 euros per membre
D. S’incrementa 90 euros per membre fins el tercer membre
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5. Què és la victimització secundària o revictimització, segons la llei 5/2008 del dret
de les dones a eradicar la violència masclista?
A. És el maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions de violència
masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits – quantitatius i qualitatius– de les
intervencions dutes a terme pels organismes responsables o altres agents implicats.
B. És el maltractament exercit vers les dones que es troben en situacions de violència masclista només
com a conseqüència directa de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables o altres
agents implicats
C. És el maltractament exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista només
com a conseqüència indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables
o altres agents implicats
D. És el maltractament exercit per part de les dones en situacions de violència masclista com a
conseqüència de la violència viscuda
6. Què és el Bo Social?
A. És una bonificació que realitza l’Ajuntament en funció del consum realitzat durant els mesos d’hivern
B. És un descompte del 25% o el 40% en la factura de l’electricitat (sense incloure-hi els impostos). La
reducció s’aplicarà sobre la tarifa regulada PVPC (fixada per l’Estat per als clients del mercat regulat) i
sempre que la potència contractada no sigui superior als 10kW
C. És una tarifa especial només per a persones usuàries de serveis socials que implica un descompte d’un
màxim del 25% en la factura de l’electricitat
D. És una tarifa especial que implica un descompte del 80% en la factura de l’electricitat (sense incloure-hi
els impostos). S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum (part variable)
7. Amb relació als EAIA el principal criteri per tal d’iniciar l’estudi en un cas en
situació de risc és:
A. Preferentment, l’edat de l’infant, prioritzant la petita infància de 0-3 anys
B. Preferentment, la manca d’un habitatge estable per part de la família
C. Preferentment, la precarietat de recursos econòmics del nucli familiar
D. Preferentment, l’absentisme escolar dels menors d’edat
8. Segons la llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pel
que fa al tractament de les dades personals d’un menor d’edat, únicament es pot fonamentar el seu
consentiment:
A. Quan sigui més gran de catorze anys si consta el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela
B. Quan sigui més gran de divuit anys
C. Quan sigui més gran de setze anys
D. Quan sigui més gran de catorze
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9. Per tal que es reconegui i mantingui la condició de família monoparental, els fills
o filles han de:
A. Ser menors de 18 anys
B. Ser menors de 16 anys
C. Ser menors de 21 anys, o de 26 si estudien
D. Ser menors de 21 anys
10. El Codi deontològic de Treball Social s’inspira en (assenyali l’opció incorrecta):
A. La Constitució espanyola
B. La Declaració Universal dels Drets Humans
C. La Carta Social Europea
D. Les respostes A i B són correctes
11. El treballador social, en relació a les situacions de maltractament, abús o
abandonament de les persones indefenses o incapacitades, ha de:
A. Comunicar-les o denunciar-les i intervenir-hi
B. Comunicar-les i derivar-les als recursos corresponents
C. Denunciar-les a la institució o organisme corresponent, aconseguint prèviament el consentiment de l’usuari
D. Realitzar els tràmits pertinents als jutjats corresponents
12. Segons l’enfocament sistèmic, en ocasions els familiars no saben manegar correctament els
seus mecanismes d’autoregulació, amb la qual cosa es produeix un estrès que la família no sap resoldre, originant-se:
A. Una disfunció
B. Un símptoma
C. Un emergent
D. Un factor de risc
13. El complement mensual variable de les rendes garantides dependran de:
A. L’establert per cada Comunitat Autònoma
B. La participació de les activitats establertes en el projecte individualitzat d’inserció
C. Els membres de la unitat de convivència
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D. Totes les anteriors són correctes
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