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P R O VA T E Ò R I C A

C

1. Quin d’aquests enunciats és correcte, en quant al reconeixement de la situació
de dependència d’una persona, establert a la Llei 39/2006 de 14 de desembre?
A. Els serveis de valoració de la situació de dependència els poden efectuar entitats
privades.
B. En el supòsit de canvi de residència s’ha d’iniciar un nou procés de reconeixement de
la situació de dependència.
C. El procediment s’inicia a instància de la persona que pugui estar afectada o de qui
exerceixi la representació.
D. La resolució de reconeixement de la situació de dependència no determina els serveis
o prestacions que corresponen al sol·licitant.
2. Quina de les següents afirmacions defineix les polítiques housing led, que
orienten la praxi professional dels serveis socials i de les entitats cap a la
reconstrucció de la llar?
A. Es cerca l’apoderament de la persona a través de l’estabilitat vital i residencial i la
disposició d’espais de reconstrucció dels vincles afectius i socials.
B. Les metodologies d’intervenció social s’han de transformar incrementant l’exercici de
funcions de control.
C. Les persones professionals es col·loquen en funcions de tutorització i resolució de
decisions de la persona atesa.
D. Totes les respostes són correctes.
3. La frase: “Els homes que exerceixen violència de gènere ho fan perquè són
impulsius, perden el control amb facilitat”:
A. És certa, afecta al 100% dels homes que exerceixen violència de gènere.
B. És certa en part, doncs afecta només al 50% dels homes que exerceixen violència de
gènere.
C. No és certa, perquè la majoria d’homes que exerceixen violència masclista tenen
depressió.
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D. És un mite fals, doncs la impulsivitat no comporta necessàriament exercir violència de
gènere.
4. Quina de les següents competències no és dels municipis segons la llei 12/2007
d'11 d'octubre, de Serveis Socials?:
A. Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent.
B. Establir els criteris bàsics sobre el règim jurídic aplicable als serveis socials públics, per
a l'accés als serveis i per a la participació, si escau, dels usuaris en llur finançament.
C. Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials
locals.
D. Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial.
5. Quin nom rep una investigació social tenint en compte l’estat o situació de
l’objecte d’estudi al llarg del temps?
A. Sincrònica
B. Aplicada
C. Diacrònica
D. Explicativa
6. Quins són els trets característics de l’emergència social?
A. La intervenció de forma coordinada de tots els serveis de resposta en emergència
(bombers, policia, protecció civil, salut...)
B. Una situació, en ocasions prevista, però no programada la intervenció, que requereix
d’una resposta immediata que eviti el desenvolupament d’estats de desprotecció
C. Una declaració formal d’un esdeveniment extraordinari que està determinat a constituir
un risc per a la salut i que requereix d’una intervenció immediata
D. Una situació imprevista, no programada, afavoridora de processos de vulnerabilitat, i
fins i tot d’exclusió social, que requereix d’una resposta immediata que eviti el
desenvolupament d’estats de desprotecció.
7. Segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal
i Atenció de les persones en situació de dependència, quin grau de dependència es
reconeix per una dependència severa?
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A. Grau I
B. Grau II
C. Grau III
D. Grau IV
8.La Cartera de Serveis Socials inclou prestacions de serveis, econòmiques i
tecnològiques, responsabilitat de:
A. Entitats privades.
B. La Diputació de Barcelona.
C. La Generalitat i els ens locals.
D. Ens locals
9. Quin dels principis generals del Codi Deontològic del treball social recull el dret
del professional de guardar secret de les dades recollides de l’usuari?
A. Autodeterminació.
B. Dignitat de la persona.
C. Intimitat de la persona i confidencialitat.
D. Responsabilitat i competència.
10. 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
D. Totes les anteriors són correctes
11. El Codi deontològic de Treball Social s’inspira en (assenyali l’opció incorrecta):
A. La Constitució espanyola
B. La Declaració Universal dels Drets Humans
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C. La Carta Social Europea
D. Les respostes A i B són correctes

12. 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

13. 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
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