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P R O VA T E Ò R I C A

D

1. El Fons d’Ajut Europeu per a les persones necessitades (FEAD) financia:
A. Treball per a les persones amb diversitat funcional
B. Aliments o assistència material bàsica a les persones més necessitades
C. Promoure l’equitat entre homes i dones
D. Garantir una protecció social adequada
2. Quines són les funcions d’un Treballador Social a nivell comunitari?
A. Integració social, equilibrar recursos i necessitats, assolir la participació de la població
en el procés de desenvolupament
B. Correctiva, preventiva, d’informació orientació, capacitació, promoció i provisió de
recursos i tractament social
C. Ajudar a resoldre conflictes entre la població, establir relacions entre els grups i ajudar
els seus membres a organitzar-se
D. Les mateixes que a nivell individual, familiar i grupal adaptades a la comunitat
3. El genograma és una tècnica:
A. Per al disseny de la intervenció
B. De diagnòstic
C. D’intervenció
D. De seguiment
4. La tècnica gràfica que recull informació del medi social que envolta el nucli bàsic
de convivència, resumen esquemàtic dels suports socials que té la famílies, és:
A. Mapa de relacions
B. Ecomapa
C. Mapa de xarxes
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D. Genograma
5. El Test de Zarit:
A. Mesura el grau de dependència que té una persona per realitzar les activitats bàsiques
de la vida diària
B. Valora l’estat cognitiu de la persona
C. Mesura el grau de sobrecàrrega subjectiva dels cuidadors de persones dependents
D. Valora l’estat general de la persona amb dependència i els seus cuidadors
6. Quina escala avalua el grau de dependència que té una persona per realitzar les
activitats bàsiques de la vida diària?
A. Escala (índex de Barthel)
B. Escala o test de Zarit
C. Escala OARS
D. Escala de Lawton
7. El pantograma
A. És una tècnica bàsica de programació
B. Estudia individualment les xarxes socials de l’usuari
C. Cap de les respostes anteriors és correctament
D. Les respostes A i B són correctes
8. 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
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D. Un factor de risc

9. 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
10. 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
11. 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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12. 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
13. 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

Borsa de Treball Social

D

4/4

