
 

                      

 

FASE DE OPOSICIÓN TÉCNICO/A DE TURISMO 

 

Datos do/a aspirante: apelidos e nome 

DNI 

1. A efectos da Lei de Turismo quen dos seguintes ten competencia en materia de 
turismo: 
a) Os concellos 
b) As entidades locais supramunicipais 
c) A Xunta de Galicia 
d) Todas as respostas son correctas 

 
2. A quen lle corresponde a comprobación e vixilancia do cumprimento das obrigas 

impostas pola normativa turística aplicable: 
a) Axencia de Turismo 
b) Técnicos/as de Turismo 
c) Inspectores e inspectoras Turismo 
d) Xunta de Galicia 

 
3. ¿Cal dos seguintes concellos está declarado Municipio turístico?: 

a) Cedeira 
b) Valdoviño 
c) Cariño 
d) Ortigueira 

 
4. ¿Cal é o nome da nova clasificación de áreas xeográficas que conforman unha 

identidade turística diferenciada en Galicia? 
a) Mancomunidade 
b) Comarca de Galicia 
c) Consorcio  
d) Xeodestino 

 
5. O plan integral de turismo de Galicia non ten como liña estratéxica: 

a) O Camiño de Santiago como eixe vertebrador de novas alternativas de turismo. 
b) A oferta turística baseada no patrimonio. 
c) Galicia como destino ambiental, social e económicamente sostible. 
d) O turismo de sol e praia 

 
6. Unha das seguintes non foi unha campaña turística de Galicia: 

a) Galicia, gárdasme o segredo? 



 

b) Galicia. O bo Camiño 
c) Presume de Galicia 
d) Vivamos como galegos 

 
7. A atención  e orientación ás usuarias e aos usuarios turísticos, mediante unha 

oficina que deberá estar aberta todo o ano e contar con persoal cualificado para 
desempeñar esta tarefa é un servizo que deben prestar: 
a) Todos os concellos de Galicia 
b) Os concellos turísticos 
c) As vilas declaradas conxuntos históricos 
d) Os concellos por onde pasa o Camiño de Santiago 

 
8. Os profesionais que debidamente habilitados prestan de xeito habitual e retribuído 

servizos de asistencia, acompañamiento e información en materia cultural, 
histórica e xeográfica aos usuarios turísticos nas súas visitas a museos e a outros 
bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia son: 
a) Guías de turismo 
b) Guías acompañantes 
c) Intérprete de patrimonio 
d) Persoal da administración 

 
9. O Parque Nacional das Illas Atlánticas inclúe as seguintes illas: 

a) Illas Cíes, Ons, Salvora e Cortegada 
b) Illas Sisargas, Ons e Cortegada 
c) Illas Cíes, Sisargas, Ons, Sálvora e Cortegada. 
d) Illas Cíes, Ons, Illas de San Simón e Illas Sisargas 

 
10. O Camiño Francés de Santiago que transcorre pola meseta entra: 

a) Na península por Roncesvalles e en Galicia polo Cebreiro. 
b) Na península polos Pirineos e en Galicia desde A Gudiña. 
c) Na península por Roncesvalles e en Galicia por Ribadeo. 
d) Na península por Somport e en Galicia por Ribadeo. 

 
11. O Camiño Inglés ten o seu inicio: 

a) Na Coruña 
b) En Ferrol 
c) En Ferrol e na Coruña 
d) En Fene e na Coruña 

12. Na actualidade para poder visitar a Praia das Catedrais: 
a) Durante os meses de verán (do 1 de xullo ao 30 de setembro) e en Semana 

Santa cómpre solicitar unha autorización. 
b) Durante todo o ano é preciso solicitar unha autorización. 
c) Non é preciso solicitar autorización para visitala 
d) Os grupos de máis de dez persoas deben solicitar unha autorización previa. 



 

13. ¿Cómo se chamaron as revoltas dos campesinos, artesáns e comerciantes contra o 
poder tirano dos señores feudais no século XIV en Galicia? 
a) Guerra dos trinta anos. 
b) Irmandade da fala. 
c) Revoltas populares. 
d) Guerras Irmandiñas. 

 
14. ¿Cal é a Lei que regula actualmente o Turismo de Galicia? 

a) Lei 14/2008 
b) Lei 7/2011 
c) Lei 20/2008 
d) Lei 8/2011 

 
15. ¿Qué diferenza un albergue de peregrinos dun albergue turístico? 

a) A situación no Camiño de Santiago 
b) Os servizos que ofrece 
c) A súa función hospitalaria e a ausencia de ánimo de lucro. 
d) Son iguais, non se diferencian 

16. ¿Cal dos seguintes non forma parte da clasificación de establecementos de turismo 
rural? 
a) Hospederías rurais 
b) Casas rurais 
c) Aldeas de turismo 
d) Agrocámpings 

17. Un dos seguintes recursos patrimoniais da Coruña ten a declaración de Patrimonio 
da Humanidade, cal é? 
a) Torre de Hércules 
b) Praza de María Pita 
c) Galerías da Coruña 
d) Casa das Ciencias 

18. ¿Cántas parroquias ten o concello de Cedeira? 
a) Cinco  
b) Sete 
c) Oito 
d) Catro 

19. O Santuario de San Andrés de Teixido a qué parroquia pertence: 
a) Piñeiro 
b) Montoxo 
c) Régoa 
d) Esteiro 

20. ¿Cal das seguintes praias non se atopa no concello de Cedeira? 
a) Praia de Fornos 
b) Praia da Madalena 
c) Praia de Sonreiras 
d) Praia de Area Longa 



 

 
21. En qué  Serra se atopa o mirador dos Carrís: 

a) Serra de Eixil 
b) Serra da Capelada 
c) Serra da Faladoira 
d) Serra da Robaleira 

22. O acantilado de Vixía de Herbeira a qué concello pertence: 
a) Cedeira 
b) Ortigueira 
c) Valdoviño  
d) Cariño 

23. Actualmente a Oficina de Turismo de Cedeira en qué rúa ou avenida está situada: 
a) Rúa Ezequiel López 
b) Avenida da Area 
c) Avenida de Castelao 
d) Rúa Real 

24. Antigamente Cedeira estaba amurallada, cal destas portas pertencían a dita 
muralla: 
a) Porta de Transmonte 
b) Porta de Esteiro 
c) Porta da Vila 
d) Porta de Régoa 

25. Cal destes ríos desemboca na ría de Cedeira 
a) Condomiñas 
b) Mera  
c) Puntal 
d) Lourido 

26. As festas patronais de Cedeira a qué Virxe honra: 
a) Nosa Señora do Mar 
b) Nosa Señora do  Carme 
c) Santa Ana 
d) Santa Filomena 

27. De qué século é a Capela de San Antonio de Corveiro: 
a) XVII 
b) II 
c) XVIII 
d) VI 

28. Qué concellos comprende a Serra da Capelada: 
a) Cedeira e Cariño 
b) Cedeira, Cariño e Ortigueira 
c) Cedeira  
d) Ortigueira 

29. Onde se encontra o cruceiro do Cristo da Ponte: 
a) Capela de San Antonio de Corveiro 
b) Igrexa de Esteiro 



 

c) Igrexa de Cervo 
d) Capela de San Roque de Reboredo 

30. En qué rúa ou praza está situada a Casa do Concello: 
a) Rúa Real 
b) Rúa Cerdido 
c) Praza da Rectoral 
d) Rúa Eduardo Pondal 

31. Onde se encontra o Faro de Robaleira: 
a) Esteiro 
b) No porto 
c) Praza da Rectoral 
d) Serra de Eixil 

32. En qué data se celebra a romaría de San Andrés de Teixido: 
a) O 8 de setembro 
b) 15 de agosto 
c) 4 de maio 
d) 16 de marzo 

33. En qué data se celebra a romaría de San Antonio de Corveiro: 
a) 23 de maio 
b) 13 de xuño 
c) 8 de setembro 
d) 5 de abril 

34. A qué comarca pertence Cedeira: 
a) Ferrolterra 
b) Ortegal 
c) Eume 
d) Cerdido 

35. Nas escavacións do Castro escavado recentemente atópase: 
a) Pedra Formosa 
b) Torques 
c) Documentos 
d) Troneras 

36. En qué ano foi construido o Castelo da Concepción: 
a) 1833 
b) 1747 
c) 1725 
d) 1645 

37. ¿Onde comeza a Ruta dos Peiraos? 
a) Na ponte vella 
b) No casco urbán 
c) Na Avenida de Zumalacárregui 
d) Nas inmediacións do Castelo da Concepción 

38. Cal dos seguintes establecementos non existen en Cedeira: 
a)  Cámpings 
b) Hotel 



 

c) Casa rural 
d) Pensión 

39. ¿Qué concellos forman parte do territorio que abrengue o proxecto do Xeoparque 
do Cabo Ortegal?: 
a) Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, San Sadurniño, Moeche e Mañón 
b) Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, Ferrol 
c) Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira, San Sadurniño, Moeche e Cerdido 
d) Cedeira, Cariño e Ortigueira 

40. ¿En qué concello se atopa a praia de Areas Negras? 
a) Valdoviño 
b) Cariño 
c) Cedeira  
d) Ortigueira 


