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SUPOSTO 1 

Na oficina de farmacia na que traballa vostede vaise realizar unha intervención, do 1 ao 15 de setembro 

de 2021, cuxo obxectivo xeral é “Mellorar a adherencia ao tratamento de pacientes con hipertensión 

arterial sometidos a tratamento farmacolóxico”  

1. Xustifique brevemente a intervención.  

2. Planifique unha actividade relacionada coa intervención. O deseño da actividade incluirá un breve 

comentario desta, o obxectivo ou obxectivos que se pretenden alcanzar con ela, os recursos utilizados e 

unha breve explicación da temporalización.  
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3. Realice o cronograma de Gantt da actividade da intervención.  

 

4. Indique nunha táboa dous indicadores concretos de avaliación do funcionamento do equipo de 

traballo que desenvolverá a intervención, formado por dúas farmacéuticas, e os graos ou niveis de 

consecución do indicador.  
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SUPOSTO 2 

5. Complete o organigrama do Sistema Sanitario Español:  

 

6. Tendo en conta as funcións que se levan a cabo no servizo de farmacia hospitalaria, indique a lo 

menos cinco dependencias ou áreas que se poidan diferenciar no devandito servizo. 
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SUPOSTO 3 

Observa a seguinte imaxe: 

 

7. Que peza dental representa?  

_______________________________________________________________________ 

8. Identifique as estruturas anatómicas sinaladas cos números 1, 2, 3, 4 e 5.  

1  

2  

3  

4  

5  

 

9. En que outras pezas dentais se pode observar a estrutura anatómica identificada co número 1?  

__________________________________________________________________________ 

10.  Indique que pezas dentais son mesial e distal á da imaxe.  

Peza mesial:_______________________________________________________________ 

  Peza distal:_________________________________________________________________ 
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SUPOSTO 4 

11. Na seguinte imaxe identifique as estruturas sinaladas cun número, especificando dereito ou 

esquerdo segundo corresponda.  

 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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SUPOSTO 5  

12. Identifique coa maior precisión posible as estruturas sinaladas na imaxe: 

 

1  

2  

3  

4  

5  
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SUPOSTO 6 

Nun servizo de medicina nuclear xéranse residuos líquidos de 99mTc e 131I. Para cada un dos 

radioisótopos, a concentración é menor que o seu valor de referencia en cada vertido e a cantidade 

total anual de actividade vertida é de 0,01 GBq de 99mTc e 0,98 GBq de 131I. 

13. Indique a resposta correcta. É posible realizar o vertido?  

a. Non, porque non se poden mesturar diferentes radioisótopos. 

b. Si, porque cumpre todos os requisitos. 

c. Si, porque a actividade final vertida é menor de 10 GBq. 

d. Non, porque a actividade final vertida é moi próxima a 1 GBq. 

 

14. Que se entende por residuo NORM?  

__________________________________________________________________________ 

15. Como se chama a compañía encargada da xestión dos residuos radiactivos en España?       

__________________________________________________________________________ 

16. Cal é a función do Sistema de Tratamento de Efluentes Radiactivos Xerados  En Instalacións de 

Medicina Nuclear?  

___________________________________________________________________________ 

17. Indica en que se diferenza a evacuación diluída de residuos da evacuación directa.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

18. En transporte de materiais radiactivos, que indica esta etiqueta nun bulto?  

_______________________________________________________ 
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19. Indique a resposta correcta. Cal dos seguintes organismos é o responsable, a nivel nacional, de 

outorgar as autorización das instalación radiactivas e o rexistro das instalación de raios X con fins de 

diagnóstico médico?  

a. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar social. 

b. Consello de Seguridade Nuclear. 

c. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

d. Calquera dos anteriores. 

 

20. Indique a resposta correcta. Cal é o organismo que, a nivel nacional, ten como una das súas función 

“Propor ao Goberno as reglamentacións en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica?  

a. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar social. 

b. Consello de Seguridade Nuclear. 

c. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

d. Calquera dos anteriores. 

 

21. Indique a resposta correcta. En relación aos residuos radiactivos xerados na exploración diagnóstica 

descrita para efectuar un procedemento de xestión óptimo, a primeira fase do procedemento sería:  

a. Control da actividade. 

b. Segregación. 

c. Evacuación. 

d. Almacenamento. 

 

22. Que se entende por residuos mixtos que se xeneran no proceso de atención a un paciente?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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SUPOSTO 7 

Contesta ás seguintes preguntas en relación á Protección Radiolóxica  en instalacións de 

radiodiagnóstico: 

23. Indique a resposta correcta. Se durante unha exploración fluoroscópica o técnico en imaxe se sitúa 

ao dobre da distancia habitual, a dose recibida  

a. Redúcese á cuarta parte. 

b. Redúcese á metade. 

c. Non se modifica. 

d. Redúcese con diferente proporción segundo o tipo de exploración. 

24. Indique a resposta correcta. Se permanecendo a unha determinada distancia dunha fonte durante 

20 minutos recibimos 0,6 mSv, no mesmo lugar durante 2 horas recibiremos:  

a. 6 mSv. 

b. 3,6mSv. 

c. 0,1mSv. 

d. 2,5mSv. 

25. Indique a resposta correcta. Se un foco puntual produce unha taxa de exposición de 2,322·10-

3C/Kg·minuto nun punto situado a 2 metros, que valor de exposición mediremos noutro punto situado a 

6 metros ao cabo de 8 minutos?:  

a. 2,064·10-3C/Kg. 

b. 1,548·10-3C/Kg. 

c. 2,58·10-4C/Kg·minuto. 

d. 2,064·10-3C/Kg·minuto 

26. A suma das doses equivalentes ponderadas en todos os tecidos e órganos do corpo procedentes de 

exposicións internas e externas denomínase:  

____________________________________________________________________________ 

27. Indique a resposta correcta. Aquela zona na que existe probabilidade de recibir doses efectivas 

superiores a 6 mSv o doses equivalentes superiores aos 3/10 dos límites de dose equivalente para o 

cristalino, pel e extremidades  denomínase:  

a. Zona vixiada. 

b. Zona controlada. 

c. Zona de acceso prohibido. 

d. Todas son verdadeiras. 
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SUPOSTO 8 

A figura da imaxe representa esquematicamente os puntos de recollida de 17 submostras de chan  para 

mesturalas e obter así unha mostra que sexa representativa dunha parcela dunha hectárea de 

extensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Unha vez recollida a mostra, e antes de comezar coa realización dos análises físicos e químicos, que 

secuencia de operacións debemos realizar sobre a mesma?: 

 

29. A continuación efectuamos a análise física da mostra. Indica tres determinacións que poderíamos 

realizar: 

 

 

 

 

30. Continuamos coa análise química, realizando unha determinación do nitróxeno mineral. Que 

método empregaremos? 

_______________________________________________________________________ 
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31. Para realizar a determinación do pH do chan en auga e en KCl, necesitamos  preparar 1 litro de 

disolución de KCl 0,1M. Que cantidade de KCl do 97% de pureza debemos pesar para preparar a 

disolución?. 

Datos: Peso molecular del K = 39,09 g/mol. 

             Peso molecular del Cl = 35,45 g/mol. 

Cálculos 

 

 

 

 

 

 

Cantidade de KCl  

 

32. Calcula a densidade aparente e a densidade real da mostra de chan tendo en conta os seguintes 

datos: 

Datos: Masa da mostra: 25,77 g. 

Volume de cada submostra: 3,42 cm3 . 

Volume compactado de cada submostra: 1,14 cm3. 

Cálculos 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculos 

 

 

 

Densidade real  Densidade aparente  
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33.Despois de analizar a súa textura, vemos que contén un 40% de area, un 18% de arxila e un 42% de 

limo, apenas ten materia orgánica e non se atopan fragmentos de roca base. A que horizonte de solo 

pertence probablemente a mostra? Indique a resposta correcta.  

a. Horizonte A1 

b. Horizonte A2 

c. Horizonte B. 

d. Horizonte C 

  

34. Na análise realizada atopouse unha alta cantidade de mercurio, cuxo índice de bioacumulación é 

superior a 1. Isto significa que:  

____________________________________________________________________________ 

 

35. Outro contaminante do solo atopado é un pesticida organoclorado. Sinala a resposta correcta en 

relación a este tipo de pesticidas.  

 

a. Mantén a súa actividade biolóxica por pouco tempo. 

b. Son os pesticidas con maior permanencia no solo. 

c. Son susceptibles de ser eliminados por volatilización se a temperatura aumenta. 

d. Son correctos a e b. 

 

SUPOSTO 9  

36. Disponse de 0,5 litros dunha disolución de ácido acético (CH3-COOH) 0,2 M, cuxa constante de 

acidez é 1,8.10-5. (Masa molecular: 60,05 g/mol).  

 

36.1. Calcule o pH esperado desta disolución. 

 

 

 

 

 

 

 

36.2. De que formas poderíamos determinar experimentalmente a densidade da disolución? 
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37. Queremos realizar a valoración dun fármaco que contén ácido acetil salicílico, C9H8O4, cuxa 

estrutura vemos na marxe. Para iso, trituramos o fármaco, do cal disolvemos 0,3260 gramos en auga 

destilada, obtendo 20 ml de disolución. Os transvasamos cuantitativamente a un matraz Erlenmeyer e 

engadimos unhas gotas de fenolftaleína. 

Neste momento valoramos con NaOH 0,1022 N, gastando 12,7 ml ata a viraxe da fenolftaleína. 

Calcule a % (m/m) de ácido acetilsalicílico no fármaco. 

Dato: Masa molecular del C9H8O4 = 180,16 g/mol  

           Masa molecular de NaOH = 40 g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Indique a afirmación correcta en relación á centrifugación diferencial: 

a. A separación ocorre en función do coeficiente de sedimentación das partículas a separar. 

b. A separación ocorre en función da densidade das partículas a separar.  

c. A separación ocorre en función do tamaño das partículas a separar.  

d. Todas son correctas. 

39. En relación ao bromuro de etidio: 

39.1. Cal é a propiedade pola que se emprega tradicionalmente en electroforese e pola que, nos 

seus datos de seguridade, aparece o seguinte pictograma CLP? 
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39.2. Con que lonxitudes de onda se debe incidir sobre a mostra y en que rexión do espectro 

electromagnético emite a súa fluorescencia? 

 

 

 

 

40. En que orde aparecen os analitos na electroforese capilar?.  

a. 1º saen anións, logo catións, especies neutras e anfolitos.  

b. 1º saen os catións, despois especies neutras e despois anións. 

c. 1º saen especies neutras, anfolitos, logo catións e por último anións. 

d. Las especies neutras sempre son las últimas en aparecer, despois catións y despois anións. 

41. Cal é o efecto de aumentar a diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrodos nunha 

electroforese en xel de poliacrilamida? 

a. Os patróns sepáranse máis.   

b. Os patróns sepáranse menos. 

c. Os patróns avanzan máis rápido. 

d. Os patróns avanzan máis lento. 

 

42. Se están aplicando 3000 rpm ás mostras nunha centrífuga que ten un radio de 12 cm entre o eixo 

da devandita centrífuga e o centro do tubo que se está centrifugando. 

Se adquirimos unha nova centrífuga, cun radio de 18 cm, a que velocidade debemos programala para 

que a separación se realice coa mesma forza centrífuga relativa que na outra centrifuga?  
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43. Nunha análise mediante cromatografía HPLC realizouse un calibrado de 4 puntos con utilización 

dun patrón interno. Baseándonos na seguinte figura, correspondente ao devandito calibrado, 

responda ás seguintes preguntas:  

43.1. Cal das dúas sustancias, A ou B, é o patrón interno e por que?  

 

 

 

 

 

43.2. Para que se utiliza un patrón interno?  

 

 

 

 

 

44. Realizamos unha cromatografía de exclusión molecular en columna para separar dúas proteínas, 

unha de 12000 Daltons e outra de 20000 Daltons, observando o seguinte cromatograma: 

 

44.1. Indique razoadamente que pico corresponde a cada proteína. 
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44.2. Cal é o tempo de retención axustado da proteína A? 

 

 

 

44.3. Se o ancho de base do pico A é 0,8 minutos e o de B é 1 minuto, calcule a resolución e 

indique o motivo de considerala axeitada ou non. 

 

 

 

 

44.4. Se o caudal é de 3 ml/minuto, calcule o volume morto. 

 

 

 

 

45. En cal das modalidades de cromatografía de líquidos a separación non implica unha interacción 

física ou química entre as especies a separar e a fase estacionaria?:  

a. De reparto en fase normal.  

b. Exclusión por tamaño. 

c. De reparto en fase invertida. 

d. De adsorción. 

 

SUPOSTO 10 

46. Imos a realizar unha recollida de mostras de sangue:  

46.1. Para que determinacións debemos empregar os tubos de recollida de mostra con tapón gris? 
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46.2. Que aditivos incorpora o devandito tubo?  

 

 

 

 

47. Tense que recoller unha mostra, nunha consulta xinecolóxica, a unha doente da que sospeitamos 

que pode presentar unha ETS. 

47.1. Que materiais haberá que empregar para a devandita recollida?  

 

 

 

 

47.2. Que microorganismos causantes de ETS requiren medio de transporte específico?  

 

 

 

 

48. En canto a erros preanalíticos: 

48.1. Que elemento aparece aumentado  na gasometría dunha mostra hemolizada?  

__________________________________________________________________________________ 

 

   48.2. Que métodos de determinación se poden utilizar para cuantificar este elemento que, no noso 

caso, aparece falsamente elevado?  
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SUPOSTO 11 

49. Sabemos que os resultados dunha mostra son: 

• Colesterol HDL: 60 mg/dl 

• Colesterol total: 240 mg/dl 

• Triglicéridos:100 mg/dl 

49.1. Calcule por estimación o colesterol LDL da mostra, indicando a partir de que valores non se 

pode aplicar a fórmula empregada e a partir de que valores non é recomendable. 

 

 

   49.2. Por que parámetro se recomenda substituír o Colesterol-LDL (según Adult Treatment Panel 

III)? 

__________________________________________________________________________________ 

50. Relacione as seguintes electroforeses de proteínas séricas cunha das patoloxías mencionadas: 

a 

A 

 

c 

B 

 

b 

C 

 

d 

D 

 

 

              Cirrose hepática              Síndrome nefrótico              Hipogammaglobulinemia                    Paraproteinemia 
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51. No seguinte debuxo se representan as tiras de electroforese de proteínas séricas (na parte de arriba) 

e de lípidos séricos (abaixo) dun paciente sen ningunha dislipoproteinemia primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.1. Escriba o nome de cada banda.  

1 2 3 4 5 

6 7 8 

 

51.2. Debuxe ou describa inequivocamente como sería a tira de electroforese de lípidos 

correspondente a unha disbetalipoproteinemia (Cal é o seu patrón característico). 

 

 

 

 

 

  51.3. Cal é a composición lipídica da banda que se altera nesta afección?  

 

 

 

52. Cal é a proteína máis abundante das alfa1-globulinas e que partícula lipídica é a alfa 1- lipoproteína? 

____________________________________________________________________________________ 
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53. Nas analíticas de rutina dun paciente aparecen colesterol e triglicéridos elevados. Se sospeita un 

trastorno primario e se fai separación electroforética  

53.1. Cales son os subtipos de Fredickson-OMS que poderían concordar con estes achados?  

 

 

 

   53.2. Como se reflexarían no lipidograma?  

 

 

54. Imos a proceder a realizar unha análise de AST das mostras de tres pacientes mediante un test 

cinético. Para iso, pasamos o Control Normal (CN), o Control patolóxico (CP) e as tres mostras. O 

protocolo da técnica indica que o factor a 340 nm é de 1750 e que o método é lineal ata 280 U/L. Os 

rangos de aceptación dos controis son: CN: (39,5-56.9) U/L y CP: (120-172) U/L. Os resultados, medidos 

en absorbancia indícanse na seguinte táboa: 

 

 CN CP              Mostra 1             Mostra 2              Mostra 3 

                 A1       -0,0390          -0,1179        -0,0443      -0,0127        -0,1232 

                 A2        -0,0400          -0,1182        -0,0471       -0,0123        -0,1207 

                 A3         -0,0381          -0,1177        -0,0454       -0,0139        -0,1246 

 

- Obteña os valores correctos das mostras dos pacientes: 

                  Mostra 1  

                  Mostra 2  

                  Mostra 3  

 

55. En relación ao  control de calidade das probas analíticas: 

55.1. Explique que significado ten a regra de control definida por Westgard como 13s  

 

 

    55.2. Que tipo de erro detecta? 
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56. Un laboratorio ten en marcha un control de calidade interno para a Fosfatasa Alcalina a dous niveis e 

observa que ao longo dos días a media achada para os seus controis do primeiro nivel é de 90 UI/L 

cando o fabricante asignou ao material de control o valor de 98 UI/L, e para o segundo nivel o valor 

medio é de 323 UI/L fronte ao indicado polo fabricante de 380 UI/L, cal é o sesgo que tendrá ese 

laboratorio para o primeiro nivel? 

 

 

 

 

57. Para a determinación da glucosa existen diferentes métodos. Cal dos seguintes está considerado 

como o método de referencia? 

a. Método da glucosa deshidrogenasa. 

b. Método da glucosa oxidasa. 

c. Método da hexoquinasa. 

d. Método de Benedict. 

 

58. Que enzima se emprega para detectar envenenamento por pesticidas organofosforados, carbamatos 

ou axentes nerviosos?  

_____________________________________________________________________________________ 

59. Con que enzimas se confirma a orixe hepatobiliar da ALP?  

____________________________________________________________________________________ 

 

60. Con respecto ás aminotransferasas, sinale a opción falsa: 

a. Na cirrose se identifica un aumento de AST maior que o de ALT, que dependendo do estado 

cirrótico pode alcanzar 4 veces o LSR (límite superior de referencia). 

b. Na hepatite alcohólica aguda a AST soe elevarse máis que a ALT. 

c. Na monitorización de fármacos, un valor de ALT 3 veces superior ao LRS indica a necesidade de 

realizar unha suspensión terapéutica. 

d. Un aumento importante (≥ 1.000 UI/L) de ALT é característico de procesos como a hepatite vírica 

aguda, os aumentos moderados de transaminasas poden obedecer tanto a enfermidades 

hepáticas como extrahepáticas. 
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61. Como se pode empregar a administración de vitamina K para diferenciar se unha ictericia é de orixe 

hepatocelular ou se é colestásica? 

 

 

62. Con respecto á hepatite autoinmune: 

62.1. Mencione 3 autoanticorpos relacionados con ela. 

 

 

     62.2. Que técnicas se utilizan para a cuantificación deses autoanticorpos? 

 

 

63. Na tira reactiva de ouriños aparece a bilirrubina elevada. Con que instrumental se pode transformar 

esta determinación semicuantitativa nunha cuantificación exacta? 

 

 

64. Nunha mostra arterial atopamos os seguintes valores:  

[HCO3
-] = 22 mEq/L                      pCO2 = 35 mm Hg  

Sabendo que a pK = 6,1: 

64.1. Calcule a pH desta mostra de sangue.  

 

 

 

 

 

 64.2. Indique 3 compoñentes dunha gasometría que resultan alterados nun neno de 8 anos que 

presenta un inicio de diabete tipo I. 
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65. Se realiza unha estimulación con insulina a un individuo co obxectivo de estudar a súa reserva de 

hormona de crecemento. Indique a opción falsa: 

a. Esta proba valora a reserva de GH e a integridade do eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal. 

b. Se deben realizar unha extracción basal e as seguintes a lo menos cada media hora, aínda que é 

preferible cada cuarto de hora. 

c. Durante a realización da proba se debe monitorizar a glucosa despois de cada extracción 

mediante tiras reactivas. 

d. Ademais da estimulación de liberación de GH, la ACTH (corticotropina), cortisol e TSH tamén 

poden ver aumentada a súa liberación.  

66. En relación ao diagnóstico do feocromocitoma: 

66.1. Cal é a proba de primeira elección? 

_____________________________________________________________________________________ 

      66.2. Mencione outras dúas probas diagnósticas do feocromocitoma. 

 

 

67. Respecto ao líquido cefalorraquídeo, indique na táboa cales son os parámetros que se utilizan de 

modo xeral para diferenzar unha infección vírica dunha bacteriana. 

           PATOLOXÍA               Aspecto              Nº aproximado    

            de células 

           Predominio de  
           tipo celular 

                Proteínas                Glicosa 

            Meningite bacteriana      

             Meningite vírica      

 

68. No estudo realizado a un líquido sinovial, sinale a afirmación falsa: 

a. Se a celularidade é moi alta, a mostra se dilúe 1/10 ou 1/20 cunha solución hipotónica de cloruro 

de sodio 0,3 % (a dilución se pode facer con pipeta de Thoma) e se poden contar cunha cámara 

de Neubauer, pero neste caso a mostra debe tratarse previamente coa hialuronidasa. 

b. Os leucocitos tamén se poden contar usando a solución de Türck (solución acuosa ao 2-3 % de 

ácido acético e violeta de genciana). 

c. Se a celularidade é escasa non se debe diluír. 

d. Para o reconto diferencial de leucocitos se realiza a extensión dunha gota do líquido nun 

portaobxectos, se o número de células é baixo se utiliza o sedimento do líquido centrifugado e se 

pode tinguir con Wright. 
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69. Responda ás preguntas en relación ao test do alento con urea marcada con 13C: 

69.1. Fundamento.  

 

 

69.2. Instrumentación necesaria.  

 

 

 

70. Mencione os termos que compoñen a ecuación do MDRD-4 para estimar o FG (filtrado glomerular). 

 

 

 

71. En relación aos solutos en ouriños: 

71.1. De que aparatos se necesita dispoñer para calcular a concentración de solutos dos ouriños?.  

 

 

71.2. Cales son as vantaxes da técnica de referencia sobre as demais técnicas? 

 

 

 

 

SUPOSTO 12 

72. Para que elementos do sedimento urinario é recomendable utilizar o obxetivo de 10X?  

 

 

73. Cal é o fundamento da citometría de fluxo? 

 

 

 



PROCESOS SELECTIVOS 2021 (0RDE DO 24 DE FEBREIRO DE 2020)                                PARTE A DA PRIMEIRA PROBA 

PROCESOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO E PRODUTOS ORTOPROTÉSICOS                                                      OPCIÓN A 
23 DE XUÑO DE 2021 

 

25 
 

74.  Sinale a opción falsa en relación á bacteriuria significativa: 

a. Paciente sintomático ou non: > 100 000 UFC/ml.  

b. Muller xoven con síntomas:  1000 UFC/ml. 

c. Mostra obtida por punción suprapúbica: calquera reconto. 

d. Bacteriuria asintomática: > 100 000 UFC/ml en dous cultivos consecutivos. 

75. Cantas células de epitelio tubular renal indican patoloxía?: 

a. 1 célula/campo de 40x. 

b. 1 célula en toda a visualización microscópica.  

c. Entre 3 e 5 células/campo de 40x. 

d. 1 célula/campo de 10x. 

 

76. Como se tinguen os corpos ovales graxos e os gránulos lipídicos?  

 

77. Identifique estes elementos do sedimento urinario:________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Identifique estes elementos do sedimento urinario:_______________________________________ 
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79. Identifique estes elementos do sedimento urinario:_____________________________________ 

 

80. Identifique estes elementos do sedimento urinario:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaxes: Fernando Dalet Escribá. Sedimento urinario. Tratado y atlas. Editorial Safel, 2000 
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NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN Á PREGUNTA Nº 19  

Debido a actualización das competencias nesta materia por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, de 

recente creación, e tras realizar a pertinente consulta, telefónica e a través do correo electrónico, co 

responsable da “Subdirección General de Energía Nuclear”, o tribunal decidiu, de común acordo, proceder á 

anulación da pregunta debido a que podería ser susceptible de impugnación pola pouca concreción das 

respostas na actualidade. 

Consideramos que para que houbera unha  resposta correcta, sen marxe de dúbidas, debería substituírse a 

resposta d) Calquera dos anteriores pola d) Ningún dos anteriores, en base ao recente cambio de competencias 

entre Ministerios. 
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SUPOSTO 1 

Os resultados dun estudio epidemiolóxico realizado na poboación española sobre a enfermidade 

coronaria e os factores de risco asociados á súa aparición reflíctense na seguinte táboa: 

Vostede coordina a planificación dunha intervención en epidemioloxía que se vai realizar, relacionada 

coa enfermidade coronaria e os seus factores de risco, tendo en conta os resultados do estudo 

epidemiolóxico anterior. Dita intervención se desenvolverá nun grupo de 100 pacientes dun centro de 

saúde, dende setembro ata decembro de 2021, e irá dirixida unicamente ao grupo de poboación no que, 

suprimindo o factor de risco presente, diminuiría en maior medida a aparición de enfermidade 

coronaria.  

1. Xustifique brevemente quen son os destinatarios da intervención.  

2. Formule tres obxectivos específicos da intervención. 
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3. Enuncie tres actividades da intervención, cada unha delas relacionada cun dos obxectivos específicos 

formulados na cuestión anterior, e indique con que obxectivo se relaciona cada una.  

4. Na planificación dunha intervención educativa sobre a hipertensión arterial, sinale a frase correcta:  

a. É necesario que o axente educador coñeza os factores de risco da enfermidade. 

b. A planificación da avaliación da intervención irá destinada a avaliar a diminución da tensión 

arterial nos participantes 

c.  Non é necesario facer unha planificación temporal das actividades a realizar porque non se 

adoita saber ao comezo o número de persoas ás que irá dirixida a intervención. 

d.  Ningunha das anteriores é correcta 

5. Realice o cronograma de Gantt das actividades da intervención.  
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SUPOSTO 2 

6. Elabore un diagrama que describa as relacións que se establecen entre as dependencias do servizo de 

Farmacia Hospitalaria dende o momento en que se adquire un medicamento ata que se administra ao 

doente ingresado no hospital.  

SUPOSTO 3 

7. Identifique as seguintes estruturas na imaxe:  

  

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

10 
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6  
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

 

SUPOSTO 4 

Unha doente xestante acude a unha clínica de radiodiagnóstico cunha prescrición facultativa para a 

realización dunha ortopantomografía. Como resultado da exploración radiolóxica obtense a seguinte 

imaxe: 

 

8. Identifique na imaxe as seguintes estruturas, asociando un número a cada unha delas:  

A. Apófise coronoides.  D. Seno maxilar.  

B. Apófise condílea.  E. Espazo do disco articular.  

C. Escotadura sigmoidea.   
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9. Que tipo de protección debe utilizar a doente que precisa a realización desta proba de imaxe? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Continuando co estudo, realízase a seguinte radiografía. Indique:  

10. Como se denomina este tipo de radiografía?  

____________________________________________________ 

11. Que pezas dentais se mostran na radiografía?  

 A  
 

 B  
 

 C  
 

 D  
 

 

SUPUESTO 5 

12. Identifique, coa maior precisión posible, as estruturas sinaladas na imaxe: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPUESTO 6 

  1    

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  
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Nunha unidade de medicina nuclear vaise realizar unha gammagrafía empregando unha solución de 

pertecnetato (99mTc) de sodio que se produce a partir dun xerador (99Mo/99mTc). 

13. Que tipo de radiación emite o pertecnetato (99mTc) de sodio?  

____________________________________________________________________________ 

14. A blindaxe máis axeitada para este tipo de radiación é:  

____________________________________________________________________________ 

15. Indique a resposta correcta. Que risco de exposición presenta?  

a. É unha fonte encapsulada e presenta risco de irradiación externa. 

b. É unha fonte non encapsulada e presenta risco por irradiación e contaminación. 

c. É unha fonte encapsulada e presenta risco por irradiación e contaminación. 

d. É unha fonte non encapsulada e so presenta risco por irradiación. 

16. Indique a resposta correcta. En relación aos residuos radioactivos xerados na explotación 

diagnóstica descrita para efectuar un procedemento de xestión óptimo, a primeira fase do 

procedemento sería:  

a. Control da actividade. 

b. Segregación. 

c. Evacuación. 

d. Almacenamento. 

17. Indique a resposta correcta. Durante a inxección ao paciente de 99mTc prodúcese unha salpicadura 

no chan. Cal é a conducta correcta a seguir?  

a. Comunicalo inmediatamente ao CSN. 

b. Absorber a salpicadura con papel de filtro e continuar coa exploración. 

c. Acotar a zona e avisar ao servizo de protección radiolóxica. 

d. Todas as respostas anteriores son correctas. 

18. Indique a resposta correcta. Durante a preparación do vial de 99mTc, prodúcese un vertido na 

vitrina de manipulación da cámara quente. Que deberíamos facer en primeiro lugar? 

a. Realizar a descontaminación da zoa e, a continuación, medir.  

b. Clausurar a cámara quente un día para que decaiga a actividade. 

c. Realizar unha medida da tasa de dose e decidir posteriormente a actuación a seguir. 

d. Non fai falla realizar medida da tasa de dose porque as doses de radiación deste radionúclido son 

pequenas. 
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19. Unha vez esgotado o xerador, cal é o procedemento máis axeitado para eliminar este tipo de 

residuo? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

20. Como se chama a compañía encargada da xestión dos residuos radioactivos en España?   

__________________________________________________________________________ 

21. En transporte de materiais radioactivos, que indica esta etiqueta nun bulto?   

____________________________________________________ 

22. Indique a resposta correcta. Cal dos seguintes organismos é o responsable, a nivel nacional, de 

outorgar as autorizacións das instalacións radioactivas e o rexistro das instalación de raios X con fins de 

diagnóstico médico? 

a. Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar social. 

b. Consello de Seguridade Nuclear. 

c. Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

d. Calquera dos anteriores. 
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Fig.3.  

SUPOSTO 7 

23. Observe as imaxes e responda ás preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Como se denomina cada un dos dispositivos das figuras?  

 Fig.1.  

 Fig.2.  

23.2. Para que se utiliza o dispositivo da figura 2? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

24. Razoe onde debe colocarse o técnico o dispositivo da figura 1 no caso de portar delantal plomado? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

25. Indique cal é o límite de dose para os traballadores expostos durante un periodo de cinco anos 

oficiáis consecutivos.  

_____________________________________________________________________ 

26. Indique a resposta correcta. O pictograma da figura informa sobre o risco de 

irradiación na zoa. Neste caso se trata de:  

a. Zona vixiada. Risco de irradiación externa. 

b. Zona controlada. Risco de irradiación externa. 

d. Zona de permanencia limitada. Risco de irradiación externa. 

e. Zona de permanencia regulamentada. Risco de irradiación externa. 

27. Como se denomina a zona na que existe probabilidade de recibir doses efectivas superiores a 6 mSv 

ou doses equivalentes superiores aos 3/10 dos límites de dose equivalente para o cristalino, pel e 

extremidades? 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Fig.1.                                                Fig2.                                            
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SUPOSTO 8 

O día 13 de xuño de 2021, a estación metereolóxica situada no barrio de Coia, en Vigo, publicou os 

seguintes datos obtidos con distintos analizadores de Calidade do Aire: 

 

Fig 4. www.meteogalicia.gal 

28. Cal é o método de referencia na Unión Europea para determinar a concentración de SO2 

atmosférico? 

____________________________________________________________________________________ 

29. O parámetro PM fai referencia á concentración de partículas en suspensión no aire. Cal é a 

composición das partículas sólidas e líquidas atmosféricas? 

            Partículas líquidas  

            Partículas sólidas  

 

30. Cite un método que permita realizar unha mostraxe das partículas en suspensión no aire. 

_______________________________________________________________________ 

31. Unha gran cantidade de partículas en suspensión de varios tamaños xéranse nunha fábrica de 

artigos de madeira, situada preto da estación meteorolóxica, pero a maioría (80%) ten máis de 5 micras. 

Cal é o tipo de contaminante máis abundante nesta fábrica?: 

a. PM2.5 

b. PM10 

c. Gases 

d. Fumes 
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SUPOSTO 9 

 

Se quixéramos determinar o nivel de ruído xerado nas inmediacións dun aeroporto: 

32. Que aparato utilizaríamos e de que tipo?  

__________________________________________________________________________ 

 33. Que curva de ponderación escolleríamos? 

a. Curva A. 

b. Curva B. 

c. Curva C. 

d. Curva D. 

34. Que curva de ponderación se emprega para lexislar en materia de contaminación acústica? 

a. Curva A. 

b. Curva B. 

c. Curva C. 

d. Curva D. 

35. Que indicador dos seguintes é o máis axeitado para valorar o nivel de ruído producido polo paso dun 

so avión pola noite? 

a. SEL 

b. Lden. 

c. SPL 

d. TNI 

 

SUPUESTO 10 

36. Queremos determinar a concentración de ibuprofeno nun fármaco xenérico en cuxo envase lese 

“ibuprofeno líquido”. Para iso, tomamos 500 microlitros do contido do envase e o vertemos nun matraz 

aforado de 25 mL, no cal enrasamos cun líquido diluinte. A continuación valoramos 10 mL da dilución, 

usando fenolftaleína como indicador, fronte a NaOH de concentración 0,0225 N, gastando 13,6 mL.  

Determine a concentración de ibuprofeno no fármaco, en gramos/litro. 
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Masa molecular ibuprofeno = 206,3 g/mol 

Masa molecular NaOH: 40 g/mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Vostede vai ter que utilizar un produto químico, o permanganato potásico, de masa molar: 158.03 g/ 

mol. Antes de comezar a traballar, sinale a resposta correcta sobre os seguintes pictogramas do 

devandito produto: 

a. Os pictogramas non poden aparecer na ficha de seguridade do produto químico, só na 

etiqueta. 

b. O pictograma da esquerda indica un perigo para a saúde e que o produto é un gas, un 

aerosol, un líquido ou un sólido e que podería causar unha explosión cando se quenta. 

c. O pictograma da dereita indica un perigo para a saúde e que o produto pode irritar as vías 

respiratorias e que é nocivo en caso de inxestión e en contacto coa pel. 

d. a e c son certas. 

 

 

 

 

 

38. Queremos preparar 250 mL dunha disolución dese permanganato potásico (KMnO4) de 

concentración 0,01 Molar. Partimos de KMnO4 sólido do 98% de pureza. 

38.1. Que cantidade debemos pesar? 
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Partindo da disolución anterior preparamos unhas dilucións patrón para calibrar nun 

espectrofotómetro. Queremos preparar 50 mL de cada unha das seguintes concentracións: 

Dilución patrón número 1 2 3 4 5 6 7 

(KMnO4] (M) 0,002 0,001 6.10-4 3.10-4 1.10-4 5.10-5 3.10-5 

 

38.2. Indique como prepararía as dilucións número 1 e número 6: 

 

 

 

 

Preparamos un branco para axustar a absorbancia a 0. A partir deste momento introducimos os patróns, 

obtendo os seguintes resultados de absorbancia no espectrofotómetro: 

Concentración 
patrón (M) 

3.10-5 5.10-5 1.10-4 3.10-4 6.10-4 0,001 0,002 

Absorbancia 0,047 0,079 0,161 0,481 0,979 1,220 1,334 

 

38.3. Represente os valores obtidos, indicando claramente a zoa onde a relación 

absorbancia/concentración obedece á lei de Lambert-Beer: 
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39. Cos datos do problema anterior: 

39.1. Determine a concentración de permanganato potásico nestas mostras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coa dilución número 3 realizamos un espectro de absorción.  

39.2. Describa como sería a súa representación gráfica en cada un dos eixes de coordenadas e 

indique cal é a utilidade dos espectros de absorción para o laboratorio: 

 

 

 

 

 

 

39.3. Se estamos a empregar cubetas de 1 cm de paso óptico, estime a absortividade molar do 

permanganato potásico neste caso, indicando as súas unidades e calcule a transmitancia do 

patrón máis diluído: 

 

 

 

 

 

 Mostra 1 Mostra 2 Mostra 3 Mostra 1 
(dilución 1:5) 

Mostra 2 
(dilución 1:5) 

Mostra 3 
(dilución 1:5) 

Absorbancia 0,071 1,269 0,640 0,012 0,548 0,126 
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SUPUESTO 11 

40. En relación ao procesamento das mostras, como se pode obter un plasma rico en factores de 

crecemento (PRFC)? 

 

 

 

41. Como se pode obter un lisado plaquetar? Indique un uso de este lisado 

 

 

 

42. Que operación é preciso realizar nunha mostra de LCR (líquido cefalorraquídeo) para evitar a 

xantocromía debida a un mal procesamento?  

 

 

43. No seguinte enunciado se describe a preanalítica dunha gasometría:  

“Realízase unha gasometría venosa cunha xiringa de propileno anticoaguolada con citrato a un individuo 

que permaneceu sentado durante a extracción. Quérese determinar  equilibrio acedo básico do doente e 

o seu estado de oxixenación. A mostra extráese, transpórtase en auga-xeo e, sen axitala, se refrixera en 

neveira, ata que é levada ao laboratorio central. Alí, o técnico de laboratorio, tras identificala e 

homoxeneizala, a introduce no gasómetro 40 minutos despois da extracción en planta”. 

Rodee os erros cun círculo e elabore este enunciado de maneira correcta de modo que non se cometa 

ningún erro preanalítico: 
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SUPOSTO 12 

44. Indique a correcta na Técnica de WESTERN-BLOT: 

a. Tras realizar unha electroforese nun xel de poliacrilamida, a proteína de interese se transfire 

cara unha fase sólida e se detecta mediante métodos directos ou indirectos 

b. Tras realizar unha electroforese nun xel de poliacrilamida, a fracción de DNA de interese se 

transfire cara unha fase sólida e se detecta mediante métodos directos ou indirectos 

c. Tras realizar unha electroforese nun acetato de celulosa, a proteína de interese se transfire 

cara unha fase sólida e se detecta mediante métodos directos ou indirectos  

d. Tras realizar unha electroforese nun acetato de celulosa, a fracción de DNA de interese se 

transfire cara unha fase sólida e se detecta mediante métodos directos ou indirectos 

45. A inmunoelectroforese “rocket” é unha forma de: 

a. Inmunodifusión radial única. 

b. Electroforese cruzada Ax-Ac. 

c. Dobre inmunodifusión. 

d. Inmunoprecipitación líquida. 

46. O cromatograma dunha mezcla de especies A, B, C e D proporciona os seguintes datos:  

 

A partires dos resultados explique, razoadamente, que par de compostos presentan mellor resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempo de retención (min) Ancho de base (min) 

A 4,4 1,72 

B 13,3 1,07 

C 14,1 0,41 

D 21,6 1,16 
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47. Sobre a cromatografía en columna, sinale a resposta incorrecta: 

a. A cromatografía de intercambio iónico serve para purificar auga. 

b. O tempo que tarda en saír o primeiro analito denomínase tempo morto.  

c. En cromatografía de exclusión molecular, os analitos de maior peso molecular elúen 
antes. 

d. A maior afinidade do soluto pola fase estacionaria, maior coeficiente de reparto. 

 

48. Despois de realizar unha proba de viabilidade celular mesturando 20 L de azul tripán con 20 L de 

suspensión e encher unha cámara de Neubauer, contamos as células vivas e mortas. 

Segundo este debuxo, representativo de dita cámara, exprese o resultado do número de células vivas e 

de células mortas en concentración e en porcentaxe: 

 

SUPOSTO 13 

49. Con respecto aos corpos cetónicos, sinale la verdadeira: 

a. Acetoacetato e hidroxibutirato detéctanse na tira de ouriños. 

b. Os procedementos enzimáticos para cuantificación sanguínea de acetoacetato e 

hidroxibutirato non están totalmente automatizados. 

c. Acetoacetato y acetona se detectan na tira de ouriños. 

d. Ningunha é correcta. 

50. Sometemos unha mostra de soro a unha separación electroforética en tampón TRIS (pH=8,6) sobre 

acetato de celulosa.  

50.1. A que cambios recorreremos no proceso se queremos cuantificar proteínas, lipoproteínas e 

glicoproteínas? 
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50.2. Das proteínas séricas, cal ten a migración máis anódica a ese pH?  

 

51. Os seguintes debuxos representan as tiras de electroforese en acetato de celulosa de proteínas 

séricas (na parte de arriba) e de lípidos séricos (abaixo) dun paciente sen trastorno ningún: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.1. Escriba o nome de cada banda de ambas electroforeses: 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

 

51.2. Debuxe, marque ou describa como sería a tira de electroforese de lípidos dunha 

dislipoproteinemia tipo IV mostrando inequivocamente a diferencia co patrón normal: 

 

 

 

 

 

51.3. Que propiedade de las REM (radiacións electromagnéticas) explica o aspecto do soro dos 

doentes con esta afección. Razoe a súa reposta: 
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52. Temos un paciente cun diagnóstico probable de dislipoproteinemia tipo I segundo a clasificación de 

Fredickson-OMS. 

52.1. O déficit de que metabolitos pode provocala: 

 

 

52.2. Sinale na tira de electroforese, como aparecería a do noso doente con dislipoproteinemia 

tipo I: 

 

 

 

 

52.3. Os doentes afectados por este trastorno adoitan ter un elevado risco de pancreatite, que 

enzimas plasmáticas marcarían esa situación?  

 

 

SUPOSTO 14 

53. Sinale a incorrecta: 

a. O centro activo dunha enzima ocupa rexións hidrófobas da proteína. 

b. En canto á cinética enzimática, nas reacciones de primeira orde a velocidade é directamente 

proporcional á concentración do substrato.  

c. Tralo esgotamento do substrato chégase á cinética de orde cero. 

d. A maior Km, menor afinidade da enzima polo substrato. 

 

54. Sinale a verdadeira: 

a. Os métodos de cuantificación de enzima a punto final permiten comprobar a cinética de 

orde cero durante o proceso. 

b. Os métodos cinéticos son máis rápidos e menos sensibles ás interferencias externas (cor ou 

turbidez) que os métodos a punto final. 

c. Nas reaccións enzimáticas o esgotamento do substrato pode dar resultados falsamente 

elevados en soros con elevada actividade.  

d. b e c son falsas. 
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55. Sinale cales son os marcadores cardíacos dun infarto, reflectidos nesta gráfica segundo a súa 

aparición no tempo e o número de veces aumentado con respecto ao LSN (límite superior normal): 

  

 

 

 

 

56. Como se diferencia se unha obstrución biliar é intra ou extrahepática atendendo aos niveis de ALP 

(FA) (fosfatasa alcalina)? 

 

 

 

57. En que outras circunstancias elévase a ALP (FA) (fosfatasa alcalina)? 

 

 

 

58. Que datos de laboratorio fannos sospeitar da existencia dunha hepatopatía alcohólica? 
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59. Diluíuse unha mostra para realizar a proba de determinación de ANA da forma que se indica a 

continuación: 

59.1. Sinale o tubo que se corresponde co resultado 1/640 (título) dos ANA do doente. O punto 

de corte é 1/80: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

59.2. Razoe se un tubo positivo na dilución 1/320 presenta patoloxía ou non: 

 

 

 

60. Cal é a notación da regra de control definida por Westgard na que se rexeita unha mostra cando 

dúas medidas consecutivas do control exceden o límite de control da media +2s ou a media −2s? Que 

tipo de erro detecta?  

 

 

61. Un laboratorio participa nun programa externo de calidade para a magnitude PSA e para un período 

dado, o valor asignado que atopou na mostra é de 1,1 ng/ml e o valor diana que asignou o Programa 

(VVC, valor verdadeiro convencional) a esa mostra é de 0,95 ng/ml. Cal é o erro total que cometeu ese 

laboratorio para esa mostra? 

 

 

 

 

MOSTRA 
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62. Cos seguintes resultados dunha gasometría arterial, calcule o anión gap e, segundo o resultado, 

explique se estamos ou non ante unha situación patolóxica: 

 

 

 

 

 

 

 

63. Nunha anemia hemolítica sucede: 

a. Bilirrubina directa plasmática elevada, urobilinóxeno aumentado, feces hipercrómicas, ouriños 
non colúricos. 

b. Bilirrubina indirecta en plasma elevada, urobilinóxeno diminuído e ouriños colúricos. 

c. Bilirrubina indirecta en plasma elevada, ouriños non colúricos, urobilinóxeno elevado en sangue 
e ouriños. 

d. Bilirrubina indirecta plasmática elevada, urobilinóxeno aumentado en sangue e ouriños e ouriños 
colúricos. 

 

64. Realízase unha proba de frenación relacionada coa administración nocturna do glucocorticoide 

sintético dexametasona (1mg). Indique: 

64.1. Sobre que hormona se está a realizar a supresión e que tipo de patoloxía quérese 

descartar?  

 

 

64.2. Cal é a función da dexametasona na realización da proba?  

 

 

 

65. Cal é a principal utilidade diagnóstica da electroforese de LCR (líquido cefalorraquídeo)? 

 

 

 

pH pCO2 HCO3
- pO2 Sodio Potasio Cloro 

7,25 
 

54 mmHg 23 mmol/L 
 

49 mmHg 
 

133 mmol/L 
 

4,9 mmol/L 
 

101 mmol/L 
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66. En canto aos criterios para diferenciar exudado de trasudado pleural, sinale a incorrecta: 

a. O principal interese da determinación de proteínas totais en líquido pleural é a diferenciación 

entre trasudado e exudado. 

b. Os criterios de Light para diferenciar exudado de trasudado son: Relación proteínas líquido 

pleural/soro maior de 0,5; Relación LDH líquido pleural/soro maior de 0,6; LDH pleural maior de 

2/3 do límite superior sérico. 

c. Un exudado pleural debe cumprir dous destes criterios, mentres que un trasudado pleural non 

cumpre ningún deles. 

d. Todos os derrames pleurais de causa infecciosa son exudados e deben cumprir polo menos un 

dos criterios de Light. 

 

67. Púidose obter moi pouca cantidade de LCR e necesitamos saber se a presenza de cor avermellada é 

debida a unha punción traumática ou a unha hemorraxia subaracnoidea. Explique o procedemento que 

poderíamos utilizar para diferencialo:  

 

 

 

68. Respecto ao screening prenatal, cales son os marcadores importantes na síndrome de Down do 

primeiro trimestre de xestación e como están alterados nesta cromosomopatía: 

 

 

 

69. Cal é a utilidade diagnóstica da Procalcitonina? 

 

70. Un doente ten un cálculo renal de cistina: 

70.1. Mencione que elementos do sedimento urinario fannos sospeitar da presenza de dito 

cálculo: 

 

 

 

70.2. Que defecto no transporte de aminoácidos xérao?  
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71. Chéganos o cálculo ao laboratorio, mediante que métodos pódese determinar a natureza de 

devandito cálculo?  

 

 

SUPOSTO 15 

72. Ao realizar unha análise de sedimento urinario, determinamos que o tamaño aparente dun eritrocito 

é de 3 mm e estamos a utilizar o obxectivo (40x) e o ocular (10x) Cal será o tamaño real da célula 

sanguínea?  

 

 

 

 

73. A que se le chaman hematíes pantasma? Explique como son e de onde vén o seu nome: 

 

 

74. Como se pode diferenciar morfoloxicamente unha célula cúbica dun leucocito na visualización 

microscópica do sedimento urinario? 

 

 

 

 

75. Identifique estes elementos do sedimento urinario: 
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76. Identifique estes elementos do sedimento urinario: 

 

77. Identifique estes elementos do sedimento urinario: 

 

78. Que elementos patolóxicos obsérvanse nestas catro imaxes do sedimento urinario? 
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79. Nomee o elemento principal desta imaxe do sedimento urinario. Explique entre que dúas estruturas 

poderíase dubidar e como se podería chegar a identificalo? 

 

80. Identifique estes elementos do sedimento urinario: 

 

Imágenes: Fernando Dalet Escribá. Sedimento urinario. Tratado y atlas. Editorial Safel, 2000 
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NOTA ACLARATORIA EN RELACIÓN Á PREGUNTA Nº 22  

Debido a actualización das competencias nesta materia por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, de 

recente creación, e tras realizar a pertinente consulta, telefónica e a través do correo electrónico, co 

responsable da “Subdirección General de Energía Nuclear”, o tribunal decidiu, de común acordo, proceder á 

anulación da pregunta debido a que podería ser susceptible de impugnación pola pouca concreción das 

respostas na actualidade. 

Consideramos que para que houbera unha  resposta correcta, sen marxe de dúbidas, debería substituírse a 

resposta d) Calquera dos anteriores pola d) Ningún dos anteriores, en base ao recente cambio de competencias 

entre Ministerios. 

 


