1'PROBA PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE
PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO POR OPOSICIÓN LIBRE:
CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

Número de preguntas: 30
Tempo máximo para a súa resposta: 45 min

Valor máximo da proba: 15 puntos
Puntuación necesaria para superala: 7,5 puntos

Sistema de puntuación: As preguntas correctas terán un valor de 0,50 e as
preguntas erróneas restarán 0,20. As preguntas sen respostar non puntuan.

As preguntas constarán dunha única resposta correcta, que deberá marcarse cun
círculo. No caso de querer rectificala cruzarase cunha aspa e volverá a marcarse
cun círculo a resposta definitiva.

NOME E APELIDOS

sinatura(A sinatura deberri constar en todas e cada unha das follas que conforman
exame.)

o

NOME

E

APELIDOS

DNI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

De cantos Títulos consta a Constitución española de 1978?
a) De dez Títulos
b) De doce Títulos
c) De once Títulos
d) De nove Títulos
Qué parte da Constitución española de 1978 non ten forza xurídica?
a) Todas as partes da Constitución teñen forza xurídica
b) O Título Preliminar
c) O Preámbulo
d) A Constitución española é unha declaración de principios sen forza xurídica
Segundo o disposto no artigo 3 da Lei de Bases de réxime local, son entidades
locais territoriais:

a)
b)
c)
d)

OMunicipio e aProvincia
O Municipio, aComarca e aProvincia
O Municipio, a Provincia e a illa, nos arquipélagos balear e canario.
O Municipio, a Comarca, a Provincia e a illa, nos arquipélagos balear e canario.
Segundo o disposto no artigo ll.2 dla Lei de Bases de réxime local, son elementos
do municipio:
a) Territorio e apoboación
b) Territorio e aorgarización
c) Territorio, a poboación e a organización

d) Ningunha das respostas

anteriores é correcta.

Segundo o disposto no artigo 20 da Lei de Bases de réxime local:

a)
b)
c)
d)

O Alcalde e os Tenentes de Alcalde existen en todos os concellos
O Alcalde, os Tenentes de Alcalde, e o Pleno existen en todos os concellos
O Alcalde, a Xunta de Gobemo e o Pleno existen en todos os concellos
O Alcalde, os Tenentes de Alcalde, a Xunta de Gobemo e o Pleno existen en todos

os concellos
Segundo o disposto no artigo 21 o Alcalde é o Presidente da Corporacién e ostenta
as seguintes atribucións:
a) Dirixir o goberno e a administración municipal
b) A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas
c) A aceptación da delegación de competencias feita por outras Administracións

d)

públicas.
A resposta a) e c) son correctas.

Segundo o disposto no artigo 26 da Lei de Bases de réxime local, en todos os
municipios se deberán prestar en todo caso os seguintes servizos:
a) Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpezaviaria, abastecemento
domiciliario de auga potable, parque público, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación clas vías publicas.
b) Alumeado público, cemiterio, recollida de residuoso limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potableo sumidoiros, acceso aos núcleos de
poboación e pavimentación das vías publicas.
c) Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viana, abastecemento
domiciliario de auga potable, sumidoiros, biblioteca pública e pavimentación das
vías publicas.

d) Alumeado público, tratamento

de residuos, recollida de residuos, limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potable, sumidoiros, acceso aos núcleos de
poboación e pavimentación das vías publicas.
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8.

e por sexos que tiña o
Concello de Cuntis?
a) Total: 4.911Homes: 2.403 Mulleres:2.508
b) Total: 4.985Homes: 2.467 Mulleres:2.518
c) Total: 4.878 Homes: 2.3ll Mulleres:2.567
d) Total: 4.796Homes: 2.274Mulleres: 5.522
9. Cantos centros públicos educativos en funcionamento existen no Concello de
Cuntis ?
a) Dous, un CPI onde se cursa bacharelato ordinario e unha escola unitaria de Arcos
b) Douso un CPI onde se cursa educación secundaria obrigatoria (ESO) e unha
escola unitaria de Arcos
c) IJn, un CPI onde se cursa educación secundaria obrigatoria (ESO)
d) Dous, un CPI onde se cursa educación secundaria obrigatoria (ESO) e unha escola
unitaria de Estacas
10. Cales e cantas son as parroquias de Concello de Cuntis?
a) 9; Arcos, Cequeril, Couselo, Mesego, Cuntis, Estacas, Piñeiro, Portela, Troáns
b) 8; Arcos, Cequeril, Couselo, Cuntis, Estacas, Piñeiro, Portela, Tro¡ins
c) 7; Arcos, Cequeril, Couselo,A Ermida, Mesego, Cuntis, Troáns
d) 8; Arcos, Cequeril, Couselo, Mesego, Cuntis, Estacas, Piñeiro, Portela
11. Enumera os concellos limítrofes co concello de Cuntis:
a) A Estrada, Campo Lameiro, Morañao Caldas de Reis e Valga
b) A Estrada, Campo Lameiro, Moraña, Portas, Caldas de Reis e Valga
c) A Estrada, Forcarei, Moraña, Caldas de Reis e Valga
d) A Estrada, Campo Lameiro, Moraña e Caldas de Reis.
12. que comerca pertence o Concello de Cuntis?
^ Comarca do Salnés
a)
b) Comarca Tabei¡ós-Terra de Montes
c) Comarca doDeza
d) Comarca de Caldas
13. Segundo o establecido no E.B.E.P. os empregados públicos clasifícanse en:
a) Funcionarios de carreira e funcionarios interinos.
b) Funcionarios de carreira, funcionarios interinos, persoal laboral e persoal
eventual
c) Persoal laboral indefinido ou temporal.
d) Unicamente por funcionarios de carreira e persoal laboral fixo.

A data de 0l/01/2015, cal e era número de habitantes totais

14. No E.B.E.P. di que poderá nomearse "funcionario interinoo' :
a) Cando exista prazavacante e non sexa posible a súa cobertura por un funcionario de
car¡eira.
b) Pola substitución transitoria do titular.

c)
d)

Por calquera unha das causas anteriores.
Por ningunha das causas mencionadas nos apartados a) e b)

15. E "persoal laboral" ao servizo da administración (artigo 11 do E.B.E.P.):
a) Todo aquel persoal que mantén relación laboral co Concello como funcionario ou
contratado laboral.
b) É o persoal que mantén relación laboral co Concello en virtude de contrato de
traballo en calquera modalidade de contratación de persoal prevista na
lexislación laboral.
c) Calquera tipo de persoal contratado mediante contrato administrativo coa
administración.
d) Ningunha resposta das anteriores é correcta.
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16. As retribucións básicas fixadas na Lei de Presupostos Xerais do Estado estarán
única e exclusivamente por:
a) Soldo, complemento de destino e complemento específico.
b) Soldo, trienios e complementos.
c) Soldo e trienios.
d) Soldo, complemento de destino, complemento específico e complemento de
produtividade.
17. O desprazamento vertical dunha carga é:
a) A distancia a percorrer multiplicada polo peso da carga
b) O percorrido equivalente aos vintecinco centímentros iniciais dende que se inicia o
desprazamento

c)
d)

A distancia que percorre a mesma, dende que se inicia o levantamento ata que
finaliza a manipulación
O dobre do peso da carga

18. A Lei de Prevención de Riscos Laborais define como "Risco Laboral".
a) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do
traballo.

b)

c)
d)
19.

Toda condición do traballador que poida dar lugar a un accidente e/ou unha
enfermidade profesional.
Un accidente sufrido por un traballador.
As respostas a) e b) son correctas.

Un individuo descoñecido para o conserxe pídelle una chave dunha oficina,

de

parte dun concelleiro:

a) Chamará á Secretaria do Concelleiro para que lle confïrmen tal encargo
b) Daralla non poñendo en dúbida a palabra do home.
c) Non lla dará senón que o acompaiarâ ata a oficina, agardaút a que faga o que veu a
d)

facer e volverá a pechar a porta ao saír.
Pediralle que se identifique, anotarâ o seu nome no rexistro e daralle a chave

20. Ao finalizar a xornada de traballo o conserxe encargado de cerrar a porta:

a) Comprobará que todas as portas estiín cerradas
b) Asegurarase de que non queda no Centro ningunha persoa
c) Comprobará que todas as luces están apagadas e as billas pechadas
d) Todas as respostas son correctas

21. Sinale a posible causa de goteo dunha billa:
a) O empaque do casquillo que se gastou.
b) Azapata de goma que se gastou
c) As roscas da billa que se gastaron.
d) Son correctas a, b e c
22. Os fusibles serven para:
a) Interromper a corrente cando hai sobrecarga
b) Limitar aforza en caso de corrente
c) Alumear en caso de emerxencia
d) Contabilizar o paso de corrente

23. ¿Cal é a función da kimpada de exposicÍón nunha fotocopiadora?:

a)
b)

Impulsar o papel para a reprodución do orixinal
Recibir a imaxe do documento orixinal e reproducir a imaxe que está no vidrio de
de contacto

c)
d)

Transmitir

a imaxe

orixinal ao tambor para a súa reprodución

Fixar mediante calor as partículas de tóner que se depositaron sobre o papel.
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24. Cando un fluorescente fai ruído:

a) O cebador está defectuoso
b) É un síntoma de esgotamento do tubo
c) Existe una conexión defectuosa da reactancia
d) O contacto do tubo cos bornes non é o axeitado.

25. Nas instalacións de auga, cada cañería aflora a un piso con:

a)
b)

c)

d)

Chave de paso
Chave de corte
Chave de paso e purgador
Chave de corte epurgador

26. O ascensor parou entre dous pisos e ordenan ao conserxe que acceda ao cuarto de
máquinas e intente polo en funcionamento. Este:
a) So se permite o uso ao persoal de mantemento do centro
b) Cumprirá a orde recibida por ser función anáúoga
c) So se permite o uso ao persoal técnico de mantemento do ascensor
d) Ningunha das anteriores é correcta
27. auga a chorro é un axente extintor axeitado para o lume de:

^
a)
b)

Gases

Metais especiais
Sólidos (agás con presenza de corrente eléctrica)
d) Líquidos
28. Se se rompen os cristais dunha fiestra e o cristaleiro non pode substituíIos o mesmo
día, qué terá que facer o conserxe?
a) Deixalos e por un cartel para que ninguén os toque.

c)

b)
c)
d)

Avisar ao seu superior.
Acabar de rompelos e quitalos
Todas as anteriores sonválidas.
29. relación entre un DIN A2 e un DIN A4 é.
^a) Catro DIN A4 son un DIN A2
b) Un DIN A4 son dous DIN A2
c) Dous DIN A4 é un DIN 42.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

30. O fax funciona a través de:
a) A electricidade
b) A liña telefónica

c)
d)

O módem

Ningunha das respostas anteriores é correcta
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