EXAME PEÓN DE SERVIZOS MULTIPLES
LISTAS DE CONTRATACIÓN CONCELLO DE MOAÑA . ANOS 2018-2021.

MODELO A

NÚMERO:

1. ¿Cal das seguintes ferramentas serve exclusivamente para comprobar a verticalidade
dun muro?
a) Maceta.
b) Plomada.
c) Nivel.
d) Escuadro.
2. A area utilizada no encintado debe ser:
a) Mediana
b) Gorda
c) Fina.
d) Grosa
3. Cando se limpan instrumentos utilizados para pintar con pintura á auga, débense...
a) Aclarar con abundante auga fresca.
b) Somerxer en disolvente.
c) Deixar remollando en auga quente.
d) Secar con papel absorbente a pintura adherida.
4. Para colocar molduras de escaiola ¿Qué pegamentos empregarías ?
a) Xeso cola.
b) Cemento cola branco.
c) Perlita.
d) Pasta de encolar.
5. Que tipo de material empregarias para empastecer nas paredes para pintar:
a) Cal
b) Augaplas
c) Cemento cola
d) Auga
6. Cal das seguintes ferramentas é a que acumula maior cantidade de pintura :
a) Pincel
b) Brocha
c) Paletina
d) Rodillo
7. A formigoneira debe limparse:
a) Ao remate da xornada
b) Cada dous días
c) Semanalmente
d) Non fai falta limpala

8. Se a mestura da formigoneira queda demasiado líquida, debemos:
a) Engadir mais auga
b) Quitarlle auga
c) Engadir unha nova proporción de compoñentes ata acadar unha boa mestura
d) Non ten ningunha salvación e hai que facela de novo
9. O desbroce en xardinería consiste en :
a) Cavar o terreo para que penetre a auga
b) Eliminar a vexetación non desexada
c) Enterrar no chan as follas e restos da poda
d) Correxir as deficencias de materia orgánica do chan
10. A época da poda dos vexetais é normalmente:
a) primaveira
b) verán
c) outono
d) inverno
11. O conxunto de terra e raices denomínase:
a) inxerto
b) estaquilla
c) cepellón
d) buraco
12. O inxerto é un método de :
a) reproducción
b) poda
c) rego
d) desbroce
13. As tuberías empregadas, normalmente, nas instalacións dos sistemas de rego son de :
a) cobre
b) polietileno
c) ferro
d) cemento
14. Falando de abonos e fertilizantes, o compost é...
a) Un tipo de turba
b) Un abono foliar.
c) Un abono orgánico.
d) Un fertilizante químico
15. Que ferramenta empregarías para a poda de ramas dun diámetro superior a 30
milímetros ?
a) Tesoiras de podar
b) Navalla de inxertar
c) Desbouzadora ( desbrozadora)
d) Serrucho de poda

16. Antiguamente na labores de fontanería aplicábase cáñamo ó redor das rosca, agora
xeralmente empregase :
a) Cinta de carrocero
b) Cinta de teflón
c) Cinta aislante
d) Cinta de pvc
17. A auga dos sifóns evita :
a) O paso de resíduos sólidos
b) Os malos cheiros
c) Nada
d) O golpe de ariete
18. O barniz, en función do seu tipo de acabado, pode ser:
a) Brillante
b) Satinado
c) Mate
d) Dos tres tipos
19. Se empregamos un buscapolos poderemos :
a) Saber se o condutor ten corrente
b) Saber se o condutor ten tensión e medila
c) Só pode medir a resistencia dos polos
d) Só se pode medir a intensidade
20. Nun cable de tres fíos , que indica o do cor marrón? :
a) O fío de terra
b) O fío de fase
c) O fío neutro
d) O principal condutor da electricidade
21. En qué profesión se emprega, maioritariamente, o pico de loro ?
a) En carpintería
b) En fontanería
c) En albanelería
d) En electricidade
22. O gramil é unha ferramenta que, normalmente, se emprega en :
a) Albanelería
b) Fontanería
c) Carpintería
d) Xardinería
23. O polímetro ou multimetro é un aparello que sirve para medir :
a) Voltaxes
b) Intensidades
c) Resistencias
d) As tres son correctas

24. A corrente eléctrica contínua é a que atopamos en :
a) Habitualmente nas vivendas
b) Nunha pila
c) Nos pequenos talleres
d) As respostas a e b son correctas
25. Para introducir os condutores eléctricos polo interior da canalizacion eléctrica ,
empregamos :
a) Tirantes
b) Guía pasacable
c) Alambre galvanizado
d) Ningunha resposta é correcta

PREGUNTAS DE RESERVA
1.Que característica peculiar teñen os taboleiros de aglomerado ignifugos ?
a) Son moi resistentes a humidade
b) Son impermeables
c) Son resistentes ao lume
d) As respostas a e b son correctas
2. O Ohmio é una unidade que mide :
a) A tensión
b) A dureza
c) A resistencia
d) A frecuencia
3. ¿Qué morteiro se emprega, xeralmente , para enfoscados interiores?
a) 1:2:1. Unha parte de cemento, dúas de area e unha de cal.
b) 1:4. Unha parte de cemento e catro de area.
c) 1:4:1. Unha parte de cemento, catro de area e unha de cal.
d) 1:8:1. Unha parte de cemento, oito de area e unha de cal.
4. Que tipo de combustibe leva un cortacéspede con motor de 4 tempos ?
a) gasolina
b) gasoil
c) gasolina mais aceite
d) todas son válidas
5. O loureiro é un árbore :
a) caduca
b) perenne
c) introducida
d) conífera

