
 

 

PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA UN OFICIAL 1ª 
ALBANEL INCLUIDO NA OPE 2017 DO CONCELLO DE MOAÑA. EXAME 
TIPO TEST. 
 
 
1. As medidas habituais do ladrillo oco sinxelo, coñecido como “borgoña”, son: 

a) 4 x11,5x24 

b) 6x11,5x24 
c) 7x11,5x24 

d) 8x11,5x24 

 
2. Dos seguintes materiais de construción, cal NON forma parte dos chamados 
materiais cerámicos? 

a) tellas 

b) ladrillos 

c) gres 

d) terrazo 
 
3- A escala 1:100  nun plano significa que …. 

a) unha medida no plano son 100 veces mais na realidade 
b) unha medida no plano son 100 veces menos na realidade 

c) que plano e realidade son iguais 

d) ningunha é correcta 

 

4. As particións ou divisións dunha vivenda se representan nun plano de : 
a) detalle 

b) planta 
c) alzado 

d) sección 

 

5. Na rede de sumidoiros ou saneamento, que función específica cumpre una 
arqueta sifónica? 

a) separar graxas e fangos 

b) recoller as augas pluviais 

c) evitar o paso de malos cheiros 
d) reducir a velocidade de circulación das augas residuais 

 

6.  Para diminuír a velocidade da auga nunha tubaria de pluviais cal sería o pozo 
indicado 

a) pozo de resalte 
b) pozo de arenero 

c) pozo con sifón 

d) ningunha das anteriores 

 
 



 

 

7.  Para o plantexamento de ángulos rectos ou escuadros, cales dos seguintes 
valores ou medicións son correctas? 

a) 60x80x100 
b) 6x7x8 

c) 90x100x110 

d) 60x80x120 

 
8. Que cantidade de formigón será preciso para encher unha cimentación que mide 
30m de longo, 0,5 de ancho e 0,5 de fondo? 

a) 6 m3 

b) 8 m3 

c) 7,5 m3 
d) 30 m3 

 

9. Como se chama a parte da armadura sinalada no debuxo? 
 

a) zuncho 

b) Estribo 

c) brida 

d) espera 

  
 

10. Cal é a resistencia característica mínima para traballar con formigón armado? 
a) H 200 

b) H 300 

c) H 175 

d) H 250   
 
11. Por que lado do faldón debe iniciarse a colocación da tella do debuxo? 
 

a) esquerdo 
b) dereito 

c) indistintamente    
d) ningunha é correcta 

 

 

12. Unha bóveda con forma de medio cilindro que cubre o espazo entre dous 
muros paralelos,  chámase…. 

a) de medio punto 

b) semicilíndrica 

c) de cañón 
d) a e b son correctas 

 

 

 



 

 

13. Das seguintes medidas para escaleiras de vivendas, en xeral, cales son as 
medidas mais habituais por comodidade?  

a) 18x32 
b) 19x35 

c) 15x30 

d) 16x25 

 

14. Para o plantexamento dunha escaleira, o cálculo do número de pegadas 
(huella) e contrapegadas (contrahuella, tabica ou espello), será sempre……. 

a) sempre unha pegada mais 

b) da igual o número 

c) sempre unha pegada menos 
d) todas son correctas 

 
15. Cantas tabicas se precisan para facer unha escaleira de altura total 3,06 m, 
tendo en conta que a tabica terá entre 17,5 e 19,5 cm 

a) 18 tabicas de 17 cm 

b) 14 tabicas de 19 cm 

c) 17 tabicas de 18 cm 
d) 16 tabicas de 17 cm 

 
16. O engadido de cal aos morteiros de cemento proporciona a estes…… 

a) mais resistencia 

b) mais resistencia e liga ou plasticidade 

c) mais liga ou plasticidade 
d) o cal e o cemento son materiais incompatibles 

 
17. Os morteiros para nivelación do chan, mestras incluídas, preparados “a pé de 
obra”, fanse cunha consistencia……  

a) semiseca 
b) branda 

c) seca 

d) todas son correctas 

18. Os revestidos (llanos) de paredes para un posterior azulexado (alicatado) en 
capa fina (con cemento cola),  deben facerse, normalmente.....  

a) a boa vista 

b) con morteiros bastardos 

c) con mestras (con maestras) 
d) con morteiros hidrofugados 

 
19. As xuntas estruturais e de dilatación deben de respectarse cando se fan 
traballos de revestimentos en xeral ? 

a) si, sempre 
b) non, nunca 

c) si, mais só nas paredes 

d) non, agás dos teitos 



 

 

 

20. Cal debe ser, por norma, o espesor mínimo das xuntas en obras de fábrica de 
ladrillo ou bloque? 

a) 2 cm 

b) 1,5 cm 

c) 0,5 cm 

d) 1 cm 
 
21. Cantos ladrillos de oco dobre por m2 , son necesarios aproximadamente, para 
construír un muro de media asta? 

a) 32/34 

b) 22/24 

c) 42/44 
d) 52/54 

 
22. O ancho mínimo dos ocos de paso dunha porta para persoas con discapacidade 
será de : 

a) 72 cm 

b) 82 cm 
c) 92 cm 

d) 102 cm 

 

23. Que nome recibe a peza central dun arco? 
a) doela 

b) capitel 

c) ménsula 

d) clave 
 
24. Nos traballos de solados e alicatados , que se entende por “dobre encolado”? 

a) a aplicación do cemento cola en dúas capas 

b) a aplicación do cemento cola sobre o soporte e sobre o material a colocar 
c) a aplicación de cemento cola en capas alternas 

d) todas son correctas 

 

25. Poderá acordarse o secuestro de publicacións, gravacións e outros medios de 
información: 

a) Por orden ministerial. 

b) Por lei. 

c) En virtude de resolución xudicial. 

d) Todas son certas. 

 
26. Cando se instalan varandas de seguridade como medida de prevención 
colectiva, a altura mínima será de … 

a) 80 cm 

b) 100 cm 

c) 90 cm 
d) 70 cm 



 

 

 

27. No tapado de rozas das conducións de fontanería, deben estar protexidas as 
tubarias con corrugado plástico ( macarrón)? 

a) si, sempre 
b) non, nunca 

c) si cando son de cobre ou inox 

d) non cando son de material plástico 

 

28. Que medida de oco de paso en obra é preciso deixar para una porta de 92 cm? 
a) entre 92 e 95 cm aprox 

b) entre 97 e 100 cm aprox 

c) entre 95 e 98 cm aprox 

d) entre 104 e 106 cm aprox 
 

29. Na fixación dos marcos mortos ou perdidos, as garras (amarres) se toman 
con…. 

a) xeso 

b) escaiola 

c) morteiro de cemento 
d) morteiro bastardo 

 
30. Como se chama o morteiro que leva como aglomerante cemento e cal? 

a) morteiro composto 

b) mixto ou bastardo 
c) morteiro epoxi 

d) concreto 

 
31. Calcula a superficie da figura do debuxo 
 

a) 20 m2 

b) 28 m2       
c) 35 m2 

d) 24 m2 
 
32. Que pendente mínima teñen que ter os colectores de augas pluviais? 

a) 3% 

b) 5%       
c) 7% 

d) 1% 
 
33. Con que tipo de acabado rematarías o revestimento interior dun pozo de 
rexistro con morteiro de cemento 

a) liso 
b) rugoso       
c) proxectado 

d) calquera dos anteriores 

 



 

 

 
34. As xuntas de dilatación dunha edificación afectarán a: 
 

a) So aos revestimentos 

b) A todos os elementos construtivos       
c) So aos elementos estruturais 

d) As xuntas de dilatación non son necesarias 

 
35. A pendente mínima dun tubo de drenaxe é dun: 
 

a) 0.3% 
b) 2%       
c) 7% 

d) 1% 

 
36. Que tipo de mestura empregarías no bacheo de rúas? 
 

a) A mesma utilizada na execución do pavimento 
b) Aglomerado asfáltico       
c) Morteiro ou formigón 

d) Zahorra 

 

37. Para abrir unha gabia (zanja) con martelo neumático e por tanto compresor é 
necesario usar: 
 

a) Casco de seguridade 

b) Gafas protectoras       
c) Faixa protectora de lumbares 

d) Todas as respostas anteriores son correctas 
 
38. Cal dos seguintes servizos non é obrigatorio en todos os municipios:  

a) Iluminación pública. 

b) Rede de sumidoiro. 

c) Cemiterio. 

d) Protección Civil. 

 

39. A interposición de calquera recurso segundo o artigo 117.1 da Lei 39/2015: 
 

a) Suspende sempre a execución do acto impugnado.  

b) Non suspende a execución do acto impugnado en ningún caso.  

c) Non suspende a execución do acto impugnado salvo que unha disposición 
estableza o contrario. 

d)Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 



 

 

40. Segundo a Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, no caso 
de hospitalización do cónxuxe ou parella de feito, o persoal funcionario ten 
dereito a un permiso de: 

a) Tres días hábiles. 

b) Tres días hábiles se o suceso se produce na mesma localidade e de cinco 
días hábiles se se produce en distinta localidade. 

c) Dous días hábiles se o suceso se produce na mesma localidade e de catro días 

hábiles se se produce en distinta localidade. 

d) Non lle corresponde ningún día de permiso. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1. Son as pinturas un tipo de revestimento? 

a) si, cando o espesor ou capa de aplicación é igual ou superior a 3 mm 

b) non 

c) si 
d) todas son válidas 

 
2. Os cambios ou apretes de disco, cambio de empuñadura, etc, da 
radial/rebarbadora, deberán facerse sempre…… 

a) collendo a máquina con firmeza e prestando moita atención 

b) coa máquina desenchufada 
c) toda  manipulación de máquina debe facela o servizo técnico autorizado 

d) todas son correctas 

 

3. Cando é necesario o uso do casco nunha obra? 
a) Cando se pasa por debaixo dunha grúa 

b) Sempre       
c) Cando se traballa en exteriores 

d) Non é imprescindible 

 

4. Os apeos e apuntalamentos instalaranse: 
a) Comezando pola plantas intermedias 

b) En sentido descendente, de arriba cara abaixo na edificación    

c) En sentido ascendente, de abaixo cara arriba na edificación  
d) Todas as respostas anteriores son correctas 

 


