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EXAME TIPO TEST: PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN CONDUTOR (PEL 

CONCELLOS REACTIVA 2021) PLANTILLA 

 

1.- Que é un “buje”? 

a) É a válvula de entrada do combustible no pistón. 

b) É a roda dentada de menor tamaño dentro dunha Caixa de cambios. 

c) É o elemento no que se apoia e vira un eixe 

e) Ningunha das anteriores é correcta 

 

2.- Cando unha chapa se deforma e entra na súa zona plástica, quere dicir que cando cesa a forza 

que se aplica: 

a) A chapa recupera a súa forma orixinal. 

b) A chapa non recupera a súa forma orixinal. 

c) A chapa se oxida 

d) A chapa rompe. 

 

3.-A chamada mestura normal ou estequiométrica é a correspondente á proporción: 

a) 12/1 

b) 15/1 

c) 18/1 

d) 13/1 

 

4.- A bomba rotativa caracterízase por posuír: 

a) Tantos elementos de inxección como cilindros teña o motor. 
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b) Dous elementos de inxección para todos os cilindros do motor 

c) Un só elemento de inxección para todos os cilindros do motor 

d) Tres elementos de inxección para todos os cilindros do motor 

 

5.- Corresponde ao Pleno do Concello unha das seguintes competencias: 

a) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais. 

b) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por cen dos 

recursos ordinarios do orzamento nin en calquera caso os seis millóns de euros. 

c) Outorgar as licenzas. 

d) A aprobación da plantilla de persoal e da relación de postos de traballo. 

 

6.- Segundo as normas xerais de comportamento na circulación, o usuario da vía: 

a)  Debe utilizar o vehículo coa dilixencia, precaución e atención necesarias para evitar todo tipo de 

danos. 

b) Está obrigado a comportarse de forma que non entorpeza indebidamente a circulación. 

c) Está obrigado a comportarse de forma que non entorpeza indebidamente a circulación, aínda que 

poderá causar prexuízos ou molestias ás persoas. 

d) Ten o deber de actuar coa máxima dilixencia para evitar os riscos que conleva a utilización do seu 

vehículo. 

 

7.- Cal das seguintes non é unha obriga do titular do vehículo? 

a) Facilitar á administración a identificación do condutor do vehículo no momento de cometerse 

unha infracción. 

b) Impedir que o vehículo sexa conducido por quen nunca obtivese o permiso ou licenza de 

conducción. 

c) O titular do vehículo ten a obriga de comunicar ao Rexistro de vehículos do organismo 

autónomo Xefatura Central de Tráfico a identidade do condutor habitual do mesmo. 
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d) Todas as anteriores son obrigas do titular. 

 

8.- Conforme ao artigo 26 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, non é un servizo 

obrigatorio para o Concello de Cariño o seguinte: 

a) Cemiterio 

b) Parque público 

c) Alcantarillado 

d) Acceso aos núcleos de poboación 

 

9.- Segundo a Lei de Tráfico non poden circular polas vías o condutor de calquera vehículo con 

taxas de alcohol superior : 

a) 0,5 gramos por litro de taxa de alcohol en sangue 

b) 0,3 gramos por litro de taxa de alcohol en sangue 

c) 0,15 gramos por litro de taxa de alcohol en sangue 

d) Ás que regulamentariamente se determinen. 

 

10.- Son órganos obrigatorios do Concello de Cariño os seguintes: 

a) O alcalde, os tenentes de alcalde, pleno e xunta de goberno local. 

b) O alcalde, os tenentes de alcalde, pleno, xunta de goberno local e comisión especial de contas. 

c) O alcalde, os tenentes de alcalde, pleno e a comisión especial de contas. 

d) O alcalde, os tenentes de alcalde, pleno, xunta de goberno local, comisión especial de contas e 

secretaría-intervención. 

 

11.- Queda prohibido adiantar, segundo a Lei de Tráfico: 

a) Nas curvas e cambios de rasante de visibilidade reducida. 
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b) Nos pasos para peóns sinalizados como tales. 

c) Nos pasos a nivel. 

d) Todas son correctas. 

 

12.- Queda prohibido parar nos seguintes casos: 

a) Nas curvas e cambios de rasante de visibilidade reducida. 

b) Nos pasos para peóns . 

c) Nos pasos a nivel. 

d) Todas son correctas. 

 

13.- A luz de gálibo, delimita: 

a) A altura e lonxitude do vehículo. 

b) A anchura e altura do vehículo. 

c) A anchura e lonxitude do vehículo 

d) A anchura do vehículo. 

 

14.- Sinálese a orde de preferencia entre os distintos tipos de sinais de circulación correcta: 

a) Sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da via, orde dos axentes 

da autoridade, semáforos, sinais verticais de circulación e marcas viais. 

b) Orde dos axentes da autoridade, sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de 

utilización da vía, semáforos, sinais verticais de circulación e marcas viais. 

c) Sinais verticais de circulación e marcas viais, semáforos, orde dos axentes da autoridade, 

Sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da via. 

d) ) Sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da via, orde dos axentes 

da autoridade, sinais verticais de circulación, semáforos, orde dos axentes da autoridade e marcas viais. 
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15.- O permiso ou licenza de conducción verifica que o condutor teña os requisitos de (sinálese a 

incorrecta): 

a) Capacidade 

b) Méritos 

c) Coñecementos 

d) Habilidade 

 

16.- Os movementos oscilatorios da carrocería chámanse: 

a) Elástico, cabeceo e guiliada 

b) Abalo, cabeceo e guiliada. 

c) Abalo, progresivo e cabeceo 

d) Ningunha é correcta 

 

17.- Se unha batería é de 80 Ah, que quere dicir? 

a) Que fornece durante unha hora, unha corrente de 80 Amperios. 

b) Que a súa tensión pode chegar ata 80 Amperios. 

c) Que pode fornecer enerxía para mover un motor de 80 Quilowatts. 

d) Que a súa presión pode chegar ata 80 Amperios. 

 

18.- Que entenderemos por dispositivo de freado antibloqueo? 

a) Ao freo eléctrico 

b) Ao dispositivo de freo motor. 

c) Elemento do dispositivo de freado que regula automáticamente o grao de deslizamento no 

sentido de rotación da roda ou rodas durante o freado do vehículo. 
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d) Elemento do dispositivo de freado que regula automáticamente o grao de fricción no sentido de 

rotación da roda ou rodas durante o freado do vehículo. 

 

19.- O elemento transmisor, convertedor e redutor do movemento das rodas e que, ademáis, 

permite a modificación do xiro do motor é: 

a) O diferencial 

b) A árbore de transmisión 

c) O grupo cónico 

d) O reductor. 

 

20.- Que elemento ten por misión unir a mangueta ao eixo dianteiro? 

a) Pivote 

b) Ballesta 

c) Eixo principal 

d) Eixo secundario 

 

21.- Cal dos seguintes é un sistema de alimentación do motor? 

a) Alimentación mediante inxección directa. 

b) Alimentación mediante inxección indirecta. 

c) a e b son correctas 

d) a e b son falsas 

 

22.- Cal do seguintes é un tipo de freno? 

a) Frenos de tambor 

b) Frenos de disco 
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c) Frenos mixtos 

d) a e b son correctas 

 

23.- Cal dos seguintes elementos non forma parte do sistema de transmisión? 

a) Embrague 

b) Caixa de cambio 

c) Disco de frenos  

d) Diferencial  

 

24.- Cal dos seguintes son funcións ou obxectivos da transmisión: 

a) Acopla ou desacopla o xiro do motor. 

b) Reduce ou aumenta o par de saída do motor. 

c) a e b son correctas 

d) a e b son falsas 

 

25.- Cando o motor está embragado, que elemento mantén a presión o disco do embrague contra 

o volante de inercia? 

a) Prato de presión 

b) Eixo primario 

c) “Cojinete” de empuxe 

d) “Cojinete” de embrague 

 

26.- Os municipios que se agrupen en comarcas: 

a) Deben ser sempre municipios limítrofes. 

b) Deben pertenecer sempre á mesma provincia. 
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c) Poden pertenecer a provincias diferentes. 

d) Deben ser sempre un mínimo de tres 

 

27.- Cal dos seguintes non é un sistema de recollida de residuos con vehículo compactador? 

a) Carga superior 

b) Carga traseira 

c) Carga frontal 

d) Carga lateral 

 

28.- Dado que a presión do aceite varía en función do réxime de xiro do motor e da viscosidade do 

aceite, pode chegar un momento en que a presión sexa excesiva. Para evitar isto, colócase: 

a) Un manómetro de presión. 

b) Unha válvula limitadora ou reguladora da presión 

c) Unha bomba tipo rotor 

d) Ningunha é correcta 

 

29.- Os transportes realizados para a eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente 

comprendido nun readio de 50 km arredor do centro de explotación da empresa titular: 

a) Están exentos de tacógrafo soamente se o vehículo é propiedade municipal. 

b) Deben levar instalados un tacógrafo non calibrado 

c) Estan exentos de tacógrafo soamente se en condicións da concesión municipal se especifica. 

d) Están exentos do uso de tacógrafos. 

 

 

30.- Cal dos seguintes non é un tipo de mantemento de maquinaria: 
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a) Preventivo 

b) Ocasional 

c) Predictivo 

d) Correctiva 

 

31.- Dos elementos que se citan, cal é de seguridade activa? 

a) O cinturón de seguridade. 

b) O airbag 

c) O reposacabezas 

d) Os frenos 

 

32.- Cal dos seguintes non é un tipo de neumático? 

a) Autoportante 

b) Lixeiros 

c) Diagonais 

d) Radiais 

 

33.-A presión dos neumáticos interior e exterior, en caso de montaxe en xemelgo debe ser: 

a) Maior en inverno 

b) Maior nas interiores para compensar o bombeo da estrada. 

c) Maior nas exteriores para compensar o bombeo da estrada. 

d) A mesma 

34.- Cal dos seguintes non é un factor fundamental no mantemento do neumático? 

a) Tamaño do neumático. 
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b) Profundidade da banda de rodadura. 

c) Presión do neumático 

d) Suspensión do vehículo. 

 

35.- Indica cal é a resposta correcta: 

a) Cada municipio pertencerá a unha soa provincia. 

b) Cada municipio pode pertencer a varias provincias. 

c) Poderán estar inscritos no padrón municipal de habitantes veciños doutros municipios. 

d) O municipio  é a entidade local básica da organización territorial da Comunidade Autónoma. 

 

36.- Cal dos seguintes son dereitos ou deberes dos veciños? 

a) Ser elector e elexible. 

b) Pedir a consulta popular 

c) Utilizar os servizos públicos municipais. 

d) Todas son correctas 

 

37.- Sinala os elementos que non sexan de seguridade activa dun vehículo: 

a) SRI 

b) ESP 

c) ABS 

d) Todas son correctas 

 

38.- Tomar un café ou té reduce a taxa de alcoholemia? 

a) Si 
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b) Non 

c) Si, soamente o té. 

d) Si, soamente o café 

 

39.- Qué vehículos deben levar neumáticos cunha profundida mínima nas rañuras principais da 

banda de rodamento de 1, 6 mm? 

a) Unicamente os da categoría M1 

b) Unicamente os das categorías M1 e N1 

c) Os das categorías M1, N1, O1 e O2 

c) Ningunha é correcta 

 

40.- A corrente que circula dende o distribuidor ás buxías, a que circuito pertence? 

a) A primario da bobina 

b) Ao de baixa tensión da bobina 

c) Ao de alta tensión da bobina 

d) A un circuito intermedio 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

41.- Forman parte dunha ballesta: 

a) Folla principal e perno capuchino 

b) Folla mestra e perno capuchino 

c) Folla maxistral e ollo 

d) Todas con correctas 

42.- A Caixa de cambios simplificada é utilizada en vehículos con motor dianteiro e tracción 

dianteira ou motor traseiro e propulsión. Nesta Caixa desaparece o eixo: 
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a) Intermediario 

b) Primario 

c) Intersectado 

d) Secundario 

43.- A barra de torsión: 

a) Os dous extremos van unido ao eixo da roda 

b) Está fixada por un dos seus extremos á parte suspendida do vehículo 

c) As respostas a e b son correctas 

d) Ningunha resposta é correcta 

 

44.- Cando se adquire a condición de veciño? 

a) No momento do nacemento 

b) No momento da inscrición no Padrón municipal. 

c) No momento en que a persoa vive no municipio 

d) Ningunha é correcta 

 

45.- A quen corresponde o goberno e administración dos municipios? 

a) Ao Pleno 

b) Ao Alcalde 

c) Ao Concello 

d) A Comunidade Autónoma 


