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EXAME TIPO TEST: PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE OFICIAL-ALBANEL (PEL 

CONCELLOS REACTIVA 2021) PLANTILLA 

1.- Cal dos seguintes non é un tipo de ladrillo? 

a) Macizo 

b) Perforado 

c) Oco 

d) Apantallado 

2.- Cando os ladrillos son de pouco espesor chámanse: 

a) Tabiqueiro 

b) Tabicón 

c) Rasilla 

d) Rastrel 

3.- O municipio é: 

a) O conxunto de habitantes que viven nun mesmo termo xurisdiccional, o cal está rexido por un 

Concello. 

b) O conxunto dos habitantes que viven nunha pedanía, o cal está rexido por un Concello. 

c) O conxunto de habitantes que viven no mesmo, o cal está rexido por unha Comunidade 

Autónoma. 

d) Ningunda das respostas é correcta. 

4.- A Xunta de Goberno Local é: 

a) Un órgano colexiado 

b) Un órgano unipersoal 

c) Un órgano político. 

d) Un órgano funcionarial. 
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5.- A mezcla de un ou máis conglomerantes con áridos, amasados con auga, recibe o nome de: 

a) Cemento 

b) Formigón 

c) Morteiro 

d) Zahorra 

6.- Que órgano municipal ten conferida a competencia para o nomeamento das rúas municipais: 

a) O Alcalde 

b) O Pleno 

c) A Xunta de Goberno Local 

d) A Xunta de Galicia 

7.- Cal das seguintes competencias  é obrigatoria nos municipios de máis de 20.000 habitantes? 

a) Protección civil 

b) Transporte colectivo urbano de viaxeiros 

c) Medio ambiente urbano 

d) Todas as respostas anteriores son incorrectas. 

8.- Cal dos seguintes non é un tipo de andamio: 

a) Andamio de fachada 

b) Andamio tubular 

c) Andamio colgado 

c) Andamio flexible 

9.- Os vehículos e maquinaria para movementos de terra, deberán (sinálese a incorrecta): 

a) Manterse en bo estado de funcionamento. 

b) Utilizarse correctamente. 

c) Estar ben proxectados e construídos. 
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d) Terán en conta, en todo caso, os principios da ergonomía. 

10.- Nos enfoscados con morteiro de cemento, de cal ou mixtos en paredes e teitos interiores e 

exteriores, ¿cal é o espesor máximo de unha capa? 

a) 10 milímetros 

b) 5 milímetros 

c) 25 milímetros 

d) 15 milímetros 

 

       11.-. Cal de estos non é un tipo de aparello : 

 

a) De soga 

b) De tizón 

c) De soga e tizón 

d) Básico 

 

          12.- Cal de estes non é un tipo de muro? 

 

 a) Muro triple 

 b) Muro de unha folla 

 c) Muro doblado 

 d) Muro capuchino 

 

 

 13.- Cal de estes non é un tipo de tabique? 

 

a) Tabique palomero 

b) Tabique simple 

c) Tabique sordo 

d) Tabique complexo 

 

 14.- A plomada serve para: 

 

a) Comprobar a profundidade dun traballo. 

b) Comprobar a velocidade dun traballo 

c) Comprobar a verticalidade dun traballo 

d) Comprobar a humidade dun traballo 
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 15.- Nos traballos de excavacións e pozos deberán tomarse as precaucións para (sinálese a 
incorrecta): 

 

a) Previr os riscos de sepultamento por desprendemento de terras. 

b) Previr os riscos de caídas de persoas 

c) Que a profundidade non sexa superior a 50 cm 

d) Previr a irrupción accidental de auga 

 

 

 16.- - En un muro, cando un ladrillo se atopa apoiado nunha das súas caras menores e a súa cara 
maior é perpendicular ao plano do muro dice que está: 

 

a) A sardinel 

b) A soga 

c) A tizón 

d) A panderete 

 

 

 17.- A  administración dos municipios corresponde a: 

 

a) Á provincia. 

b) Á Comunidade Autónoma 

c) Ao Estado 

d) Ningunha das anteriores é correcta 

 

 18.- O Alcalde (sinale a resposta correcta): 

 

a) Exerce a secretaría  do Pleno 

b) Aproba o Plan Xeral de Ordenación Municipal 

c) Da fe dos actos administrativos 

d) Nomea aos Tenentes de Alcalde 

 

 19.- O encofrado que se emprega unha soa vez e é rexeitado ou deixado no lugar da obra 
denomínase: 

 

 a) Encofrado modular 

 b) Encofrado tradicional 

 c) Encofrado estrutural 

 d) Encofrado perdido 
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20.- A Comisión Especial de Contas (sinale a correcta): 

a) Existe en todos os municipios. 

b) Non existe en todos os municipios. 

c) Depende de cada Concello 

d) b e c son correctas 

21.- A compactación do formigón realizáse normalmente con: 

a) Compactador autopropulsado 

b) Vibrador 

c) Agitador de man 

d) Compactador manual 

 

22.- O formigón compónse dos seguintes elementos: 

a) Cemento, árido groso, árido fino e auga. 

b) Cemento, árido groso, árido fino, cal e auga. 

c) Cemento, árido groso, árido fino, auga e yeso 

d) Cemento e auga 

 

23.- As sesións do Pleno son convocadas por: 

a) Alcalde ou presidente 

b) Xunta de Goberno Local 

c) Secretario/a municipal 

b) Ningunha das anteriores é correcta 

 

24.-Se estamos realizando unha reparación na beirarrúa, sen afectar á calzada: 
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a) Non é necesario sinalizar as obras, posto que non afecta á calzada. 

b) Deberá sinalizarse en función de se a rúa é ou non é peatonal. 

c) Deberá sinalizarse soamente de noite, quitando as sinais durante o día. 

d) Sempre deberá sinalizarse. 

 

25.- Cal dos seguinte non é un tipo de ladrillo? 

a) Macizos 

b) Perforados 

c) Ocos 

d) Extintores 

 

26.- Para extender morteiro nunha superficie que ferramenta empregarías? 

a) Unha maceta 

b) Unha escoba 

c) Unha llana 

d) Unha esporta 

 

27.- Das obrigas que corresponden ás empresas en materia de saúde laboral, cal das que se detallan 

ten a consideración de fundamental? 

a) Evitar o dano da saúde dos traballadores mediante a evitación de situacións de risco ou perigo. 

b) Vixiar a saúde dos traballadores de forma periódica en función dos riscos inherentes ao traballo. 

c) Informar e consultar aos traballadores 

d) Todas as respostas son correctas 
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28.- A qué corresponde a proporción 1:3:5 nun formigón convencional? 

a) 1 parte de cemento, 3 de area e 5 de grava 

b) 1 parte de area, 3 de cemento e 5 de grava 

c) 1 parte de grava, 3 de area e 5 de cemento 

d) Ningunha das respostas é correcta. 

29.- En relación cos dispositivos de seguridade existentes na empresa, o traballador está obrigado a: 

a) Non tocalos agás orde expresa do empresario. 

b) Respetalos e utilizalos sempre fóra de funcionamento. 

c) Utilizalos correctamente e non poñelos fóra de funcionamento. 

d) Avisar ao empresario da súa existencia. 

 

30.- Seleccionar o que non son servizos básicos do municipio: 

a) Subministro eléctrico 

b) Abastecemento auga potable. 

c) Cemiterio 

d) Salubridade pública 

 

31.-Qué se entende por equipo de traballo, segundo a Lei de Prevención de Riscos Laborais? 

a) Calquera característica do traballo que poida ter unha influencia significativa na xeración de riscos 

para a seguridade e saúde do traballador. 

b) O equipo destinado a ser levado polo traballador para que lle protexa de un ou varios riscos que 

poidan amenazar a súa seguridade ou a súa saúde no traballo, e calquera complemento ou accesorio 

destinado a tal fin. 

c) Calquera máquina, aparato, instrumento ou instalación empregada no traballo. 

d) Cando son dous traballadores ou máis. 

32.- Cal das seguintes ferramentas non é de propia dos traballos de albañilería? 
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a.- Cincel 

b.- Talocha 

c) Amoladora 

d) Higrómetro 

33.- Que materiais se necesitan para revocar unha parede? 

a) Balde 

b) Cuchara de albanel  

c) Fratacho 

d) Todas as respostas son correctas 

 

34.- Que é un badilexo? 

a) É unha ferramenta manual para construcción. 

b) É unha ferramenta con motor para a construcción. 

c) É unha llana 

d) a e c son correctas 

 

35.- Cal de estas non é unha avaría en pavimentos bituminosos ou asfálticos? 

a) Ondulacións superficiais. 

b) Agrietamento da capa superficial. 

c) Superficie resbaladiza 

d) Pavimento quebradizo 

 

36.- Cal non é un tipo de acabado? 

a) Bruñido 
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b) Cementado 

c) Fratasado 

d) Enlucido 

 

37.- Cal de estes non é un tipo de manpostería? 

a) Concertada 

b) Careada 

c) Porosa 

d) En seco 

 

38.- Sinale cal das seguintes afirmacións é correcta: 

a) Os concelleiros son elexidos mediante sufraxio universal, igual, libre, directo e segredo, e o Alcalde 

é elexido polos concelleiros ou polos veciños. 

b) A Comisión Especial de Suxerencias e Reclamacións existe en todos os municipios. 

c) A Xunta de Goberno Local existe en todos os municipios. 

d) Os concelleiros e o Alcalde son elexidos mediante sufraxio universal. 

 

39.- Os nomeamentos e os ceses dos Tenentes de Alcalde, faránse mediante: 

a) Orde 

b) Resolución 

c) Acordo 

d) Instrucción 

 

40.- Se se desexa abrir unha zanxa de 6 metros de largo, 2,5 metros de profundidad e 2 metros de 

ancho, cal sería o volume de formigón que necesitariamos para rechear? 
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a) 7,5 metros cúbicos 

b) 7,5 metros cuadrados 

c) 30 metros cuadrados 

d) 30 metros cúbicos 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

41.- Qué órgano aproba o orzamento municipal? 

a) Pleno 

b) Alcalde 

c) Xunta de Goberno  

d) A Intervención municipal 

42.- A quen lle corresponde a formación do padrón municipal? 

a) Á provincia. 

b) Á Comunidade Autónoma en colaboración co Concello respectivo. 

c) Ao Concello respectivo 

d) Ao Instituto Nacional de Estatística 

 

43.- Os traballadores están obrigados a: 

    a) Recibir formación sobre seguridade e hixiene no traballo 

    b) Cuidar e manter a súa hixiene persoal 

    c) a e b  son correctas 

    d) A afiliarse sindicalmente 

 

44.- qué membros integran a xunta de goberno local? 
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a) O Alcalde e a/o secretaria/o municipal. 

b) O Alcalde e un número de concelleiros/as non superior ao terzo do número legal dos mesmos. 

c) O Alcalde, un tenente de alcalde e un concelleiro-delegado. 

d) Os/as concelleiros/as 

45.- Cómo se extrae un azulexo roto sen dañar os colindantes? 

a) Golpearemos nas esquinas 

b) Tiraremos suavemente con un sarxento 

c) Golpearemos no centro 

d) Presionaremos coa paleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


