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EXAME TIPO TEST: PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PEÓNS (PEL CONCELLOS 

REACTIVA 2021) PLANTILLA 

1.- Non é de existencia preceptiva en todos os Concellos: 

a) A Xunta de Goberno Local 

b) O Pleno 

c) Alcalde 

d) Tenentes de Alcalde 

2.- Non é función do Alcalde: 

a) Ditar bandos 

b) A aprobación do Regulamento orgánico e Ordenanzas. 

c) Exercer a xefatura da Policía local, así como o nomeamento e sanción dos funcionarios que usen 

armas. 

d) Entre outras, todas as funcións enumeradas no artigo 21 da Lei de réxime local. 

3.- Non é función do Pleno: 

a) Dirixir o goberno e a administración municipal. 

b) O plantexamento de conflitos de competencias a outras entidades locais e demáis Administracións 

públicas. 

c) A alteración da calificación xurídica dos bens de dominio público. 

d) Entre outras, todas as funcións do artigo 22 da Lei de réxime local. 

4.- Os municipios con menos de 100 habitantes e aqueles que tradicionalmente conten con este 

singular réxime de goberno e administración funcionan: 

a) En réxime vecinal 

b) En réxime mancomunado 

c) En réxime asistido 

d) En réxime de concello aberto. 
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5.- Non é un elemento do municipio: 

a) Territorio 

b) Poboación 

c) Organización 

d) Goberno e Administración. 

6.- Que órgano municipal ten conferida a competencia para a selección de persoal: 

a) O Alcalde 

b) O Tribunal de selección. 

c) A Xunta de Goberno Local 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

7.- Cal das seguintes competencias é obrigatoria en todos os municipios: 

a) Acceso a núcleos de poboación 

b) Policía local 

c) Parque público 

d) Todas as respostas anteriores son incorrectas. 

8.- En qué Concellos a Deputación provincial ou entidade equivalente coordinará a prestación do 

servizo de alumeado público: 

a) En todos os Concellos. 

b) Nos Concellos con menos recursos. 

c) Nos Concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

9.- Conforme ao artigo 4 da Lei de prevención de riscos laborais, enténdese por risco laboral grave 

e inminente: 

a) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice nun futuro inmediato e poida 

supoñer un dano grave para a saúde dos traballadores. 
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b) Aquel que, previsiblemente, se poida actualizar nun dano, independientemente da gravidade de 

éste. 

c) Aquel que se materializa necesariamente nun prazo de tempo non superior a 24 horas 

d) Aquel que con seguridade se converte en dano de forma inmediata. 

10.- A amoladora serve para: 

 a) Moler ladrillos.  

b) Alisar superficies. 

 c) Lixar superficies.  

d) Cortar materiais duros. 

 

       11.-. Non é unha ferramenta para o agarre e apretado de tubos e pezas: 

 

a) A chave “heavy dutil” 

b) A chave “Cadwell” 

c) A chave pico de pato 

d) A chave “Stillson” 

 

          12.- Son pautas a seguir para o persoal que manipula residuos as seguintes: 

 

a) Retiraráse o lixo con guantes 

b) Non se vertará lixo dunha bolsa a outra. 

c) Non se arrastrarán as bolsas polo chan. 

d) Todas as respostas son correctas 

 

 13.- Os residuos que se reciclan son. 

 

a) Papel e cartón 

b) Vidrio 

c) Infecciosos 

d) Son correctas a a) e a b) 

 

 14.- As máquinas clasifícanse segundo: 

 

a) O lugar en que se empreguen. 

b) O traballo a efectuar 

c) A natureza do solo 

d) Todas son correctas. 
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 15.- O mantemento que se realiza como consecuencia de un fallo ou avaría, corresponde a: 

 

a) Mantemento correctivo. 

b) Mantemento predictivo. 

c) Mantemento preventivo 

d) Mantemento selectivo. 

 

 16.- - Entre os deberes do empresario, cal dos que se enumeran a continuación non corresponde 
aos esixidos pola Lei de Prevención de Riscos Laborais para garantizar ao traballador a seguridade e a 
saúde: 

 

a) Garantizar aos traballadores a vixiancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos 
inherentes ao traballo. 

b) Garantizar aos traballadores os seus dereitos laborais. 

c) Garantizar aos traballadores a formación teórica e práctica suficiente e adecuada en materia 
preventiva 

d) As respostas anteriores son todas correctas.  

 

 17.- O goberno e administración dos municipios corresponde a: 

 

a) Aos seus respectivos Concellos. 

b) Aos veciños do municipio. 

c) Aos concelleiros/as municipais. 

d) Aos propios municipios. 

 

 18.- En xardinería desmenuzar fai referencia a: 

 

a) Abrir a terra para que penetre nela auga. 

b) Unha ferramenta de cavado. 

c) Unha ferramenta de rego 

d) Reducir os terróns a tamaño pequeño. 

 

 19.- O céspede require tarefas durante, prácticamente, todos os meses do ano, antes do inverno 
recomendase córtalo non en exceso para: 

 

a) Que non se doble cando se xee. 

b) Que manteña unha capa que protexa as raíces. 

c) Vicialo convintemente. 

d) Poder eliminar as malas herbas. 

20.- Os catro números que aparecen nun guante de traballo (exemplo 1534) significan: 

a) A talla 
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b) O modelo 

c) O ano de fabricación 

d) O nivel de protección 

21.- Cal é o peso máximo para as labores de carga e descarga efectuadas en forma manual? 

a) 25 kg para homes e 20 kg para mulleres 

b) 20 kg para homes e 15 kg para mulleres 

c) 18 kilos para homes e 15 kg para mullleres 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta  

22.- Cales son os elementos que forman parte da carga física: 

a) Os esforzos físicos. 

b) A postura de traballo 

c) A manipulación manual de cargas. 

d) Todas as respostas anteriores son correctas 

23.- Cal de estos elementos es un árido? 

a) Grava 

b) Formigón triturado 

c) a e b son correctas 

d) a e b son falsas 

24.- Cales son os tipos xerais de áridos? 

a) Naturais, artificiais e reciclados 

b) Naturais, artificiais e mixtos 

c) Naturais e artificiais. 

d) Soamente existen os áridos naturais. 

25.- En que contenedor se depositarían unhas copas de cristal? 
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a) No de vidro 

b) No amarelo 

c)  Fracción resto  

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

26.- Que se entende por “mantemento de edificio”: 

a) Conxunto de traballos e obras a efectuar periódicamente para prevenir o deterioro dun edificio. 

b) Obras que implican substitución ou transformación de materiais. 

c) Obras de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica 

d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

27.- Cales destas operacións poden considerarse como de mantemento de fachadas: 

a) Comprobación do estado de conservación do revestimento. 

b) Comprobación da posible existencia de grietas e fisuras. 

c) Limpeza nos elementos de desaugue, sumideiros, canalóns, etc... 

d) a e b son correctas 

28.- Cal das seguintes ferramentas empregarías para igualar e quitar pedras en xardinería? 

a) Azadón 

b) Horquillo 

c) Rastrillo 

d) Todas son correctas. 

29.- Cal das seguintes técnicas de limpeza resulta menos agresiva no revestimento da fachada: 

a) Chorros de area 

b) Chorros de auga a presión 

c) Limpeza manual 

d) Chorro de abrasivo 
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30.- Qué se consideran residuos urbanos? 

a) Calquera substancia ou obxecto residual. 

b) Os derivados da limpeza ordinaria de zonas verdes. 

c) Os xerados pola actividade propia dos mercados 

d) Aqueles que se orixinan nos traballos de construción. 

31.- Os EPIS son equipos de protección: 

a) Colectivos. 

b) Individuais 

c) Integradores 

d) Emerxencia 

32.- Os machos de roscar empréganse para: 

a) Para roscar tornillos e tuercas. 

b) Soamente para roscar tornillos. 

c) Soamente para roscar tuercas. 

d) Para roscar tubos. 

33.- Cal das seguintes ferramentas é un útil de suxeición? 

a) Sarxento 

b) Cizalla 

c) Formón 

d) Talocha 

34.- Ao manipular unha carga de traballo, debemos: 

a) Manter as pernas rectas e baixar a espalda. 

b) Doblar as pernas mantendo a espalda recta. 

c) Flexionar unha perna e a espalda. 



 
 

- 8 - 
 

d) Ningunha é correcta. 

35.- Corresponde á Xunta de Goberno Local: 

a) Asistir ao Alcalde no exercicio das súas atribucións. 

b) As atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle delegue ou lle atribúan as leis. 

c) a e b son correctas 

b) Ningunha é correcta. 

36.- Quen é o  órgano competente para a aprobación da Oferta de Emprego Público? 

a) O Pleno 

b) A Xunta de Goberno Local 

c) a e b son correctas 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

37.- Quen ostenta a xefatura da Policía local? 

a) A Xunta Local de Seguridade 

b) A Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia 

c) O tenente de Alcalde 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

38.- Nos traballos de desbroce se realizan as seguintes tarefas: 

a) Eliminación de herbas, tocóns, arbustos e lixo. 

b) Eliminación de herbas e excavación da capa vexetal. 

c) Eliminación de herbas e excavación da capa vexetal con espesor segundo o caso. 

d) Todas as respostas son correctas. 

39.- Elixe a resposta correcta. Nos levantamentos manuais de cargas debemos: 

a) Apoiar os pes firmemente. 

b) Non doblar as rodillas. 
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c) Evitar cargas inferiores a 100 kg. 

d) a e b son correctas 

40.- Cando será necesario EPIS anticaída? 

a) A partir de 2 metros de altura 

b) Sempre que exista risco de caída. 

c) A partir de 1,5 metros de altura 

d) Obrigatorio sempre 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

41.- As sesións da Xunta de Goberno Local: 

a) Non son públicas. 

b) Son públicas 

c) Depende de cada Concello 

d) a e c son correctas 

42.- Se vostede ten que separar refugallos de materia orgánica, en qué contenedor os botaría? 

a) Color gris. 

b) Color amarelo 

c) Color azul 

d) Color verde 

43.- Cal das seguintes ferramentas non é utilizada para a limpeza de edificios? 

a) Espátula 

b) Alcotana 

c) Mopa 

d) Todas son de limpeza 
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44.- O termo municipal é: 

a) É o territorio onde o Concello exerce as súas competencias. 

b) É o incluído no plan urbanístico. 

c) É o conxunto de persoas inscritas no padrón de habitantes. 

d) a e c son correctas 

45.- Qué datos deben figurar como obrigatorios no padrón municipal de habitantes? 

a) Nacionalidade 

b) Certificado ou titulo académico que se posúa. 

c) Lugar de nacemento 

d) Todas son correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


