
1 

 

TEST – CONSERXE – CONCELLO DE VIVEIRO. 

 
Nº DE CONTROL.................. 

 

1.- Segundo establecen os principios xerais da Constitución Española, España 
constitúese: 

a) Nunha monarquía parlamentaria. 

b) Nun estado de dereito, social e democrático. 

c) Nun sistema político democrático. 

2.- O artigo 1.2 da Constitución Española proclama que a soberanía nacional reside: 

a) Nas Cortes Xerais. 

b) Na Nación española e na súa Coroa. 

c) No pobo español. 

3.-   Segundo o artigo 11 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local, non é un elemento do municipio: 

a) O territorio. 

b) A poboación. 

c) A administración. 

4.- É importante que a voz do ordenanza ou conserxe ao teléfono para atender ao 
usuario sexa: 

a) Apagada, natural e agradable. 

b) Agradable, clara e harmoniosa. 

c) Clara, monótona e agresiva. 

5.- A función de control das instalacións das persoas que acceden ás dependencias 
administrativas supón: 

a) A regulación de acceso aos locais a persoas externas ao centro. 

b) A acollida aos usuarios. 

c) A opción a) e b) son correctas. 
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6.- As actas que conteñen os acordos adoptados no Pleno da Corporación, que clase de 
documentos administrativos son: 

a) Documentos de constancia. 

b) Documentos de decisión. 

c) Documentos de transmisión. 

7.- Si ao practicar a notificación dun documento administrativo non houbese ninguén 
que poida facerse cargo dela, que debe facerse? 

a) Non se volverá a repetir o intento. 

b) Repítense tantos intentos coma sexan necesarios. 

c) Repetirase o intento por unha soa vez e nunha hora distinta dentro dos 3 

días seguintes. 

8.- Os funcionarios públicos terán dereito a desfrutar como mínimo, durante cada ano 
natural, dunhas vacacións retribuídas de: 

a) Vinte dous días naturais, ou dos días que correspondan proporcionalmente se 
o tempo de servizo durante o ano fose menor, considerándose como hábiles os 
sábados. 

b) Vinte dous días hábiles, ou dos días que correspondan proporcionalmente se 

o tempo de servizo durante o ano fose menor, non considerándose como 

hábiles os sábados. 

c) Trinta días, ou dos días que correspondan proporcionalmente se o tempo de 
servizo durante o ano fose menor, considerándose como hábiles os sábados. 

9.- Aos funcionarios públicos para concorrer a un exame final, concederáselles 
permiso: 

a) Durante o día da súa celebración. 

b) Durante o tempo necesario para a súa realización. 

c) A opción a) e b) non son correctas. 

10.- Por risco laboral enténdese: 

a) As enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con motivo ou ocasión do 
traballo. 

b) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do 

traballo. 

c) Calquera máquina, aparato, instrumento ou instalación empregada no 
traballo. 
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11.- A finalidade dos primeiros auxilios é: 

a) Curar as feridas máis graves do accidentado. 

b) Evitar que o accidentado empeore o seu estado, aliviar o dolor e facilitar a 

evacuación. 

c) Dar ó ferido algunha pastilla para evitar o dolor. 

12.- Os sifóns en fontanería: 

a) Actúan como depósito de emerxencia. 

b) Actúan como filtro. 

c) Realizan o traballo dun tapón acuoso. 

13.- Os atascos nos condutores soluciónanse mediante: 

a) Ventosas. 

b) Desatascadores químicos e mecánicos. 

c) A opción a) e b) son correctas. 

14.- O interruptor de control de potencia ... 

a) É o encargado de protexer de sobrecargas ou curtocircuítos a instalación da 
vivenda. 

b) A súa función é a de controlar a potencia que se consume. 

c) É un interruptor simple da vivenda. 

15.- As pezas alargadas con cabeza e punta que posúen unha estría helicoidal para 
enroscarse na madeira chámanse: 

a) Cravos. 

b) Torcas. 

c) Tornillos. 

16.- Cando se actúa cun extintor… 

a) Débese atacar primeiro as chamas, para despois ir á base. 

b) O primeiro é actuar sobre a base, actuando con movementos en vertical para 
apagar as posibles chamas. 

c) Dirixir o axente extintor sobre a base do lume, actuando con movementos en 

horizontal e en zig-zag para actuar sobre maior superficie de lume. 
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17.- Os pequenos desconchados adóitanse reparar con: 

a) Morteiro. 

b) Cemento. 

c) Xeso. 

18.- Os acondicionadores de aire funcionan sobre a base: 

a) De arrefriar o aire do ambiente ao entrar en contacto cunha válvula que 
contén osíxeno. 

b) De arrefriar o aire do ambiente ao entrar en contacto cuns serpentines que 

conteñen gas comprimido. 

c) De quentar o aire do ambiente ao entrar en contacto cos serpentines que 
conteñen un gas comprimido. 

19.- As pinturas ignífugas son as que protexen a madeira de: 

a) Calor. 

b) Lume. 

c) Humidade. 

20.- Cando o timbre non sona pódese deber a: 

a) Fallo no transformador da corrente. 

b) Fallo no pulsador. 

c) A opción a) e b) son correctas. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- Os poderes do Estado emanan: 

a) Do pobo español. 

b) Das Cortes Xerais. 

c) Da Corona. 

2.- De acordo co artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 abril, non é un órgano municipal de 
existencia necesaria: 

a) O Alcalde. 

b) O Pleno. 

c) As Comisións informativas. 
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3.- Sinale a opción incorrecta. Cando o ordenanza ou conserxe realiza unha chamada 
debe seguir os seguintes pasos: 

a) Manter ao usuario en espera. 

b) Aplicar a técnica de escoita activa. 

c) Saudar. 


