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PROCESO SELECTIVO  PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE PERSOAL 
SUSCEPTIBLE DE SER NOMEADO FUNCIONARIO INTERINO DA ESCALA DE 
ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVIZOS ESPECIAIS, CLASE 
PERSOAL DE OFICIOS, CATEGORIA OFICIAL DE SERVIZOS- CONDUTOR E 
SERIVIZOS MULTIPES (C2)  (BOP número 158 de 21 de 21 de agosto de 2018) 

 
CUESTIONARIO DO PRIMEIRO EXERCIZO: PROBA DE COÑECEMENTOS 

(Márcase en amarelo a resposta correcta) 
 

1. Con cantos artígos conta a Constitución Española do 1978? 
- 169 
- 179 
- 205 

2.  As eleccións municipais son convocadas por: 
- Pleno municipal 
- Alcalde 
- Ninguha é correcta 

3.  Nun Concello similiar en poboación ao de Ortigueira  é servizo mínimo 
obrigatorio:: 

- Protección civil 
- Bombeiros 
- Ninguha é correcta. 

4. Con cantas comunidades autónomas conta o Estado Español 
- 21 
- 17 
- 15 

5. En un vehículo  de recollida de lixo, ¿cada canto tempo teñen que cambiar o 
disco ou tarxeta do tacógrafo? 

- Cada 9 horas 
- Está exento 
- Cada 4,5 horas 

6.- O posto de emprego ao que estás aspirando nesta bolsa de emprego 
corresponde a: 

- Persoal laboral  
- Persoal funcionario 
- Ningún deles 

7.- En que parroquia de Ortigueira se atopa o lugar de Pozo da Caldeira: 
- O Ermo 
- Santa María de Mera 
- Santiago de Mera. 

8. A que parroquia pertenece o lugar do Peago 
- Santiago de Mera. 
- San Claudio. 
- San Adrián. 

9. Do seguintes sistemas, ¿cal non forma parte dun motor diesel? 
- Distribución. 
- Refrixeración. 
- Encendido. 

10. ¿Onde vai unida a cabeza de biela? 
- A árbore de levas cando a transmisión é por biela 
- Ao pistón 
- Ao Cigüeñal 
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11. Un camión con masa máxima autorizada MMA superior a 3500 kgs, ¿con qué 
periodo debe someterse á inspección técnica periódica? 

- Bianual ata que o vehículo teña  5 anos e  anualmente a partires desa data. 
- Anualmente ata que o vehículo teña 5 años e  semestralmente a partires 

desa data. 
- Anualmente ata que o vehículo teña 10 anos e semestralmente a partires 

desa data. 
12. ¿Un camión de 8 m de longo pode  transportar unha viga de 11 m?. 

- Si  
- No 
- Si, poderá sobresair ata un máximo de 2 mts. por diante e 3 mts. por 

detrais. 
 ANULADA POR DECISIÓN DO TRIBUNAL  
13. Número de Títulos da Constitución española.  

- 12 
- 10 
- 11 

14. Número de Concelleiros/as que  lle corresponden o Concello de Ortigueira: 
- 9 
- 11 
- 13 

15. ¿En qué artigo do Estatuto de autonomía de Galicia se describe a Bandeira de 
Galicia? 

- 4 
- 5 
- 6 

16. Según a lei 10/2008 de 3 de novembro, de residuos de Galicia, os residuos 
urbáns son (sinala a resposta verdadeira e máis completa): 

- Residuos procedentes da limpeza ordinaria de vías públicas, zonas verdes, 
áreas recreativas e praias. 

- Residuos procedentes da limpeza ordinaria de vías públicas, zonas verdes, 
áreas recreativas, praias, mobles e electrodomésticos.  

- Residuos procedentes da limpeza ordinaria de vías públicas, zonas verdes, 
áreas recreativas, praias, mobles, electrodomésticos e animais  de compañía 
mortos.  

17. Durante a circulación os conductores de vehículos especiais  en réxime de 
transporte especial deberán utilizar a sinal  luminosa V-2, si: 

- Tanto de día como de noite sempre que circulen por vías de uso público a 
unha velocidade que non supere os 40 Km/h 

- Cuando interrumpan ou obstaculicen á circulación 
- Ambas son certas.  

18. Se vostede circula cun  camión de 11.000 kgs de MMA por unha estrada 
convencional con Beiravía (“arcén”)  pavimentado de 1,4 m de ancho e un carril 
para cada sentido da circulación. ¿Cuál é a velocidade máxima permitida para 
circular? 

- 70 km/h 
- 90 km/h 
- 80 km/h 

19. Se vostede circula nun camión cunha autorización especial por unha estrada 
convencional con beiravía pavimentado de 1,6 m de ancho e un carril para cada 
sentido da  circulación. ¿Cuál é a velocidade  máxima permitida para circular? 

- A que indique a autorización 
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- 60 km/h 
- 50 km/h 

20  Según a lei 10/2008 de 3 de novembro, de residuos de Galicia, dentro das 
competencias dos Concellos, é competencia xestionar adecuadamente os residuos 
urbáns ou municipais abandonados en vías ou espazos públicos de titularidade 
municipal?: 

- Non, o ser un residuo abandonado, se fará un informe ó SEPRONA e será a 
Xunta de Galicia a competente para xestionar ese residuo. 

- Si, o terá que xestionar o Concello  á maior brevidade.  
- Si, o terá que xestionar o Concello despois de dar aviso ó SEPRONA. 

__________________________________________________________________ 
RESERVA 
1 Según a lei 10/2008 de 3 de novembro de residuos de Galicia de quen é 
competencia a implantación de sistemas de recollida selectiva de residuos urbáns 
que posibiliten a reciclaxe? 

- Xunta de Galicia 
- Concellos 
- Deputacións  

2  O idioma oficial de Galicia  ou os idiomas oficiais de Galicia é ou son: 
- Castelán 
- Galego 
- Ambalas dúas 

3 Data na que O Rei sanciona a Constitución Española do  1978: 
- 31 outubro  
- 27 decembro 
- 6 decembro 

4. En canto os Riscos laborais, que tipo de Riscos ten un coductor de camión (sinala 
a que non sexa correcta): 
- Riscos ergonómicos   
- Riscos psicosociais 
- Riscos anatómicos 
5  Nun vehículo de MMA superior a 3.500 kgm a capacidade mínima total dos seus 
extintores de incendios portátiles será dunha capacidade mínima de: 

-8 kg de po 
-7kg de po 
-10kg de po 


