
 

EXAMEN TEST    “OFICIAL DE VÍAS E OBRAS”

1 .-  A forma política do Estado español é:

 a)  A monarquía parlamentaria

 b)  A democracia parlamentaria

 c)  A república 

 d)  A monarquía hereditaria

2 .-  Todos teñen dereito a:

 a)  A vida

 b)  A integridade física 

 c)  A integridade moral 

 d)  Todas as contestacións anteriores son correctas 

3 .- A inscripción no Padrón Municipal contendrá coma obrigatorios os seguintes datos:

a)  Nome e apelidos

b)  Sexo

c)  Enderezo habitual

d)  Todas as contestacións anteriores son correctas

4 .-  Non é unha clase de empregado público :

a)  Funcionarios de carreira

b)  Persoal laboral

c)  Funcionarios interinos

d)  Todas as contestacións anteriores son correctas

5 .- O nomeamento do persoal funcionario é realizado por :

a)  O Alcalde

b)  O Pleno

c)  A Comisión de Goberno

d)   O Ministerio de Administraciones Públicas
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6 .- Segúndo a Norma 6.1-I-C “Seccions de pavimento”, a aplicación dun aglutinante
hidrocarbonatado sobre unha capa granular, antes da  colocación sobre esta dunha
capa o dun tratamento bituminoso corresponde a  definición de :

a)  Rego de adherencia

b)  Rego de curado

c)  Rego de imprimación

d)  Lechada bituminosa

7  .-   A parte  superior  dun  firme,  que  debe  resistir  os  esforzos  producidos  pola
circulación, proporcionando a ésta unha superficie de rodadura cómoda e segura, ten
a consideración de :

a)  Rego de adherencia

b)  Pavimento

c)  Rego de curado

d)  Grava

8 .-  O proceso de endurecemento dun pavimento de hormigón coñécese coma

a)  Apagado

b)  Fraguado

c)  Hidratado

d)  Ningunha das anteriores é correcta

9 .-  O metro cuadrado é unha medida de :

a)  Longitude

d)  Densidade

c)  Superficie

d)  Todas son correctas

10 .-  Unha actuación de conservación ordinaria é :

a)  A renovación superficial do pavimento

b) O bacheo

c)  A mellora do drenaxe subterráneo

d)  O reciclado do pavimento
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11 .-  A cara posterior do alzado dun muro (que non se ve)  denominase :

a)  Cara vista

b)  Trasdós

c)  Paramento

d)  Solera

12 .-  Dos seguintes equipos de protección  cal é un tipo de protección colectiva :

a)  Botas de seguridade

b)  Barandillas

c)  Casco

d)  Protectores auditivos

13 .-  ¿ Que nome reciben os equipos de protección individual empregados na obra?

a)   P.I.E.

b)   E.P.I.

c)   I.E.P.

d)   P.E.I.

14 .-  O manipular unha carga de traballo debemos :

a)  Manter as pernas rectas e baixar a espalda

b)  Dobrar as pernas mantendo a espalda recta

c)  Flexionar unha perna e a espalda

d)  Todas as respuestas anteriores son correctas

15 .-  Nunha reparación na que é necesario realizar o corte do carril, ¿qué elemento de
sinalización é axeitado para regular o tráfico?

a)  Un operario nun dos extremos do corte

b) Un xogo de semáforos

c)  Un operario a cada lado do corte

d)  b) e c) son correctas
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16 .- ¿Qué diferencia é a recomendada para realizar xuntas de dilatación nun 
aplacado e alicatado para evitar tensións entre o pavimento e o revestimento?

a)  Cada 20 metros lineais

b)  Cada 12 metros lineais

c)  Cada15 metros lineais

d)  Cada 10 metros lineais

17 .-  ¿Cál é o peso específico do formigón armado?

a)  2,5 Tn/m cúbico

b)  560 Kg/m cúbico

c)  1000 Kg/m cúbico

d)  1,5 Tn/m cúbico

18 .-  Se imos  realizar un tabique de ladrillo de oco dobre a panderete de 5 metros de
largo por 2,5 metros de altura, é dicir 10 metros cadrados, ¿Qué número de ladrillos
necesitamos aproximadamente?

a)  320 – 340 unidades

b)  410 – 430 unidades

c)  350 – 370 unidades

d)  380 – 400 unidades

19  .-   Se  nos  din  que  debemos  facer  un  tabique  de  coello  ou  pomba,  ¿Qué
entendemos que nos  piden?

a)  É un tabique de ladrillo a panderete, pero ó colocarlos deixase unha separación 
entre ladrillos de 10 cm aproximadamente

b)  É un tabique de ladrillo a soga, pero ó colocarlos deixase unha separación entre 
ladrillos de 10 cm aproximadamente

c)  É un tabique de ladrillo a tizón, pero ó colocarlos deixase unha separación entre 
ladrillos de 10 cm aproximadamente

d)  É un tabique de ladrillo a panderete vertical para realizar un tabique en curva, sen 
deixar ningún tipo de separación

20 .-  As brocas  empregadas para facer buratos en mamposteria teñen un ángulo de :

a)  90º

b)  100º

c)  110º

d)  130º
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21 .-  As amoladoras eléctricas de tamaño pequeno teñen un fuso roscado, ¿de que 
tipo é a rosca?

a)  M10

b)  M12

c)  M14

d)  M16

22 .-  Os tratamentos hidrófugos contra a humidade consisten en :

a)  Crear cámaras de aire

b)  Facer xuntas impermeables

c)  Añadir produtos ó formigón para que fragüe sen poros

d)  Colocar barreiras capilares

23 .-  Descartarase un morteiro para o seu  uso despois de :

a)  2 horas do seu amasado

b)  3 horas do seu amasado

c)  4 horas do seu amasado

d)  5 horas do seu amasado

24 .-  En relación a protección contra a humidade, o Código Técnico de Edificación
recomenda a limpeza dos elementos de drenaxe dunha cuberta (sumideros, canalóns
e rebosadeiros) e a comprobación do seu correcto funcionamento, realizarase cunha
periodicidade de :

a)  6 meses

b)  1 ano

c)  2 anos

d)  Cando mostren signos de mal funcionamento

PREGUNTAS DE RESERVA

25 .-  Fenómeno polo que a superficie dun líquido en contacto cun sólido  elevase ou
deprime según aquel molle ou non a este

a)  Filtración

b)  Capilaridade

c)  Condensación

d)  Inundación
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26 .-  Os canalóns deben disporse cunha pendente hacia o desagüe como mínimo de :

a)  1%

b)  2%

c)  3%

d)  5%

27 .-  ¿Qué postura resulta más axeitada para cavar unha gabia?

a)  De xeonllos

b)  De pé sobre o tajo

c)  Paralelo á gabia

d)  En cuclillas
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