
1.  Segundo  a  norma  8.2.  IC  sinalización  vertical,  as  marcas  lonxitudinais  continuas  que  se
empregan para a reparación de carrís na estrada convencionais, terán un ancho, como norma
xeral, de:
a) 10 cm
b) 15 cm
c) 20 cm
d) 30cm

2. Se unha dirección é suave é por:
a) Un excesivo ataque ou pequena  desmultiplicación
b) Un pequeno ataque ou pequena  desmultiplicación
c) Unha  desmultiplicación grande
d) Un ataque sen  desmultiplicación

3. No motor de explosión debido á súa relación de compresión:
a) As presións medias de traballo son baixas
b) As presións medias de traballo son medianas
c) As presións medias de traballo son altas
d) Ningunha é correcta

4. O permiso de circulación que permite levar automóbiles destinados ao transporte de persoas
cuxo número de asentos, incluído o do condutor, sexa superior a nove e non exceda de dezasete
é o tipo:
a) D1
b)  C
c) D1+E
d)  C+E

5. Declarada  unha alerta de incendio no lugar de Miso, a que parroquia te terías que dirixir:
a) Lens
b) Agrón
c) Oca
d)  Ortoño

6. A misión da buxía é:
a)  Facer  saltar  a  faísca  eléctrica  entre  os  seus  eléctrodos,  para  comprimir  a  mestura  aire-
combustible
b) Facer saltar a faísca eléctrica entre os seus eléctrodos, para  inflamar a mestura aire-
combustible
c) Facer saltar a faísca eléctrica no  ruptor, para comprimir a mestura aire-combustible
d) Facer saltar a faísca eléctrica no  ruptor, para  inflamar a mestura aire-combustible

7. A  amortiguación nos neumáticos conséguese grazas :
a) Á flexibilidade dos flancos
b) Á flexibilidade na cima
c) Á flexibilidade na banda de rodaxe
d) Ningunha das anteriores



8. Declarado un incendio nas inmediacións do colexio “ Agro  do  Muíño”, deberiamos dirixirnos
cara ao lugar de:
a)  As Cortes
b) A Tarroeira
c) Vos  Batáns
d) Ou Lombao

9.  A  máquina  de  construción  que  permite  cargar,  nivelar  o  terreo  e  transportar  o  material
denomínase:
a)  Dúmper
b)  Motoniveladora
c)  Angledozer
d)  Mototrailla

10. Cando a presión de inflado é superior á necesaria, os neumáticos desgástanse máis:
a) Polo centro da banda de  rodamento
b) Polos bordos da banda de  rodamento
c) Nos cables  tensores da banda de  rodamento
d) Non se desgastan

11. Para determinar a viscosidade dos aceites comerciais emprégase o  viscosímetro:
a) De bóla
b) De  Engler
c) De  Barton
d) De  SAE

12. Ao calcular a masa máxima que pode cargar un camión, deberá ter en conta que o
vehículo é de dous eixos, a súa masa máxima autorizada non será superior a ……..
a) 24 toneladas
b) 18 toneladas
c) 25 toneladas
d) 12 toneladas

13. Onde vai situado o  termostato?
a) Na parte baixa do radiador, para medir a temperatura do líquido  refrixerante
b) No interior da culata, xa que é a peza que alcanza maior temperatura
c) Na canalización de saída do líquido  refrixerante que vai desde o motor cara á parte
superior do radiador
d) No  manguito de saída da culata ao bloque do motor, para medir a temperatura do líquido
refrixerante 

14.  Nun descenso prolongado,  que pode facer  para que o  vehículo non vaia aumentando a
velocidade?
a) Utilizar unha relación de marchas máis curta
b) Pisar o pedal do  embrague
c) Utilizar de cando en vez o freo de man



d) Combinar as accións das letras  b) e  c) 

15. A  zahorra é:
a) Un árido de tamaño superior a 15 mm. de diámetro
b) Un material  granular con  granulometría  continua
c) Un material  granular con  granulometría  descontinua
d) Un árido de tamaño inferior a 15 mm. de diámetro

16. A orde correcta dos procesos para a realización dun desmonte son: 
a) Carga, transporte e arranque 
b) Arranque, transporte e carga 
c) Arranque, carga e transporte
d) Transporte, arranque e carga

17. Cando conducimos unha pa cargadora debemos frear 
a) Sempre co freo esquerdo 
b) Sempre co pedal dereito 
c) É indiferente porque os dous pedais son iguais
d) Co freo asistido manual

18. O nivel do  refrixerante do motor compróbase: 
a) Cando o motor está quente 
b) En frío e a motor parado
c) En quente e co motor a  ralentí
d) Pódese comprobar de calquera forma

19. Un motor pode traballar sen filtro de aire nas seguintes condicións: 
a) Cando hai pouco vento 
b) Se o clima é húmido 
c) Con choiva
d) Nunca

20. A sinalización da  minoración da velocidade, antes dunha obra: 
a) Ha de reflectir valores moi baixos para que os vehículos entren moi amodo na zona de obras 
b) Ha de reflectir valores paulatinos de redución de velocidade para que os vehículos entren
con velocidade adecuada na zona de obras 
c) Ha de reflectir valores baixos para que os vehículos entren a velocidade moderada na zona de
obras
d) Non é necesario sinalar redución da velocidade antes de entrar en zona de obras

21. Mentres se carga un camión cunha pala, o condutor do camión debe estar: 
a) Sobre a caixa do camión, dirixíndonos a manobra 
b) Dentro da súa cabina se non hai un lugar adecuado para el 
c) Subido connosco na pala
d) Á beira do camión supervisando as  operacións para evitar posibles accidentes



22. Para encher o cullerón, a pá cargadora debe estar: 
a) Cos dous bastidores aliñados para aproveitar todo o empuxe 
b) Acelerada suficientemente para que o sistema hidráulico non se bloquee
c) É indiferente con tal que o cullerón estea a media altura
d) Articulada para ocupar menos espazo

23. O Sistema de Traballo máis produtivo da Escavadora é: 
a) Cando está situada nun nivel superior ao do camión 
b) Cando están Escavadora e Camión ao mesmo nivel 
c) Cando está situada nun nivel inferior ao do camión
d) Este detalle non é importante

24. Nunha  retropala de dobre tracción, esta debe ir: 
a) Sempre conectada 
b) Sempre desconectada 
c) Conectada se hai problemas de agarre
d) As  retropalas non teñen dobre tracción

25. Nunha  retropala, ao picar cun martelo, débese: 
a) Situalo o máis tendido posible 
b) Empezar a picar en baleiro para que a pica colla inercia 
c) Picar suavemente ao principio para que o sistema non se baleire
d) Picar soamente co equipo apoiado na pedra e o máis vertical posible

26. Accidente  in  itínere é aquel: 
a) Que se produce ao ir ou volver do traballo 
b) Que se produce ao realizar un traballo por conta propia 
c) Que se produce na realización dun traballo por conta allea 
d) Que se produce ao realizar un traballo por conta allea e nun vehículo da empresa

27. A substitución da caixa de cambios por rotura constitúe: 
a) Mantemento preventivo 
b) Mantemento  preditivo 
c) Mantemento correctivo
d) Mantemento selectivo

28. No desmonte dunha batería retírase primeiro: 
a) O  borne correspondente ao  borne positivo 
b) O  borne correspondente ao  borne negativo 
c) É indiferente que  borne retírase primeiro
d) Deberán retirarse os dous  bornes ao mesmo tempo

29. Os motores pola súa disposición poden clasificarse en
a) Agrupados en liña, formando bloque en forma de V e horizontais opostos entre si
b) Agrupados en liña, formando bloque en forma de  L e horizontais opostos entre si



c) Agrupados en liña e formando bloque en forma de V
d) Agrupados en liña, formando bloque en forma de  H e horizontais opostos entre si

30. O elemento no cal se arrefría a auga que vén do motor denomínase:
a)  Ventilador
b) Radiador
c)  Termostato
d)  Disipador

31. Unha mala  carburación pódese detectar observando o estado do seguinte elemento:
a) As  buxías
b) A xunta da culata
c) O catalizador
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

32. A potencia en cabalos dun motor representa:
a) O traballo que é capaz de realizar na unidade de tempo
b) A calor que é capaz de soportar na unidade de tempo
c) A forza que é capaz de soportar na unidade de tempo
d) A forza que é capaz de desenvolver na unidade de tempo

33. O motor de arranque:
a) Consume a enerxía necesaria para mover os órganos do motor térmico na súa fase de traballo
b) Fornece a enerxía necesaria para mover os órganos do motor térmico na súa fase inicial
de posta en funcionamento
c) Fornece a enerxía á batería
d) Entra en funcionamento soamente cando a  temperarura do motor térmico na súa fase de
traballo é demasiado baixa

34. Que se entende por “risco laboral”?
a) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do traballo
b) A posibilidade de que un traballador sufra unha enfermidade no traballo
c) A posibilidade de que un traballador sufra acoso
d) O risco que supón o ir traballar

35. Indica cal é a definición de prevención:
a) A probabilidade racional de que un risco materialícese de forma inminente
b) O estudo dos procesos potencialmente perigosos para o traballo
c) O conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou previstas en todas as fases de
actividade da empresa co fin de evitar ou diminuír os riscos derivados do traballo
d) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do traballo

36. Segundo establece o  art. 4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos
Laborais, defínese como danos derivados do traballo:
a) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano derivado do traballo
b)  O que resulte probable  racionalmente e que se materialice nun futuro inmediato e poida
supoñer un dano grave para a saúde dos traballadores



c) As enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con motivo ou ocasión do traballo
d)  Os  provocados  por  calquera  máquina,  aparello,  instrumento  ou  instalación  utilizados  no
traballo

37. A caixa de cambios ten como misión e actúa como:
a)  Convertedor hidráulico de par
b) Transformador de velocidade
c) Transformador de velocidade e  convertedor mecánico de par
d) Transformador mecánico

38. Nunha obra con pouco espazo e considerando só o variable “espazo de manobra”, Que é
preferible un  dumper ou un camión?

a) É preferible un  dúmper xa que as súas manobras son máis áxiles que as dun camión
b) É preferible un camión xa que as súas manobras son máis áxiles que as dun  dúmper
c) Considerando só o variable espazo de manobra, é indiferente
d) Ningunha é correcta

39.  Conduce  un  camión,  estalle  permitido  reducir  nalgunha  circunstancia  a  distancia  de
seguridade indicada nos  sinais?
a) Soamente no caso de conxestión  
b) Non, en ningún  caso
c)  Si, para adiantar
d) Ningunha é correcta

40.  Cal  é  o  diámetro  dos  sinais  circulares  que  normalmente  se  empregan  nas  estradas
convencionais sen beiravía
a) 120 cm
b) 60 cm
c) 50 cm
d) Ningunha é correcta

41. Se conduce un camión de catro eixos debe saber que a lonxitude máxima autorizada incluída
a súa carga non poderá exceder como norma xeral de.
a) 15 metros
b) 16,50 metros
c) 12 metros
d) 10 metros

42. O aceite utilizado na  lubricación das caixas das  engrenaxes terá:
a) aditivos para soportar elevadas temperaturas, xa que as baixas temperaturas non  prexudican
a súa poder de  lubricación
b)  a  suficiente  consistencia  para  soportar  as   presións  existentes  e  poder  reducir
rozamentos
c) Un gran poder acidulante e un índice de viscosidade baixo
d) ningunha é correcta



43. Nos motores de inxección  de gasolina que se fará para evitar fumes negros ocasionados por
un exceso de carburante?
a)  Diminuír a entrada de aire aos  inxectores
b) investigar  avarías nos  inxectores
c) modificar o filtro de aire para conseguir unha menor entrada de gases
d) as tres son correctas

44. Os dispositivos de barreiras son sinais de circulación de tipo:
a) sinais e ordes dos axentes de circulación.
b) Marcas  viarias
c) sinais de balizamento
d) Ningunha é correcta

45. En vehículos  pesados fálase do factor   W e factor   k cando se fai referencia a:
a) determinados elementos do aceite da caixa de cambios
b) determinados factores utilizados para a  avaliación dos feridos en accidente de  trafico  
c) determinados elementos do   tacógrafo
d) ningunha é correcta

46. Nos sistemas  retardados eléctricos:
a) canto maior sexa o número de revolucións  da  transmisión, maior   será a efectividade
do  freado  eléctrico
b) canto menor sexa o número de revolucións  da  transmisión, maior   será a efectividade do
freado  eléctrico
c) canto maior sexa o número de revolucións  da  transmisión, menor  será a efectividade do
freado  eléctrico
d) canto menor sexa o número de revolucións  da  transmisión, menor   será a efectividade do
freado eléctrico

47. Os  sistemas  retardados   hidrodinámicos  compoñeranse de :
a)  Circuíto auxiliar e  circuíto principal
b)  circuíto auxiliar
c)  circuíto principal,  circuíto principal e  circuíto secundario
d)  circuíto principal

48. Os factores que  inflúen sobre a falta de adherencia son:
a) a velocidade de desprazamento
b) a  presión de contacto e a temperatura
c) a velocidade de desprazamento e a presión de contacto
d) A velocidade de desprazamento e a temperatura

49. A   maquina de construción  que permite cargar, nivelar  o terreo e transporta o material
denominase:
a)   mototrailla
b)   motoniveladora
c)   angledozer 
d)   dúmper



50. Se o   sincronizador da caixa de cambios está roto:
a) Non entra unha velocidade
b) O  vehículo non funciona
c) O  vehículo non arrinca 
d) Ningunha é correcta

51. A precisión da dirección consegue que :
a) a dirección  sexa moi dura
b) a dirección  sexa moi suave
c) que a  dirección non sexa nin moi suave nin moi dura
d) ningunha é correcta

52. Que poboación se atopa na estrada   Pontenova- Ferreiros
a) Lens
b) Leboráns
c)  Gasamáns
d) Piñor

53. O Camiño de Fisterra pasa por..?
a) Pousada
b) Raíces
c) A  Condomiña  
d)  Augapesada

54. Si teño que facer un traballo en  Sura,  que estrada debo coller desde Lombao?
a) Louros-Portomouro
b) Castelo-  Mercuto
c) Castelo-  Frenza
d) Lapido-  Maguxe

55. Sinala a rúa que non pertence a Bertamiráns
a) rúa Figueiras
b) rúa   Entrerríos
c) rúa   Fieira
d) rúa do Bosque

56. A rúa  Agro  do Medio une as rúas
a) rúa   Cereixos- rúa da Magdalena
b) rúa das Cartas-  Abesada
c) Travesía dá  Moa-   Panasqueira
d) Rosalía de Castro-  Muíño vello

57. O novo centro de saúde de Milladoiro sitúase na rúa...
a) Campo do Medio
b) rúa da Magdalena



c) cale Costa Grande
d) Travesía  do Porto

58. A Avda.  da  Maía atravesa Bertamiráns de.....
a) Norte a Sur
b) Nordés a Sur-este 
c) Leste a Oeste
d) Noroeste a Suroeste

59. Cal é a rúa que non entronca coa Avda. de Rosalía de Castro?
a)   Panasqueira
b)   Cereixos
c) do Francés
d) do Rego

60. Desde que núcleo da Parroquia de S. Mamede de Piñeiro, chego primeiro ao Campo de Golf?

a) S.   Mamede
b)  Balindo
c)  Vilaverde
d) Rúa

61. Cal é o núcleo de poboación que non está afectado por unha estrada autonómica?
a) Lens
b) Ventosa
c) Frenza
d) Reino

62. O Camiño Portugués discorre polo núcleo de......
a)  Buceleiras
b) Outeiro
c)  Costoia
d) Raíces

63. Nos traballos de movemento de terras, antes do comezo, deberá comprobarse
a) recoñecemento previo do terreo
b) recoñecemento da contorna
c) comprobación existencia de redes aéreas ou enterradas
d) son correctas as tres anteriores

64. Cando se circula coa máquina, a culler deberá ir 
a) a media altura
b) recollida e próxima ao chan
c) aberta cara adiante
d) por encima da cabina



65. Evitarase circular con pendentes superiores ao.... 
a) 15%
b) 35%
c) 20%
d) 50%

66. Cando traballe cunha   retroescavadora de rodas deberá... 
a) colocarse no  bordo da escavación
b) poñer tacos nas rodas
c) situarse en pendente menor do 2%
d) Colocar os  estabilizadores

67. As terras extraídas da escavación colocaranse a unha distancia do  bordo de polo menos 
a) 5 metros
b) 2,50 metros
c) 1 metro
d) 3,50 metros

68. Despois de circular por auga deberá revisarse.....
a) os freos
b) o motor
c) lócelas
d) os limpaparabrisas

69. No caso de fallo no dispositivo principal de parada, efectuarase a seguinte manobra 
a) Saltar rapidamente da   retroescavadora
b) accionar o dispositivo de emerxencia
c) baixar o cazo para parar
d) accionar a  bucina insistentemente

70. A   retroescavadora é apropiada para.....
a)  escarificar
b) arrincar pedra
c) transportar persoas
d) cargar terras en camións

71. Facer un escavación en  bataches  consiste en.......
a) baleirado total do terreo
b) escavación mediante pequenos tramos alternos
c) gabias lonxitudinais ao todo o ancho do terreo
d) ningunha delas e correcta

72. Se teño que indicar o número de camións pola súa capacidade para baleirar terras dunha
escavación, deberase ter en conta
a) o volume de terra que haxa que extraer segundo as cotas dos os planos que existan.
b) o  esponxamento do terreo por motivo da escavación por aumento do seu volume



c) o   cubicado a ollo
d) ningún é correcto

73.  Cando os  terreos  dunha   gabia  ou  escavación  teñan  pouca  cohesión,  será  necesario  a
realización de
 a)unha entibación
b) aumentar as pendentes dos noiros
c) separar mais o tránsito e acumulacións de materiais do  bordo da escavación
d) as tres son correctas

74. Segundo o informe xeolóxico o chan para escavar e de natureza expansiva, o cal significa
que
a) trátase de area
b) trátase de  limos  
c) trátase de arxila 
d) trátase de granito

75. No mantemento ou realización de obras nas estradas deberá de terse en conta, ao respecto
da sinalización, as seguintes cuestións (sinalar a correcta):
a) O tipo de vía, a intensidade do tráfico, o  perigo
b) O tipo de vía, a intensidade do tráfico, a temperatura
c) O tipo de vía,a  perigosidade,  a temperatura
d) O tipo de vía,a pendente transversal, a temperatura

RESERVA

76. Cando as obras poidan representar un perigo para a circulación, a sinalización das obras ten
por obxecto:
a) Informar o usuario, ordenar a circulación, e modificar o seu comportamento
b) Informar o usuario, ordenar a circulación, e disuadilo de achegarse á obra.
c) Informar as autoridades, ordenar a circulación, e disuadilo de achegarse á obra.
d) Informar as autoridades, ordenar a circulación, e modificar o seu comportamento.

77. Cando os traballos execútense en calzadas con tránsito peonil, será obrigatorio:
a) poñer un cartel coa expresión ”Desculpen as molestias”
b) prohibir completamente el paso
c) Un letreiro que sinale un desvío a 50 metros
d) unha protección que o separe do tráfico rodado e da obra

78.-  Cando a carga transportada nun vehículo,  teña unha lonxitude indivisible,  canto poderá
sobresaír?
a) En vehículos de lonxitude superior a 5 metros: 2 metros pola parte inferior e 3 metros
pola posterior
b) En vehículos de lonxitude superior a 5 metros: 3 metros pola parte anterior e 2 metros pola
posterior
c) En vehículos de lonxitude superior a 5 metros: 2 metros por cada extremo anterior e superior



d) En vehículos de lonxitude superior a 5 metros: un terzo da lonxitude do vehículo por cada
extremo anterior e posterior.

79.- Na execución de  gabias profundas para canalizacións, que medidas podemos adoptar para
evitar o risco de  esmagamiento por corrementos de terra, durante a colocación do  tubaje?
a) Colocar pasarelas protexidas con  varandas para cruzar a  gabia sen risco.
b) Colocar  varandas lonxitudinais a ambos os dous lados de dita gabia
c) Executar a  gabia cunha anchura superior a dúas veces o diámetro do  tubaje.
d) Ningunha das anteriores é correcta

80.- Como se sinalizará que a carga dun vehículo atópese caída sobre a estrada?
a) Se a estrada é de sentido único, colocarase un dispositivo de  preseñalización de perigo (V-16)
por diante e outro por detrás da carga, como mínimo a 50 metros de distancia e na forma tal que
sexan visibles desde 100 metros, polo menos, polos condutores que se aproximen.
b) Se a estrada é de mais de tres carrís para o mesmo sentido, colocarase un dispositivo de
preseñalización de perigo (V-16)  por  diante e outro por  detrás da carga,  como mínimo a 50
metros de distancia e na forma tal  que sexan visibles desde 100 metros,  polo menos,  polos
condutores que se aproximen.
c)  Se  a  estrada  é  de  dous  carrís  e  de  dobre  sentido,  colocarase  un  dispositivo  de
preseñalización de perigo (V-16) por diante e outro por detrás da carga, como mínimo a 50
metros de distancia e na forma tal que sexan visibles desde 100 metros, polo menos, polos
condutores que se aproximen.
d) Se a estrada é de dous carrís e de dobre sentido, colocarase un dispositivo de  preseñalización
de perigo (V-16), situado como mínimo a 50 metros antes da parte traseira da carga.


