
NÚMERO: 

PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN E
CONTRATACIÓN , COMO PERSOAL LABORAL INTERINO, DUN/HA

CONSERXE-ENTERRADOR-A PARA O CONCELLO DE TEO

(18/10/2018)

1.-  Os cidadáns teñen dereito a:

a) Participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de representantes,

libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio universal

b)  Participar nos asuntos públicos só directamente

c) Participar nos asuntos públicos, só por medio de representantes

d) Ningunha das anteriores é correcta

2.- Nos casos de xuntanzas en lugares de tránsito público e manifestacións, darase
comunicación previa á autoridade

a) Que non poderá prohibilas en ningún caso

b) Que só poderá prohibilas cando existan razóns fundadas de alteración da orde

pública, con perigo para persoas ou bens. 

c) Que só poderá prohibilas por mandato xudicial expreso

d) Ningunha das anteriores é correcta

3.- En tódalas Diputacións existen:

a) O Presidente, os Vicepresidentes, a Xunta de Goberno e o Pleno

b) O Presidente, os Vicepresidentes e o Pleno

c) O Presidente , a Xunta de Goberno e o Pleno

d) Ningunha das anteriores é correcta
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4.-  O servizo de cemiterio debe prestarse, segundo o disposto no artigo 26 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime local:

a) Nos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes

b) Nos municipios  con poboación superior a 20.000 habitantes

c) Nos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes

d) En tódolos municipios

5.- A Xunta de Goberno Local:

a) Existe en tódolos municipios

b) Existe en tódolos municipios con poboación superior a 5.000 habitantes e nos de
menos, cando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno do
seu concello. 

c) Existe en tódolos municipios con poboación superior a 10.000 habitantes

d)  Existe  en  tódolos  municipios  con poboación superior  a  10.000 habitantes  e  nos de
menos, cando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou así o acorde o Pleno do seu
concello. 

6.- Non é competencia propia do alcalde:

a) Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais

b) Ditar bandos

c) O  exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa da corporación en
materias de competencia plenaria

d) Ningunha das anteriores é competencia do alcalde
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7.- A quen corresponde a adopción ou modificación da bandeira, enseña ou escudo
dun municipio?

a) Ao alcalde

b) Ao/á concelleiro/a delegado/a  da área

c) Ao Pleno

d) Á Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia 

8.- A Lei  15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal é:

a) unha Lei Orgánica

b) unha Lei Ordinaria

c) un Decreto Lei

d) Ningunha das anteriores é correcta

9.- A Lei 15/1999, de 13 de decembro,  ten por obxecto:

a)  Garantir e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos persoais, os datos máis

sensibles das persoas físicas

b)  Garantir  e  protexer,  no  que  concerne  ao  tratamento  dos  datos  persoais,  as

liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente

da súa honra e  intimidade persoal e familiar. 

c) Asegurar, por tódolos medios electrónicos previstos, que os datos de carácter persoal

recollidos  ou  elaborados  polas  Administracións públicas para  o  desempeño  das  súas

atribucións poidan ser de libre acceso aos cidadáns titulares destes datos 

d) Ningunha das anteriores é correcta
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10.- A Constitución Española consta de: 

a) Título preliminar e once títulos máis

b) Preámbulo, título preliminar e dez títulos máis

c) Preámbulo e doce títulos 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

11.-  Os  dereitos  fundamentais  e  liberdades  públicas  regúlanse  na  Constitución
Española: 

a) Do artigo 14 ao 30

b) Do artigo 15 ao 31

c) Do artigo 15 ao 29 

d) Do artigo 15 ao 30

12.- Segundo o artigo 17 da Constitución Española: 

a) Toda persoa ten dereito á liberdade e á seguridade.

b) A detención preventiva non poderá durar máis do tempo estritamente necesario para a

realización das investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, en todo caso, no

prazo máximo de setenta  e  dúas horas,  o  detido  deberá  ser  posto  en liberdade ou a

disposición da autoridade xudicial.

c) A detención preventiva non poderá durar máis de dous meses.

d) As respostas a) e b) son correctas.
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13.- O artigo 29 da Constitución Española recoñece o dereito de petición e sinala
que:

a) Todos os españois terán o dereito de petición individual e colectiva, por escrito, na

forma  e  cos  efectos  que  determine  a  lei.  Os  membros  das  Forzas  ou  Institutos

armados ou dos Corpos sometidos a disciplina militar poderán exercer este dereito

só individualmente e con arranxo ao disposto na súa lexislación específica. 

b) Os cidadáns terán o dereito de petición ante a Administración  na forma que determinen

as leis.

c) As respostas a) e  b) son correctas

d) Ningunha das anteriores é correcta.

14.- É un servizo que se debe prestar en todos os municipios:

a) Protección do medio ambiente

b) Iluminación pública

c) Protección Civil

d) Matadoiro

15.- En relación coa organización municipal descrita na Lei 7/1985, de 2 de abril, cal
das seguintes afirmacións non é correcta:

a) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde e o Pleno existen en todos os concellos. 

b) A Xunta de Goberno Local existe en todos os municipios con poboación superior a 5.000

habitantes e nos de menos, cando así o dispoña o seu regulamento orgánico ou así o

acorde o Pleno do seu concello. 

c) A Comisión Especial de Contas existe en todos os municipios, de acordo coa estrutura

prevista no artigo 116.

d)  A  Comisión  Especial  de  Suxestións  e  Reclamacións  existe  nos  municipios

sinalados no Título X e naqueles en que así o acorde a Xunta de Goberno Local.
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16.- O goberno e a administración municipal, a quen corresponde?:

a) Ao Pleno, integrado por todos os concelleiros

b) Ao seu respectivo Concello, integrado polo Alcalde e os concelleiros.

c) Á Xunta de Goberno Local, ao Alcalde e ao Pleno.

d) Ningunha das anteriores é correcta.

17.- A entidade local básica na organización territorial do Estado é: 
a) O municipio.
b) A provincia.
c) A Comunidade Autónoma
d) O municipio, a provincia e as illas nos arquipélagos balear e canario.

18.- Quen goza da condición política de galego segundo o artigo 3 do  Estatuto de
Autonomía de Galicia?

a) Os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estado, teñan veciñanza
administrativa en calquera dos municipios de Galicia.
b)  Os  cidadáns españois  que,  de  acordo coas leis  xerais  do  Estado,  teñan veciñanza
administrativa nun municipio galego durante un ano como mínimo.
c) Toda persoa que posúa a cidadanía galega por nacer en Galicia.
d) Toda persoa que teña veciñanza administrativa  en calquera dos municipios  de Galicia.
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19.- Segundo o capítulo II do Estatuto de Autonomía de Galicia, cal das seguintes
afirmacións non é correcta:
a) A Xunta é o órgano colexiado de Goberno de Galicia e está composta polo Presidente,

Vicepresidente ou Vicepresidentes, no seu caso, e os Conselleiros. 

b)  Unha lei  de Galicia  regulará a organización da Xunta e as atribucións e o Estatuto

persoal dos seus compoñentes.

c)  A Xunta  é  o  órgano  executivo  de  Goberno  de  Galicia  e  está  composta  polo

Presidente e os Conselleiros.

d) A Xunta de Galicia responde politicamente diante do Parlamento de forma solidaria, sen

prexuízo da responsabilidade directa de cada un dos seus compoñentes pola súa xestión.

20.- Sinala a resposta correcta :

a) A información xeral facilitarase obrigatoriamente ós cidadáns, sen esixir para iso a
acreditación de lexitimación algunha 

b)  A información  xeral  facilitarase  obrigatoriamente  ós  cidadáns,  esixindo  para  iso  a
acreditación de lexitimación 

c)  A información xeral  facilitarase de forma voluntaria  ós cidadáns,  esixindo para iso a
acreditación de lexitimación 

d)  A información xeral facilitarase de forma voluntaria ós cidadáns, sen esixir para iso a
acreditación de lexitimación algunha 

21.-A apertura  do  edificio  realizarase  tendo  en  conta  unhas  mínimas  normas  de
seguridade. Sinala a resposta falsa :

a)  Revisar planta por planta o estado das zonas de traballo e uso público, así como a
ausencia de incidencias que requiran unha atención especial 

b) Realizar desconexión do sistema de alarma 

c) Inspección visual dos elementos estruturais de acceso exteriores comprobando o estado
de escaleiras, ramplas, portas, xanelas, etc 

d) Inspección visual das medidas de protección contra incendios
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22.- Cal é a definición de control de acceso? :

a) O control de accesos é unha medida preventiva de seguridade para supervisar e regular
o tránsito de persoas, vehículos e mercadorías a través dunha ou varias zonas, áreas ou
dependencias dun determinado lugar, instalacións ou edificio público ou privado definidas
como áreas seguras para a prevención e protección de riscos 

b) Referímonos ó control de accesos como o espazo físico onde se realizan as operacións
propias desta actividade integrando medidas técnicas e organizativas de seguridade física
e electrónica para a protección de bens e persoas 

c) A resposta a) é correcta 

d) A resposta a) e  b) son correctas 

23.-  A regra especial cuxa sección transversal ten forma prismática co obxectivo de
conter diferentes escalas na mesma regla é :

a) Abanico de escalas

b) Escalímetro

c) Calibre

d) Taquímetro

24.- Sinala a resposta correcta :

a) Nun  centro  administrativo  o  servizo  de  almacén  facilita  os  materiais  e
equipamentos  necesarios  nos  diferentes  servizos,  e  non  persegue  beneficio
económico algún 

b)  Nun centro administrativo o servizo de almacén facilita os materiais e equipamentos
necesarios  nos  diferentes  servizos,  podendo  pedir  unha  retribución  económica  se  a
perdidas de materiais son reiteradas 

c) O servizo de almacén non é o encargado de facilitar materiais ao centro de traballo

d) Ningunha das anteriores é correcta
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25.- Como  se  chama  ó  procedemento  ou  mecanismo para  copiar  documentos  a
través da electrostática en seco? :

a) Xerografiar

b) Fotocopiar

c) Xenografiar

d) As respostas a) e  b) son correctas 

26.- Que é unha fotocopiadora multifunción ? :

a) Unha máquina coa que ademais de copiar, pódese ampliar e reducir 

b) Unha máquina coa que ademais de copiar, pódese escanear pero non ampliar 

c) Unha máquina coa que ademais de copiar, pódese escanear, ampliar, reducir e mandar
un fax 

d)  Unha máquina  coa  que  ademais  de  copiar,  pódese  escanear,  ampliar,  reducir,
mandar emails ou un fax 

27.- Que dimensións ten un papel formato A3? :

a) 297 x 420 mm

b) 210 x 297 mm

c) 420 x 594 mm

d) 594 x 841 mm

28.- Que papel é o dobre dun A4? :

a) A3

b) A8

c) A1

d) A5
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29.- Que é un pendrive?:

a) Un arquivador ou sistema de bandexas 

b) Un bolígrafo dixital

c) Un dispositivo de almacenaxe de datos

d) Un sistema de condución por GPS

30.- A etiqueta de reembolso internacional é:

a) De cor laranxa e triangular.

b) De cor laranxa e rectangular.

c) De cor vermella e triangular.

d) De cor vermella e rectangular.

31.- Unha destas afirmacións é correcta:

a) O ámbito dunha notificación é España, Andorra e Xibraltar. 

b)  En  acordos  especiais  con  clientes  institucionais,  na  cuberta  do  envío  figurará,  con

caracteres visibles, a inscrición “NOTIFICACIÓN”.  

c) O ámbito dunha notificación é España e Andorra. 

d) O ámbito dunha notificación é España.

32.- Cal das seguintes prestacións admite a tarxeta postal:

a) Certificado.

b) Reembolso.

c) Valor declarado.

d) Non admite ningunha prestación.
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33.-   Os documentos bancarios remitidos teñen a consideración de:

a) Impresos.

b) Cartas.

c) Publicorreo.

d) Tarxeta Postal.

34.-  Con que produto cumpre Correos a prestación do Servizo Postal Universal no
ámbito da  paquetería:

a) Paquete azul.

b) Paquete postal nacional.

c) Paquete postal internacional

d) Ningunha é correcta.

35.- Cal é a cantidade máxima que se pode xirar en metálico a domicilio?:

a) 3.000€.

b) 600€.

c) 300€.

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

36.- Un xiro nacional, que forma de pago admite? 

a) En metálico.

b) Mediante tarxeta de crédito.

c) Cheque conformado.

d) As respostas a) e  c) son correctas.
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37.- O ámbito do  Burofax é:

a) España, Andorra e Xibraltar. 

b) Internacional. 

c)Nacional e internacional. 

d) Nacional.

38.- Non é función dun conserxe

a) A custodia de chaves de despachos e oficinas

b) A redacción de documentos ou avisos informativos para colocar no taboleiro de

anuncios.

c) Realizar, dentro da dependencia, os traslados de material, mobiliario e aveños que fosen

necesarios.

d) Recibir ao público e facilitarlle o acceso ás unidades que o requira.

39.- É función dun conserxe

a) Custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais.

b) Recibir, conservar e distribuír documentos, obxectos e correspondencia, que lles sexan

encomendados.

c)  Manexar  máquinas reprodutoras,   multicopistas,  fotocopiadoras,   encuadernadoras e

outras análogas, cando sexan autorizados para iso.

d) Todas as anteriores son correctas.

40.- A soga dun ladrillo constitúe:

a) A aresta maior entre dúas caras

b) A aresta media entre dúas caras

c) A aresta menor entre dúas caras

d) A testa ou cara menor do ladrillo
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41.- ¿Como se chaman as xuntas horizontais resultantes da superposición que se 
realiza de ladrillos para a construción dunha parede?

a) Fiado

b) Tendeis

c) Chagas 

d) Pegadas

42.- A parte da cisterna que impide que siga entrando auga cando a cisterna e o 
depósito están cheos é:

a) Válvula de bisagra

b) Sifón

c) Panca de descarga

d) Válvula de flotador

43.- As billas que teñen unha boquilla fixa ou móbil, pola cal pode pasar auga quente 
ou fría, ou tamén mesturadas se o precisamos, denomínanse:

a) Sinxelas

b)  Dosificador termostático

c) Mesturadores

d) De dúas pancas

44.-¿Que duración terán as concesións administrativas demaniais de nichos, 
panteóns e columbarios no cemiterio municipal de Teo?

a) 70 anos, que poderán ser renovadas por unha soa vez por outros 70

b) 75 anos, que poderán ser renovadas por unha soa vez por outros 75

c) 50 anos, que poderán ser renovadas por dúas veces por outros 50 anos cada vez

d) 75 anos, que poderán ser renovadas por unha soa vez por outros 50 anos
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45.- Das seguintes faltas que poidan cometer as persoas concesionarias do cemiterio
municipal de Teo, cal terá a cualificación de grave?

a) Provocar disturbios no funcionamento normal dos servizos

b) A omisión da necesaria limpeza nas unidades asignadas por parte das persoas 

concesionarias

c) Actos de coacción ou suborno ao persoal do cemiterio

d) As ofensas leves de palabra ou de obra ás autoridades municipais, empregados/as

do servizo, ao persoal de inspección sanitario, aos axentes da autoridade e ao 

público en xeral

46.- En que casos poderá ser inhumado un cadáver antes das 24 horas do seu 
falecemento:

a) Nos casos nos que previamente se lle practicara a autopsia

b) No caso de infarto cerebral

c) No caso de que se obtivesen órganos para transplantes

d) As respostas a) e c) son correctas

47.- ¿Que é a tanatopraxia?

a) Transporte dun cadáver, restos humanos ou restos cadavéricos en féretro ou caixa de 

restos

b) Practicas médico-cirúrxicas sobre o cadáver, dunha parte ou da totalidade, para 

restablecer ou mellorar o aspecto estético ou para extraer do cadáver aquelas próteses que

se requiran

c) Conxunto de técnicas aplicadas ao cadáver que atrasan ou impiden os fenómenos 

putrefactivos a través de prácticas de conservación transitoria ou embalsamamento

d) Conxunto de técnicas de cosmética e modelado que permiten mellorar a aparencia do 

cadáver
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48.- As medidas do oco interior dos nichos serán as seguintes:

a) Terá, como mínimo, 0,85 metros de ancho por 0,70 metros de alto e 2,40 metros  de

profundidade

b) Terá, como mínimo, 0,70 metros de ancho por 0,85 metros de alto e 2,40 metros de 

profundidade

c) Terá, como mínimo, 0,85 metros de ancho por 0,85 metros de alto e 2,50 metros de 

profundidade

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

49.- Unha norma básica no uso do taladro de paredes é:

a) Efectuar sempre a perforación de forma perpendicular ao paramento

b) Efectuar sempre a perforación de forma oblicua ao paramento

c) Efectuar  sempre a perforación modificando a dirección da trade mentres se perfora

d) Efectuar sempre a perforación realizando pequenos movementos circulares mentres se 

perfora

50.- O reembolso é:

a) Un produto

b) Un xiro especial.

c) Un servizo adicional.

d) Todas as respostas anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA (5)

1.- A Constitución española, no seu artigo 11, di:

a) Ningún español de orixe poderá ser privado da súa nacionalidade

b) Ningún español de orixe ou adopción poderá ser privado da súa nacionalidade

c)  Ningún español  de  orixe  poderá  ser  privado  da  súa nacionalidade,  salvo  que  unha

sentenza firme así o estipule.

d) Ningunha das anteriores é correcta
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2 .- A data de entrada en vigor do Regulamento Europeo de Protección de datos é:

a) O 25 de maio de 2018

b) O 20 de maio de 2018

c) O 25 de maio de 2019

d) O 20 de maio de 2019

3.- Das seguintes funcións dun conserxe, cal é falsa?:

a) Debe custodiar o mobiliario, máquinas, instalacións e locais  

b) Vixiará nas súas operacións ao persoal encargado da limpeza 

c) Debe realizar os encargos relacionados co Servizo que se lles encomende, dentro
do edificio nunca fóra deste 

d) Debe custodiar as chaves dos despachos e oficinas

4.- En que prazo máximo debe estar distribuído un Paquete Azul?

a) En Península, de 3 a 5 días hábiles.

b) Con calquera destino internacional, en 6 días.

c) En Canarias, 7 días hábiles.

d) En Baleares, en 4 días naturais.

5.-  O cable neutro nunha instalación eléctrica é de cor:

a) Marrón

b) Negro

c) Azul

d) Amarelo cunha franxa verde
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