
NÚMERO: 

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

TRACTORISTA PARA O CONCELLO DE TEO

(10/10/2018)

1.- A sanción da Constitución de 1978, realizouse por:

a) O Congreso dos Deputados e o Rei

b) As Cortes Xerais e o Rei

c) O Rei

d) Ningunha das anteriores é correcta

2.- A forma política do Estado español é:
a)  Federal

b) A Monarquía parlamentaria

c) A propia dun Estado social e democrático

d) Tódalas anteriores son correctas

3.- A norma institucional básica de Galicia é:

a) O tratado da Unión Europea

b)O Estatuto de Autonomía de Galicia

c) A Constitución Española

d) Ningunha das anteriores é correcta

4.- De acordo co artigo 6 do Estatuto de Autonomía de Galicia, 

a)  A bandeira de Galicia é branca cunha banda diagonal de cor azul que a atravesa
desde o ángulo superior  esquerdo ata o inferior dereito. 

b)  A bandeira de Galicia é branca cunha banda diagonal de cor azul que a atravesa desde
o ángulo superior dereito ata o inferior esquerdo. 

c)  A bandeira de Galicia é branca cunha banda horizontal  de cor azul  que a atravesa
desde o ángulo superior dereito ata o inferior esquerdo.

d) Ningunha das anteriores é correcta
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5.-  De acordo co artigo 10 do Estatuto de Autonomía de Galicia,  o Presidente da
Xunta é elexido:

a) Polo pobo galego

b)Polos conselleiros electos

c) Polo Parlamento de Galicia

d) Ningunha das anteriores é correcta

6.- A poboación dun municipio é:

a) O conxunto de persoas que sexan propietarias dunha vivenda en dito municipio

b) O conxunto de tódalas persoas que viven nel 

c) O conxunto de persoas inscritas no Padrón municipal

d) As respostas a) e b) son correctas

7.- Son elementos do municipio:

a) o territorio, a poboación e a personalidade xurídica

b) o territorio, a poboación e a organización

c) o territorio e a poboación exclusivamente

d) Ningunha das anteriores é correcta

8.- O  alcalde, os tenentes de alcalde e o Pleno existen:

a) Nos concellos de máis de 500 habitantes

b) Nos concellos de máis de 5.000

c) En tódolos concellos

d) Ningunha das anteriores é correcta 
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9.- Das seguintes atribucións, ¿cáles non corresponden ao Pleno Municipal?

a) A aprobación inicial e definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal

b) A aprobación da plantilla do persoal e a relación de postos de traballo

c) A concesión de licenzas urbanísticas de obras menores

d) Tódalas anteriores correspóndenlle ao Pleno

10.-Corresponde á Xunta de Goberno Local:

a)A asistencia ao Alcalde no exercicio das súas atribucións

b) As atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle delegue ou lle atribúan as leis.

c)  As respostas a) e b) son correctas

d) Ningunha das anteriores é correcta

11.- Segundo o artigo 140 da Constitución Española os municipios gozarán de:

a) Personalidade xurídica plena.

b) Personalidade xurídica propia.

c) Personalidade absoluta e capacidade de obrar.

d) As respostas a) e b) son correctas.

12.- A Constitución Española establece que os Alcaldes serán elixidos:
a) Polos veciños/as.

b) Polos concelleiros

c) Polos concelleiros ou polos veciños.

d) Pola Xunta de Goberno Local.

13.- As Facendas Locais deberán dispoñer dos medios suficientes para o desempeño
das funcións que a lei atribúe ás Corporacións respectivas e nutriranse
fundamentalmente:
a) De impostos e taxas.

b) De subvencións.

c) De tributos propios e de participación nos do Estado e das Comunidades 

Autónomas.

d) Todas as anteriores son correctas.
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14.- O artigo 12 da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases do Réxime Local Español, 
establece:
a) Os concelleiros exercen as súas competencias na provincia.

b) O termo municipal é o territorio no que o Concello exerce as súas competencias e 

cada municipio pertencerá a unha soa provincia.

c) Os Alcaldes exercen a súa competencia fóra do termo municipal.

d) Ningunha das anteriores é correcta.

15.- A alteración de límites municipais:
a) Pode alterar os límites provinciais.

b) Non pode supoñer en ningún caso a alteración de límites provinciais.

c) Pode alterar os límites das Comunidades Autónomas.

d) As respostas a) e c) son correctas.

16.- Todos os municipios deben prestar en todo caso os servizos seguintes:
a) Abastecemento domiciliario de auga potable.

b) Iluminación pública.

c) Recollida de residuos e limpeza viaria.

d) Todas as anteriores son correctas.

17.- Segundo o artigo 54 da  Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, os procedementos poden 

iniciarse:

a) De oficio.

b) A solicitude do interesado.

c) As respostas a) e b) son correctas.

d) De oficio, a solicitude do interesado ou ben por denuncia ou queixa.
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18.- O prazo de subsanación e mellora da solicitude pode ser ampliado 
prudencialmente ata cinco días, a petición do interesado ou a iniciativa do órgano, 
cando a achega de documentos requiridos presente dificultades especiais, agás que 
se trate de:
a) Procedementos selectivos ou de concorrencia competitiva.

b) Procedementos oficiais.

c) Son correctas as respostas a) e b).

d) Ningunha das anteriores é correcta.

19.- Os interesados poderán aducir alegacións e achegar documentos ou outros 
elementos de xuízo:
a) En calquera momento.

b) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia.

c) En calquera momento tras o trámite de audiencia.

d) Ningunha das anteriores é correcta.

20.- Porán fin ao procedemento:
a) A resolución, o desistimento, a renuncia ao dereito no que se funde a solicitude, cando 

tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento xurídico, e a declaración de caducidade.

b) Tamén producirá a terminación do procedemento a imposibilidade material de continualo 

por causas sobrevidas e a resolución que se dite deberá ser motivada en todo caso.

c) As respostas a) e b) son correctas.

d) A resolución, prescrición, sanción ou ben a transmisión de responsabilidade.

21.- Cal das seguintes respostas é falsa?
a)  No  suposto  de  vehículos  agrícolas,  poderán  transportarse  persoas  sempre  e
cando non se circule por vías cunha velocidade xenérica de 90

b) O número de persoas transportadas nun vehículo non poderá ser superior ao das prazas
que teña autorizadas 

c)  Está  prohibido  transportar  persoas  en  emprazamento  distinto  ao  destinado  e
acondicionado para elas nos vehículos 

d)  Non  obstante  o  disposto  no  apartado  anterior,  nos  vehículos  de  transporte  de
mercadorías ou cousas poderán viaxar persoas no lugar reservado á carga, nas condicións
que se establecen nas disposicións que regulan a materia 
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22.- 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 anterior 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 tercio da lonxitude do vehículo por
cada extremo anterior e posterior 

23.- Sinala a resposta correcta  :
a) Todo vehículo está obrigado a levar placas de matrícula na parte dianteira e traseira 

b)  Os  vehículos  especiais  agrícolas  autopropulsados deben  levar  unha  placa  de
matrícula de forma plana e rectangular situada na parte posterior, no centro ou no
seu lado esquerdo 

c) Os vehículos especiais agrícolas autopropulsados deben levar unha placa de matrícula
de forma plana e rectangular situada na parte posterior, no centro ou no seu lado esquerdo
ou dereito optando pola parte máis visible 

d) Os vehículos especiais agrícolas autopropulsados deben levar unha placa de matrícula
de forma plana e rectangular situada na parte posterior, no seu lado esquerdo ou dereito
optando pola parte máis visible

24.-  Fóra de poboado, os vehículos especiais de masa máxima autorizada de ata
3.500 quilogramos : 
a) Non poderán adiantar a outro vehículo, se a duración da marcha dos vehículos
colocados paralelamente excede de quince segundos ou o percorrido efectuado na
devandita forma supera os 200 metros 

b)  Non  poderán  adiantar  a  outro  vehículo  especial,  agrícola  ou  non,  de  ata  3500
quilogramos de masa máxima autorizada 

c) Só poderá adiantar a outro vehículo para persoas con mobilidade reducida e vehículos
de tracción animal 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta
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25.-  O condutor de vehículo especial con masa máxima autorizada superior a 3.500
quilogramos, circulará :
a) Pola calzada e non pola beiravía ou arcén

b) Pola calzada e excepcionalmente pola beiravía por razóns de emerxencia 

c) As dúas respostas anteriores son correctas

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

26.-  Cal é a nomenclatura do sinal en vehículos para obras ou servizos, tractores
agrícolas, maquinaria agrícola automotriz, e demais vehículos especiais, transportes
especiais e columnas militares? :
a) O sinal  V-2 

b) O sinal V-3 

c) O sinal V-4

d) O sinal V-5

27.- Como se sinalizará que a carga dun vehículo se atope caída sobre na calzada?
a) Se a calzada é de sentido único, colocarase un dispositivo de presinalización de perigo
(V-16) por diante e outro por detrás da carga, como mínimo a 50 metros de distancia e en
forma tal  que sexan visibles  desde 100 metros,  polo menos,  polos  condutores  que se
aproximen 

b) Se a calzada é de máis de tres carrís para o mesmo sentido, colocarase un dispositivo
de presinalización de perigo (V-16) por diante e outro por detrás da carga, como mínimo a
50 metros de distancia e en forma tal que sexan visibles desde 100 metros, polo menos,
polos condutores que se aproximen 

c) Se a calzada é de dous carrís e de dobre sentido, colocarase un dispositivo de
presinalización de perigo (V-16) por diante e outro por detrás da carga, como mínimo
a 50 metros de distancia e en forma tal que sexan visibles desde 100 metros, polo
menos, polos condutores que se aproximen 

d)  Se  a  calzada  é  de  dous  carrís  e  de  dobre  sentido,  colocarase  un  dispositivo  de
presinalización de perigo (V-16), situado como mínimo a 50 metros antes da parte traseira
da carga

7



NÚMERO: 

28.- ¿Que é catadióptrico?:
a) É o dispositivo utilizado para iluminar o interior do vehículo en forma tal que non produza
cegueira nin moleste indebidamente aos demais usuarios da vía 

b) É o dispositivo que, incorporado de fábrica, é utilizado para indicar a presenza do
vehículo cando é iluminado polas luces doutros vehículos 

c) É o dispositivo destinado a alumar un lugar de traballo ou un proceso de traballo 

d) Ningunha das respostas é correcta

29.- Que tipo de enerxía utiliza un motor de combustión ?:
a) gas-oil, fuel-oil, diesel

b) gas-oil, fuel-oil, gasolina

c) gas-oil, fuel-oil, alcohol

d) gas-oil, GLP, gasolina

30.- Cal é a misión do sistema de acendido nun motor de explosión :
a) Producir unha chispa eléctrica no interior do carburador 

b) Producir unha chispa eléctrica no interior da bomba inxectora 

c) Producir unha chispa eléctrica no interior dos cilindros 

d) As preguntas a) e  b) son correctas

31.- ¿Que tipo de combustible debe usar un tractor ou escavadora que traballe en 
obra pública?
a) Gasóleo A

b) Gasóleo B

c) Gasóleo calefacción

d) Os tres son válidos

32.- ¿Cada canto é recomendable o cambio de aceite nun tractor?
a) Entre 1.000 e 1.500 km

b) Entre 200 e 250 km

c) Entre 700 e 750 km

d) Ningunha das anteriores é correcta
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33.- ¿Cada canto tempo aproximadamente se deben cambiar as buxías dun motor 
diésel?
a) Entre 500 e 550 horas

b) Entre 700 e 750 horas

c) Entre 350 e 400 horas

d) Ningunha das anteriores é correcta

34.- ¿Que tipo de roupa se aconsella para o manexo de maquinaria e/ou apeiros de 
obra pública?
a) Roupa cómoda

b) Roupa que sexa froxa

c) Roupa axustada e cómoda

d) O tipo de roupa non importa

35.- ¿Como se debe proceder a subir e baixar dun tractor ou escavadora?
a) De costas ao baleiro e usando as asas

b) Dando un salto

c) De fronte ao baleiro e usando as asas

d) Son incorrectas as tres formas de baixar

36.- ¿Se rompe o cristal da cabina no manexo dunha desbrozadora lateral?
a) Retiramos os restos e seguimos traballando

b) Paramos e procedemos ao arranxo do mesmo

c) Deixalo como está e seguir traballando

d) Tapar o cristal roto con outro material e seguir traballando

37.- ¿Un remolque destinado a obras e servizos debe instalar freo de servizo?
a) Non, se non supera os 1.500 quilogramos de MMA (Masa Máxima Autorizada)

b) Non, se non supera os 3.000 quilogramos de MMA (Masa Máxima Autorizada)

c) Si, independentemente da MMA (Masa Máxima Autorizada)

d) Non é preciso
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38.- ¿Cando debe pasar a primeira ITV un tractor destinado a obra pública?
a) Aos 3 anos

b) Aos 5 anos

c) Aos 4 anos

d) Está exento

39.- No suposto de rotura dun martelo de desbrozadora de brazo, se non se ten 
reposto, ¿podemos seguir traballando?
a) Non

b) Si, se non afecta ao funcionamento da mesma

c) Si, se procedemos ao equilibrado da mesma

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta

40.- ¿Como é recomendable colocarse para cargar coa culler dunha escavadora un 
camión?
a) Detrás do mesmo

b) Diante do mesmo

c) En paralelo

d) O máis lonxe posible

41.- Nun treito de estrada, afectado por obras, a sinalización móbil de advertencia de 
perigo será:
a) Circular, con bordo vermello, fondo branco e  pictograma en negro.

b) Triangular, con bordo vermello, fondo amarelo e  pictograma en negro.

c) Circular, con bordo e banda  oblicua en vermello, e  pictograma azul.

d)  Triangular, con bordo vermello, fondo branco e  pictograma amarelo.

 

42.- Cando na plataforma dunha vía ou nas súas proximidades existan obras fixas
que poidan representar un perigo para a circulación, será necesaria a sinalización de
obras con obxecto de:

a)  Informar ao usuario da presenza das obras. 

b) Ordenar a circulación na zona afectada.  

c) Modificar o seu comportamento, adaptándoo a nova situación. 

d) Todas as anteriores son correctas.
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43.- Dos seguintes tipos de sinais verticais de circulación, cales non son necesarias
para sinalizar adecuadamente un tramo de obras nunha estrada?:

a) Fin de prohibición ou restrición.

b) De obrigación.

c) De servizo.

d) De prohibición ou restrición.

44.- Para o balizamento dun carril de circulación que se pretende cortar ó tránsito  de
vehículos por obras, poderase utilizar:

 

a)  Conos.

b)  Paneis  direccionais.

c) Marcas viarias de balizamento en cor amarela.

d) Todas as anteriores son correctas.

45.- Das seguintes fases, cal non forma parte dun movemento de terras?:

a) Reformulo.

b) Escavación,

c) Carga e transporte.

d) Vertedura e estendido.

 

46.- Nun movemento de terras, que se entende como o factor de  esponxamento dun
terreo?:

a) Relación entre volume aparente en banco e o escavado.

b)  Relación entre o volume de roca  alterada e terra vexetal dun terreo.

c) Relación entre a densidade en banco de terreo seco e terreo saturado de auga.

d) Ningunha das anteriores é correcta.
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47.-  Da seguinte maquinaria, cal pode ser  utilizada nun  movemento de terras? :

 a) Traílla.

b) Dragalina.

c)Bulldozer Escarificador

d) Todas as anteriores.

48.-  No ámbito da seguridade e saúde nas obras de construción, Que se entende
por  EPI?:

 a) Espazo protexido de incendios.

b) Equipos de protección individual

c) Equipos de protección contra incendios.

d) Avaliación do plan de incidencias.

49.- Do  seguinte  equipamento  que  dispón  un  tractor,  cal  non  é  considerado  un
sistema de seguridade?:

a) Sistema de dirección forzada.

b) Sinais acústicos e luminosos de marcha atrás.

c) Tiras antiescorregadizas para acceso á cabina.

d) Freo de emerxencia para estacionamento.

 

50.- Na execución de gabias profundas para canalizacións, Que medidas podemos
adoptar para evitar  o risco de esmagamento por corrementos de terra, durante a
colocación da tubaxe?

a) Colocar pasarelas protexidas con varandas para cruzar a gabia sen risco.

b) Colocar varandas lonxitudinais a ambos os dous lados  da devandita gabia.

c) Executar a gabia cunha anchura superior a dúas veces o diámetro da tubaxe.

d) Ningunha das anteriores é correcta.
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PREGUNTAS DE RESERVA (5)

1.- ¿De cántos artigos consta a actual Constitución Española?

a) 163
b) 169
c) 179
d)  189

2.-  Cal é a definición correcta de motor de automoción ?:

a) O motor de automoción é a máquina que transforma unha enerxía centrípeta ou eléctrica
en enerxía mecánica 

b) O motor de automoción é a máquina que transforma unha enerxía cinética ou eléctrica
en enerxía mecánica 

c) O motor de automoción é a máquina que transforma unha enerxía física ou química en
enerxía mecánica 

d) O motor de automoción é a máquina que transforma unha enerxía química ou 
eléctrica en enerxía mecánica

3.-  ¿A luz rotativa é obrigatoria en maquinaria de obra pública?

a) Si, en todos os casos

b) Non é obrigatoria

c) Só é obrigatoria en maquinaria agrícola

d) Só é obrigatoria en escavadoras

4.- Cando unha  retroescavadora está a traballar próxima a unha liña eléctrica aérea 
de alta tensión, Cal é a distancia mínima esixida de separación que debe manter 
calquera parte da máquina coa devandita liña?:

a) 2.00 metros

b) 5.00 metros.

c) 8.00 metros

d)  Non  é  necesario  manter  ningunha  separación.  A  máquina  está  protexida  contra
contactos directos de electricidade.
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5.- Segundo o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases do Réxime Local 
Español, o Alcalde ostenta, entre outras, as seguintes atribucións:
a) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal.

b) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado.

c) As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento 

xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión 

urbanística e dos proxectos de urbanización.

d) Todas as anteriores son correctas.
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