
1.- 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. 

2.- 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 

3.- 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, naforma 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. 

4.- 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 

5.- 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. 

 



6.-  Segundo o  artigo 15 da Lei orgánica 1/1981, de 6 de abril, o presidente da Xunta será elexido por: 

a) Polo Parlamento Galego de entre os seus membros e será nomeado polo Rei 

b) Polo pobo galego cada catro anos 

c) Polos veciños dos municipios galegos cada catro anos 

d) Polos galegos que viven en Galicia e os residentes no exterior. 

 
7.- O goberno municipal e a administración municipal, excepto aqueles concellos que legalmente 
funcionan baixo o réxime do Consello aberto, corresponden a: 

a) Áreas metropolitanas. 

b) Ás Comisións Informativas. 

c) Ao Concello, integrado polo alcalde e os concelleiros. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

8.- Nun Concello o control e  fiscalización dos órganos de goberno correspóndelle a: 

a) O alcalde 

b) O alcalde e concelleiros 

c) Á Deputación provincial 

d) Ao pleno 

9- A poboación dun municipio é: 

a) O conxunto de persoas que sexan propietarias dunha vivienda no municipio 

b) O conxunto de todas as persoas que viven nel 

c) O conxunto de persoas inscritas no Padrón municipal 

d) As respostas a) e  b) son correctas 

10.- 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 

 

 

 



11.- 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 

12.- 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. 

13.- 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. 

14.- 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. 

15.- Segundo o artigo 54 do Convenio colectivo do Concello de Teo, o persoal terá dereito, durante un 
ano completo de servizos, a gozar de vacacións retribuídas de: 

a)  Un mes natural 

b)  Un mes natural ou vinte e dous días hábiles ao ano 

c)  30 días no ano natural 

d)    22 días naturais 

 

 



16.- Segundo o artigo 54 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, os principios de conduta 
dos empregados públicos son os seguintes: 

a) Tratarán aos cidadáns, aos seus superiores e a outros empregados públicos con coidado e respecto. 

b) O desempeño das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase con dilixencia e 
cumprindo o día e o calendario establecidos. 

c) Cumprirán as instrucións e ordes profesionais dos seus superiores, a non ser que constitúan unha 
infracción manifesta do ordenamento xurídico, nese caso informarán de inmediato aos organismos de 
inspección apropiados. 

d) Todas as anteriores son correctas 

17.- A  baeta ecolóxica. 

a) Non require a utilización de ningún produto. 

b) Non existe este tipo de  baetas 

c) A súa misión é fregar e rascar a sucidade pegada. 

d) Ningunha é correcta 

 18.- O carro de limpeza pode estar dotado de: 

a) Cubos para o aclarado 

b) Bandexas para levar os útiles necesarios. 

c) Cubos de fregado de chans. 

d) Todas son correctas. 

19.-  Ao realizar a limpeza dun equipo informático é preciso ter en conta: 

a) Que tanto o exterior como o interior limpásese cunha  baeta lixeiramente impregnada en deterxente 
básico. 

b) Que a pantalla se limpará con produtos  antiestáticos. 

c) Que o equipo este apagado. 

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

20.- En función da natureza da sucidade e do tipo de superficie que queiramos limpar podemos 
seleccionar un método ou outro, entre os cales podemos distinguir: 

a) Decapado. 

b) Varrido seco ou húmido 

c) Cristalización 

d) Todas as anteriores son correctas 

 



  21.- Cal dos seguintes non é un aparello ou instrumento de limpeza de tipo manual? 

a) Cepillo 

b) Cepillo aspirante 

c) Fregona 

d) Mopa 

22- As máquinas clasifícanse segundo: 

a) O lugar en que se empregan 

b) O traballo para efectuar 

c)  A natureza do adoito 

d) Todas son correctas 

23.- O instrumento que se emprega para  raspar a sucidade dos cristais é: 

a) O  limpiacristales 

b) O cepillo duro 

c) A  rasqueta 

d) Calquera dos anteriores 

24.- Sinale cal das seguintes afirmacións non é correcta: 

a) Son útiles de limpeza xeral:  estropajos,  bayetas,  mopas,  fregonas e escobas. 

b) Son útiles de limpeza:  rasqueta, luvas,  bayetas, xel de baño. 

c) Son útiles de limpeza:  gamuzas, cubos,  recogedores. 

d) Son máquinas de uso frecuente en limpeza as rotativas de  monodisco. 

25.-  Indique cales das seguintes son máquinas de limpeza de uso frecuente: 

a) Aspiradoras de auga e po 

b) Fregadoras automáticas 

c)  Máquinas rotativas  monodisco 

d) Ademais das anteriores, máquinas de presión e hidrolimpadoras. 

26.- Á hora de eliminar a sucidade dos cristais, hai que ter en conta que a súa limpeza realizarase: 

a) En  oblicuo 

b) Horizontalmente 

c)  Verticalmente 

d)  Segundo o grao de sucidade 

 

 

 

 



27.- Son conceptos clave na limpeza dos centros escolares os seguintes: 

a) Limpar, hixienizar e  desinfectar 

b) Manter limpos e  desinfectados os obxectos de uso frecuente. 

c) A ventilación é básica antes de limpar e  desinfectar para garantir a renovación do aire e evitar  
contagios. 

d) Todas as anteriores son correctas 

28.-  Segundo o protocolo  de adaptación ao contexto da  COVID 19 nos centros de ensino non 
universitarios de Galicia para o curso 2020-2021, cada centro dispoñerá dun protocolo de limpeza e 
desinfección que responda as súas características, o cal recollerá as seguintes indicacións: 

a) Limpeza polo menos  unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en función da 
intensidade de uso, como no caso de aseos onde será polo menos de 3 veces ao día. 

b) Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes 
como  pomos de portas, mesas, mobles,  pasamanos, chans, teléfonos, etc. 

c) Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de maneira que queden limpas e cos materiais recolleitos, 
co fin de evitar calquera contacto accidental. 

d)  Ademais das anteriores, deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións. 

29.- En toda operación de limpeza interveñen sempre catro factores, que son: 

a) O tempo, a acción mecánica, a temperatura e a acción química. 

b) A acción mecánica, a temperatura, o tipo de superficie e a protección do usuario. 

c) A acción química, a acción mecánica, a auga e o tipo de sucidade. 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

30.- Se temos que efectuar a limpeza dun pavimento as fases do proceso completo de limpeza serían: 

a) Desinfección,  decapado e mantemento. 

b) Preparación,  decapado e desinfección 

c) Preparación, protección e mantemento. 

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

31.- Os produtos de limpeza clasifícanse segundo o seu  PH en: 

a) Graxos, acrílicos e en po 

b)  Acedos, graxos e  tensioactivos 

c) Acedos, neutros e  alcalinos 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 

 



32.- Os  desengrasantes empréganse fundamentalmente en: 

a) Chans 

b) Cociñas 

c) Cuartos de baño 

d) Garaxes 

33.- Os produtos de limpeza pódense clasificar en: 

a) Deterxentes e xabóns 

b) Produtos químicos e produtos auxiliares de limpeza 

c) Produtos  decapantes 

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

34.- A  limpeza de todo tipo de fornos na cociña, deben realizarse cunha periodicidade de: 

a) Semanalmente tal e como indican os fabricantes 

b) É recomendable cada dous ou tres días segundo o uso 

c) Diariamente ou ao final de cada sesión de traballo. 

d) Unha vez ao mes 

35.-  Cal é o significado deste símbolo, empregado nas etiquetas dalgúns produtos de limpeza? 

 

 

 

 

a) Nocivo 

b) Irritante 

c) Perigoso en contacto coa pel 

d) Corrosivo 

36.- Se na etiqueta dun produto de limpeza figuran estes símbolos, que nos indica? 

 

 

 

     

a) Advírtennos de que é un produto que pode ocasionar danos en caso de inxestión. 

b) Indícanos que é un produto tóxico, nocivo para a saúde e que pode ocasionar a morte. 

c) Indica que é un produto corrosivo. 

d) Ningunha das anteriores é correcta. 



 
37.- Temos que eliminar unha mancha de sucidade graxa dunha superficie. Que tipo de deterxente 
utilizaremos? 

a) Deterxente acedo 

b) Deterxente neutro 

c) Calquera deles 

d) Deterxente  alcalino 

38.- Que tipo de  fregona é o máis adecuado para limpar chans ásperos: 

a) As de algodón 

b) As de esponxa 

c) As de  nailon 

d) Ningunha das anteriores 

39.- É unha obrigación do traballador en materia de prevención: 

a) Adquirir os equipos necesarios para a súa protección 

b) Utilizar correctamente os equipos de protección individual 

c) Determinar os postos de traballo nos que debe recorrerse á protección individual 

d) Comprobar que o equipo de protección é de calidade 

40.- Cal dos seguintes enunciados é correcto á hora de eliminar unha mancha nunha superficie? 

a) Usaremos un produto con  PH neutro para non danar a superficie 

b) Usaremos un produto limpador que tamén sexa desinfectante 

c) Temos que coñecer a orixe da mancha e o tipo de superficie 

d) O máis apropiado é usar o aspirador 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- A actual  Constitución Española consta de: 

a) 196 artigos 

b) 166 artigos 

c) 156 artigos 

d) 169 artigos 

 

2.-  Cal das seguintes ferramentas non é usada para a limpeza de edificios? 

a)  Mopa 

b)  Espátula 

c)  Alcotana 

d) Todas son ferramentas de limpeza 

 

3.- A prevención de riscos laborais está desenvolta por: 

a) Lei 2/2007, do 7 de marzo 

b) Lei 31/1995, do 8 de Novembro 

c) Lei 30/1992, do 26 de Novembro 

d) Lei 4/1990, do 1 de Decembro 

4.- Na limpeza das paredes pintadas con pintura plástica: 

a) Limparémolas de po e despois lavaremos cunha  baeta limpa humedecida  en agua con  salfumán 

b) Limparémolas de po e despois lavaremos cunha  baeta  limpia humedecida en auga  xabonosa 

c) Lavarémolas cunha  baeta limpa humedecida en solución aceda. 

d) Secarémolas previamente. 

5.- Son pautas a seguir para o persoal que manipula residuos as seguintes: 

a) Retirarase o lixo con luvas 

b) Non se  verterá lixo dunha bolsa a outra 

c) Non se arrastrarán as bolsas polo chan 

d) Todas as respostas son correctas. 

 


