2 de decembro do 2021

PRIMEIRO EXERCICIO (OBRIGATORIO E ELIMINATORIO) DA LISTAXE DE
RESERVA NA CATEGORÍA DE CONSERXE
Normas par a realización do exercicio:
•

Non por nome nin firma nas follas de preguntas e respostas

•

Engadir os datos personais na folla de respostas, según as instruccións
recibidas. Marcar a resposta correcta recheando a casilla correspondente na
folla de respostas

•

Contestar ás respostas de reserva.

•

A resposta incorrecta penalizará a metade da puntuación de cada pregunta
correcta.

•

Non se punturán as respostas non contestadas.

•

Tempo de realización 30 minutos.

1. Entre as seguintes funcións, ¿cáles son propias dun conserxe?:
A) Reparar o sistema eléctrico
B) Recargar os extintores
C) Apertura e Peche do acceso as dependencias
D) Todas son verdadeiras
2. A titulación esixida para conserxe é:
A) Formación profesional de Grao Medio
B) Certificado de escolaridade
C) Bacharelato
D) Ningunha titulación
3. ¿Para que serve un sifón?:
A) Para evitar os malos cheiros
B) Para cortar a auga
C) Para evitar escape de auga
D) Para pechar o pasa da auga
4. Ante unha inundación por fuga de auga, ¿que é o primeiro que se debe facer?
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A) Chamar os bombeiros
B) Informar o responsable so servizo
C) Pechar a chave xeral da acometida da auga
D) Poñer a funcionar a bomba de achique
5. ¿Que é o toner?
A) “tinta” da fotocopiadora
B) Alimentador da fotocopiadora
C) Sistema de transporte da fotocopiadora
D) O ton de impresión requirido para unha copia
6. O canutillo é un tipo de:
A) Grampado
B) encadernación
C) plastificado
D) Franqueado
7. As fotocopiadoras son:
A) Son máquinas capaces de obter unha copia exacta dun documento orixinal
B) Son máquinas que destrúen papel
C) Empréganse para ordear e presentar os papeis adecuadamente clasificados.
D) Empréganse para plastificar documentos
8. Unha árbore cae no acceso dun colexio, o conserxe:
A) Sairá a dirixir o tráfico e o paso dos peóns
B) Avisará os servizos municipais para que veñan retiralo
C) Irán a buscar unha serra para retiralo
D) Non fará nada, xa que está no exterior das dependencias
9. Ó finalizar a xornada de traballo, o conserxe:
A) Comprobará que todas a portas estean pechadas
B) Asegurarase de que non quede no centro ningunha persoa
C) Comprobará que todas as luces están apagadas e os grifos pechados
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D) Todas as respostas son correctas
10. En relación ó correo, o conserxe deberá
A) Repartilo
B) Clasificalo
C) Recepcionalo
D) Todas son correctas
11. Un ascensor para entre dous andares. O conserxe recibe a orde de ir o cuarto de
máquinas:
A) Cumprirá a orden recibida
B) O cuarto de máquinas só se lle permite o acceso ó persoal de mantemento do
centro
C) O cuarto de máquinas só se lle permite o acceso ó persoal de mantemento do
ascensor
D) Ningunha e correcta
12. ¿Cal é o papel de maior tamaño para a fotocopiadora?:
A) A5
B) A3
C) A4
D) A6R
13. Se un usuario se dirixe o conserxe requirindo información, ¿como actuaría este?:
A) Non ten por que atender requirimentos de información
B) Só o atendaría se precisa unha fotocopia
C) É a súa obriga atendelo
D) Ningunha é correcta
14. ¿Cal dos seguintes envíos non se pode acompañar de acuse de recibo?:
A) Carta ordinaria
B) Notificación
C) Xiro Postal
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D) Paquete postal
15. Se rompe un vidro dunha fiestra, ¿que debemos facer?
A) Poñer un cartel advertindo do perigo
B) Rematar de romper e retirar os vidros
C) Avisar os bombeiros
D) Ningunha e correcta
16. ¿Para que serve o zoom dunha fotocopiadora?
A) Limpar a fotocopiadora
B) Aumentar ou reducir o tamaño do orixinal
C) Aumentar ou reducir o tamaño da copia
D) Fotocopiar a dobre cara
17. ¿Que sigñifica escanear un documento?
A) Dixitalizar o documentos
B) Facerlle unha proba diagnostica
C) Facer unha copia en papel do documento
D) Arquivar o documento no disco duro do ordenador
18. ¿Como actuar ante unha reclamación?
A) Evitar entrar na discusión
B) Deixar falar e escoitar
C) Evitar sentirse afectado
D) Todas son correctas
19. Se se derraman líquidos no chan, ¿que se debe facer en primeiro lugar?
A) Deixar paso libre
B) Sinalizar a zona afectada e non deixar pasar
C) Non é necesario sinalizar
D) Ignoralo por non ser a nosa función
20. ¿Que función fai a grampadora?
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A) Unir documentos
B) Plastificar documentos
C) Destruír papel
D) Ningunha e a correcta
21. ¿Que máquinas fan os documentos inservibles ou elixibles?
A) Máquinas fresadoras
B) Taladradoras
C) Cizallas
D) Destrutoras
22. ¿Cantos concelleiros compoñen a corporación municipal?
A) 10
B) 15
C) 21
D) 25
23. Os órganos de goberno do concello son:
A) Alcalde e Xunta de Goberno
B) Pleno presidido polo alcalde
C) Alcalde, Xunta de Goberno e Pleno
D) Comisións informativas
24. Os servizos municipales son xestionados por:
A) O propio concello
B) Concesións privadas
C) Comunidade autónoma
D) a) e b) son correctas
25. O goberno actual do concello de Ponteareas, está formado por:
A) Un só grupo político
B) Tres grupos políticos
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C) Dous grupos políticos
D) Catro grupos políticos
26. As competencias dos concellos poden ser::
A) Otorgadas polas CCAA, sempre que así o recollan nos seus estatutos
B) Compartidas entre o Estado e as CCAA
C) Propias dos concellos ou delegadas do estado ou CCAA
D) Ningunha é correcta
27. Todos os españois teñen dereito a:
A) Poder circular libremente polo territorio nacional
B) Elexir a súa residencia no territorio nacional
C) Entrar e sair de España nos térmos que a lei determine
D) Todas son correctas
28. Según o artigo 3 da Constitución Española, o castelán é:
A) A língoa oficial só das comunidades autónomas que sexan históricas
B) A língoa oficial só nas comunidades autónomas que non tñen língoa
propia
C) A língoa oficial do estado
D) Non ten caracter de língoa oficial
29. Según se recolle no artigo 1 da Constitución Española, a forma política do
estado é:
A) Monarquía hereditaria
B) Monarquía constitucional
C) Monarquía parlamentaria
D) Monarquía democrática
30). O persoal o servizo das entidades locais está integrado por:
A) Persoal funcionario contratado
B) Persoal contratado e eventual de libre designación
C) Funcionarios de carreira, contratados laborais e persoal eventual
D) Todas son correctas
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RESERVA:
1. Se un tubo fluorescente falla comprobarase:
A) Primeiro a reactancia
B) Cambiaremos o tubo
C) Compraremos o cebador
D) Cambiaremos a placa do fluorescente
2. Cal dos seguintes elementos de conexión de cable non é apropiado:
A) Regreta
B) Adaptador tripe con enchufe
C) Cinta illante
D) Bornes de empalme
3. A xestión dos taboleiros de anuncios é función de:
A) Encargados de prensa e publicidade
B) Dirección do centro
C) Persoal de conserxería
D) Persoal administrativo que fai as comunicacións

