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PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST PARA CONSERXE DE SERVI ZOS MÚLTIPLES 
LISTAXES DE CONTRATACIÓN PARA OS ANOS 2016-2017. MODELO A 

 
 
1. A ferramenta que se usa para comprobar a verticalidade  dunha construción é: 

a) A alcotana. 
b) A plomada. 
c) A escuadra. 
d) O tendel. 

 
2. A ferramenta que mide e comproba a horizontalidade dunha construción chámase: 

a) Plomada. 
b) Escuadra.  
c) Tendel. 
d) Nivel. 

 
3. Que materiais dos seguintes non serven para impermeabilizar unha superficie?: 

a) Cemento cola. 
b) Tela asfáltica. 
c) Emulsión asfáltica. 
d) Pinturas impermeabilizadoras. 

 
4. ¿Cál é a maneira máis axeitada de asentar plaqueta? 

a) Estender cemento cola cunha llana dentada. 
b) Estender cemento normal cunha llana dentada. 
c) Estender morteiro de cemento e cal cunha llana normal. 
d) Estender cemento normal cunha llana normal. 

 
5. Os encofrados para o formigón poden ser de: 

a) Madeira 
b) Metálicos 
c) De cartón 
d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

 
6. As árbores adultas de folla perenne, en xeral: 

a) Compensan un maior gasto por respiración das follas coas súas maiores reservas. 
b) Gastan mais auga que os de folla caduca, débense regar mais. 
c) Bástalles coa auga do choiva. 
d) Precisan ademais do rego, un abono; son o mellor exemplo para a fertirrigación. 

 
7. Se temos que gardar plantas de tempada que quedaron sen plantar, ¿como o faremos?: 

a) Deixándoas ben regadas ao sol xa que precisan de moita luz. 
b) Deixándoas sen regar ao sol, pero ben xuntas para que non perdan humidade. 
c) Deixándoas ben regadas, á sombra e ben xuntas pois aínda así poden poñerse murchas. 
d) Deixándoas ben regadas, á sombra e separadas para que se aireen e non collan fungos. 
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8. Á hora de sementar un céspede ¿cal e a forma correcta de distribuír a semente?: 
a) Sempre en liña. 
b) De forma cruzada. 
c) A mellor forma é en círculos pois nos proporciona unha distribución moi uniforme. 
d) En zigzag. 

9. En xardinería, a qué fai referencia o termo “rizoma” 
a) Planta que florece dúas veces nun ano. 
b) Planta de folla semi caduca ou semi perenne. 
c) Planta que se vende sen terra na súa raíz. 
d) Órgano de almacenaxe subterráneo, reptante e inchado. 

 
10. Os arbustos de folla caduca que florecen no verán ou no outono ¿En qué época se podan? 

a) A finais da primavera. 
b) A principios do verán. 
c) Despois da floración  
d) A finais do inverno. 

 
11. A avaría máis frecuente nas caldeiras de gas ten que ver con… 

a) Escapes de gas. 
b) Queimadores defectuosos. 
c) A chama do acendido. 
d) O piloto de emerxencia. 

 
12. A rede de desagüe, normalmente, utiliza tubarías de… 

a) Aceiro galvanizado. 
b) Cobre. 
c) Plástico PVC. 
d) Fibra de poliéster. 

 
13. ¿Qué é un presostato? 

a) É un mecanismo regulable que actúa por presión e abre ou pecha un contacto eléctrico. 
b) É un mecanismo eléctrico que regula a velocidade de xiro das bombas. 
c) É unha válvula reguladora. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 
 

14. Para ensamblar dúas tuberías de polietileno que faremos. 
a) Realizamos cortes totalmente rectos. 
b) Achaflaremos lixeiramente e desbarbaremos as aristas. 
c) Ensamblaremos o racor en orden de despiece. 
d) Todas as respostas anteriores son correctas 

 
15. A avaría do termostato da caldeira provoca: 

a) O apagado da chama 
b) O fluir inconstante do gas. 
c) Unha temperatura inconstante 
d) Ningunha resposta das anteriores é correcta. 
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16. En carpintería ¿Para qué serve unha trencha? 
a) Para facer cortes libres. 
b) Para facer molduras e espigas. 
c) Para marcar e medir a madeira. 
d) Para marcar ensambles a inglete. 
 

17. ¿Qué é un flexómetro? 
a) Un instrumento de medida. 
b) Un instrumento de medida enrollable. 
c) Un instrumento de medida preciso. 
d) Un instrumento de medida de madeira 
 

18. Canto tempo teñen que estar as pezas de madeira  baixo a presión dunha torniqueta ? 
a) Depende da torniqueta. 
b) Depende do tipo de cola. 
c) Depende da temperatura ambiente. 
d) Depende da humidade e da temperatura do ambiente 
 

19. ¿Cal é a tensión eléctrica mais habitual en edificios públicos? 
a) 230 V. 
b) 130 V. 
c) 290 V. 
d) 160 V. 
 

20.  Nunha instalación eléctrica, normalmente, o cable neutro é de cor ...  
a) Rosa. 
b) Amarelo. 
c) Azul. 
d) Negro. 

 
21. Os fusibles serven para: 

a) Limitar a forza da corrente. 
b) Alumear en casos de emerxencias. 
c) Contabilizar o paso da corrente. 
d) Interromper a corrente cando haxa sobrecarga. 

 
22. ¿Cáles dos seguintes son elementos de seguridade imprescindibles segundo a normativa 

urbanística nun edificio público? 
a) Extintores, portas e ventás acordes coa normativa e saídas de emerxencia. 
b) Sistema de seguridade antirroubo, extintores e saídas de emerxencia. 
c) Extintores, saídas de emerxencia, portas e ventás acordes coa normativa e vixiante de 

seguridade. 
d) Extintores, portas e ventás acordes coa normativa. 
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23. ¿Cada cánto tempo é obrigatorio revisar os extintores nun edificio público? 
a) Cada ano. 
b) Cada catro anos. 
c) Cada cinco anos. 
d) Cada seis anos. 

 
24. ¿Cómo deben ser as portas exteriores dun edificio público para cumprir a normativa de 

seguridade? 
a) Con sistema de apertura por palanca e sempre cara fora. 
b) Con sistema de apertura por palanca e sempre cara adentro. 
c) Con sistema de apertura cara adentro e construídas con materiais ignífugos. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 
25. Indica que funcións debe facer un conserxe dun edificio público: 

a) Velar pola seguridade do edificio en que presta os seus servizos 
b) Abrir e pechar o edificio 
c) Transmitir ao responsable de seguridade das dependencias calquera incidencia ou anomalía 
d) Todas as respostas anteriores son correctas 

 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1. Das seguintes, que ferramenta non ten unha función de medida ou nivelación?: 

a) Artesa. 
b) Regra. 
c) Nivel de burbulla. 
d) Flexómetro. 

 
2. ¿En qué época se deben sementar (mediante semente) a maioría das especies de plantas 

anuais ou de tempada (caléndulas, petunias..) que florecen en verán ou outono? 
a) En primavera 
b) En verán. 
c) En outono. 
d) En inverno. 

 
3. Cal das seguintes tubarías é mais resistente ao calor, presión e oxidación? 

a) ferro 
b) pvc 
c) chumbo 
d) cobre 

 
4. Ao finalizar a xornada de traballo o conserxe encargado de pechar a porta: 

a) Asegurarase de que non queda ninguén no centro. 
b) Todas as respostas son correctas. 
c) Comprobará que todas as portas están pechadas. 
d) Comprobará que todas as luces están apagadas e os grifos pechados. 


