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FASE DE OPOSICIÓN: operario de servizos múltiples

Puntuación máxima da fase de oposición: 6 puntos

NOME:

APELIDOS:

1 Que é o hipoclorito?

a)     un suavizante

b)     un deterxente

c)     un desinfectante

 

 

2 Como se coñece o proceso de endurecemento e perda de plasticidade do formigón?

a)     inxectado

b)     fresado

c)     fraguado

 

3 En fontanería cando se fala de de soldadura por capilaridade, estase a referir a

 

a)     soldadura de tubos de cobre

b)     soldadura de tubos de ferro

c)     soldadura de tubos de PVC

 4 Cantas foxas sépticas municipais pertencentes á rede de saneamento  hai na 
parroquia de Labacengos?

 

a)      2  foxas

b)     4 foxas
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c)     Ningunha é correcta

5) A liña ferroviaria  Ferrol- Ribadeo  no seu transcurso por Moeche   para  deixar e 
recoller viaxeiros ten establecidas  

 

a)     5 paradas 

b)    4 paradas 

c)     Ningunha é correcta

 

 

6 Que parroquias limitan co concello de San Sadurniño?

 

a)     San Xurxo, Santa Cruz e  Abade

b)    San Xurxo, Abade e San Ramón

c)     Abade, San Xoán e San Xurxo

 

 

7 Cal e a denominación da estrada de titularidade autonómica, que transcorre polo 
concello de Moeche ? 

 

a)     A estrada AC-862 

b)    A estrada AC-872 

c)     Ningunha é correcta

 

8  A que parroquia pertence o lugar da Balocos?

 

a)     Labacengos

b)    San Xoán

c)     Abade
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9 En albanelería, cal das seguintes ferramentas se utiliza como elemento de 
suxeición?

a)     O sarxento

b)    A pá

c)     Ningunha delas

10 A pintura que se aplica normalmente sobre formigóns e morteiros denomínase…

a)      Pintura de cemento

b)     Pintura pétrea

c)      Pintura ao silicato

 

11  Que nome recibe a rúa na que está situada a Casa do Concello?

 

a)      Avenida Real Club Deportivo de A Coruña

b)     Rúa da Feira

c)      Rúa do Concello

 

 

12  A intensidade dunha corrente eléctrica mídese mediante:

 

a)      Voltímetro

b)     Amperimetro

c)      Caudalímetro


