Rúa da Feira núm. 32- San Xoán
15563 Moeche ( A Coruña)
Tlf:981404 006
Fax: 981 404 200
E-mail: correo@moeche.es

FASE DE OPOSICIÓN: Tratorista-condutor maquinaria pública
Puntuación máxima da fase de oposición: 6 puntos
NOME:
APELIDOS:
1 En que parroquia se sitúa o lugar de Seixo?
a) Labacengos
b) San Xoán
c) Abade

2 Cantas estradas de titularidade provincial transcorren por Moeche?
a) 4
b) 6
c) 7
3 De quen é a titularidade da estradas que vai do lugar da Casanova en Labacengos a
a San Xiao?
a)

Deputación da Coruña

b)

Xunta de Galicia

c)

Concello

4 O lugar de Ponte da Pedra está na parroquia de
a)

Abade

b)

Santa Cruz

c)

Labacengos
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5 Cantos hidrantes hai na parroquia de San Xoán?
a) 2
b) 0
c) 1

6 O punto máis alto do termo municipal de Moeche é…?
a)

A Pena da Cabra

b)

Coto Agudo

c)

Alto do Cadaval

7 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

8 O cortacéspede helicoidal utilízase para:
a. Segar zonas de maleza ou herbas moialtas
b. Segar zonas moi inclinadas
c. Segar céspede con alta calidade de corte

9 Nunha máquina retroescavadora o acoplamento do brazo retro á máquina poderá
ser…
a)

Desprazamento lateral

b)

Pivote lateral

c)

N ingunha das dúas é correcta
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10 O nivel de refrixerante do motor do tractor compróbase
a)

Cando o motor está quente

b)

En frío e co motor parado

c)

Pódese comprobar en calquera momento

11 Se é necesario estabilizar unha máquina retroescavadora durante o traballo, cal e
a forma correcta de estabilizar a máquina para traballar co brazo retro
a)

Patas estabilizadoras traseiras

b)

Patas estabilizadoras traseiras e cazo

c)

Ninguha é correcta

12 O servizo de recollida de voluminosos a domicilio no Concello de Moeche
realízase---?
a)O último día de cada mes, e de ser día inhábil , ao día seguinte hábil
b) O mércores da última semana de cada mes
c) O xoves da última semana de cada mes

