CONCELLO DA CAPELA
As Neves, 46-A  15613 A Capela
Teléfono: 981 459 006  Telefax: 981 459 371
E. electrónico: correo@acapela.es
Web: www.concellodacapela.es

PROBA TEÓRICA PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2018, POSTOS DE
PEÓN

DNI

SINATURA

1 A Lei de Prevención de Riscos Laborais regula:
a)Os servizos de prevención de riscos e os requisitos mínimos das codicións de traballo
b)As indemnizacións a percibir polos traballadores no caso de accidente
c)As sancións a aplicar ás empresas en caso de accidente
2 O plan de prevención de riscos laborais:
a)Debe ser aprobado pola dirección da empresa
b)Será redactado polo coordinador de seguridade na fase de execución
c)Deber ser enviado no prazo dun mes á Autoridade Laboral desde a súa redacción
3 Para que se precisen protectores auditivos no manexo da maquinaria, o ruído
establecido pola normativa é de:
a) 60 db
b) 70 db
c) 80 db
4 Está prohibido o uso de escadas de man de lonxitude superior a:
a) 3,50 metros
b) 5,00 metros
c) 7,00 metros
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5 Que se entende por equipo de traballo, según a Lei de Prevención de Riscos
Laborais?
a) Calquera característica do traballo que poida ter unha influencia significativa na xeración
de riscos para a seguridade e saúde do traballador
b) O equipo destinado a ser levado polo traballador para que protexa de un ou varios riscos
que poidan ameazar a súa seguridade ou a súa saúde no traballo, e calquera complemento
ou accesorio destinado a tal fin
c) Calquera máquina, aparato, instrumento ou instalación utilizada no traballo
6 Cantos grupos políticos existen na Corporación da Capela?
a) Tres
b) Cinco
c) Seis
7 A dirección do gobernó e a Administración do Concello da Capela correspóndelle a:
a) Ao Pleno da Corporación
b) Á Xunta de Goberno Local
c) Ao Alcalde
8 Os materiais refractarios son aqueles que:
a) Refractan os raios solares
b) Teñen unha capa de esmalte moi resistente ao lume
c) Están preparados para resistir altas temperaturas
9 Para confeccionar un morteiro para alicatar mezclaríamos:
a) 6 de area, 1 de cal e 1 de cemento
b) 6 de area e 1 de cemento
c) 1 de area, 1 de cal e 1 de cemento
10. A anchura mínima dunha plataforma de traballo (andamio) debe ser:
a) 30 cm
b) 60 cm
c) 100 cm
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11 Para conseguir que un listón de madeira aumente a súa lonxitude deberá facerse:
a) Un empalme
b) Un acoplamento
c) Un ensamble
12 Decimos que unha terra é alcalina cando o seu PH se atopa entre:
a) 4,5 e 6,5
b) 6,5 e 7,5
c) 7,5 e 8,5
13 O metro cúbico é unha unidade de:
a) Superficie
b) Capacidade
c) Volume
14 Para que sirve o compresor?
a) Para fabricar e gardar aire comprimido
b) Para pintar e espaciar grandes superficies
c) Para proxectar partículas en seco sobre soportes preparados
15 A intensidade dunha corriente eléctrica mídese mediante:
a) Voltímetro
b) Amperímetro
c) Caudalímetro
16 Cal é a porcentaxe media de auga que require o céspede nun xardín?
a) O 10%
b) O 50%
c) O 75%

CONCELLO DA CAPELA
As Neves, 46-A  15613 A Capela
Teléfono: 981 459 006  Telefax: 981 459 371
E. electrónico: correo@acapela.es
Web: www.concellodacapela.es

17 Como se denomina o proceso de cortar e arañar o céspede cunha serie de
cuchillas para rexeneralo e romper o fieltro que se forma na superficie do solo?
a) Segar
b) Escarificar
c) Desbrozar
18 A leitada bituminosa é un tratamento de reparación especialmente indicado para:
a) Reforzar firmes
b) Selar as xuntas de dilatación das pontes
c) Impermeabilizar firmes
19 Cal é a función principal dos cepillos duros?
a) Desincrustar elementos sucios do chan
b) Rascar vidros
c) Eliminar o pó da roupa
20 O abastecemento de auga da Capela procede de:
a) Embalse da Ribeira
b) Captación do río Belelle
c) Embalse das Forcadas
PREGUNTAS DE RESERVA
21 Cantas parroquias ten o Concello da Capela?
a) Catro
b) Tres
c) Cinco
22 Donde está ubicado o centro de saúde da Capela?
a) As Neves
b) Sande
c) A Estoxa
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23 Con cal dos seguintes concellos non limita o Concello da Capela?
a) As Somozas
b) As Pontes
c) San Sadurniño

