Ajuntament de Mataró

Procés selectiu per cobrir de forma definitiva 2 places de Peó, grup AP, mitjançant concurs
oposició lliure. Exp. 23888/2019.

PROVA TIPUS TEST – 11 de desembre de 2019

TEMPS DE REALITZACIÓ: 60 minuts
PUNTUACIÓ: Correctes sumen 0’25 punts
Incorrectes resten -0’0625 punts
En blanc no resten

1. Quina és la via que uneix la N-II (Carretera de Barcelona) amb l’autovia C-60?
a)
b)
c)
d)

Camí del Sant Crist
Ronda Josep Tarradellas
Ronda Rafael Estrany
Via Sèrgia

2. En quin carrer es troba l’escola bressol del Menuts?
a)
b)
c)
d)

Carrer Capmany
Carrer Francisco Herrera
Plaça Joan XXIII
Passeig Marítim

3. En quina plaça es troba el monument a Rafael Casanovas?
a)
b)
c)
d)

Plaça Santa Anna
Parc de Cerdanyola
Parc Central
Cap de les tres

4. En quina plaça es troba la biblioteca Pompeu Fabra?
a)
b)
c)
d)

Plaça d’Occitània
Plaça Santa Anna
Plaça dels Bous
Plaça de l’Ajuntament

5. Amb quins materials es fabrica el morter?
a)
b)
c)
d)

Aigua, sorra i ciment
Aigua, sorra, ciment i grava
Aigua i sorra
cap dels tres
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6. Perquè es fa servir la beurada?
a)
b)
c)
d)

Per rejuntar peces ceràmiques i panots hidràulics
Per fer un paviment de formigó
Per fabricar un morter
Cap de les tres

7. Si el paleta us demana una “plomada”, quin element li portareu?
a)
b)
c)
d)

Un element que pesa molt
Un tub de plom
Un element compost d’un cordill amb un plom cilíndric en un extrem i una platina a l’altre.
Un cordill lligat a una totxana

8. Amb quin tipus de morter es col·loquen les teules d’una coberta?
a)
b)
c)
d)

Morter de calç
Formigó
Morter de ciment Portland
Cap dels tres

9. Els equips de protecció contra incendis hauran de ser de color:
a)
b)
c)
d)

Blau, o predominantment blau, per obligar sobre el seu ús.
Vermell, o predominantment vermell, per tal que es puguin identificar fàcilment
Groc, o predominantment groc, per ser el color del perill i el que millor es veu de lluny.
Verd.

10. Quin element faries servir per protegir el pas dels vianants pel costat d’una rasa?
a)
b)
c)
d)

Tanques metàl·liques
cons en filera
senyal de prohibit el pas
Mitjançant un informador 24 hores

11. Aneu a fer uns treballs en una rotonda i aparqueu els vehicles al carril de circulació del
costat. Com senyalitzareu la seva presència a la resta dels conductors?
a)
b)
c)
d)

Amb megafonia 24 hores
Pels mitjans de comunicació
amb un cartell a 100 metres del lloc
Amb cons i senyal de circulació obligatòria

12. Quins d’aquests EPI’s (Equips de Protecció Individual) són d’us obligatori en treballs de trasllats
i magatzem?
a)
b)
c)
d)

Guants i botes de seguretat
Guants i ulleres de protecció de partícules
mascareta anti-pols
Cap de les tres
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13. En la poda viària, de quina manera s’han d’apilar les branques de l’esporga per una correcta
càrrega al camió grua?
a)
b)
c)
d)

Les branques s’han de creuar entre elles.
Sempre amb la mateixa direcció.
És indiferent.
Sempre es trituren.

14. En la poda viària, de quina manera s’han d’apilar les branques de l’esporga per una correcta
trituració?
a)
b)
c)
d)

De petites a mes grans
Les branques s’han de creuar entre elles.
És indiferent.
Sempre amb la mateixa orientació

15. Desprès de trasplantar una planta, quina d’aquestes feines faries primer?
a)
b)
c)
d)

Podar.
Regar.
Abonar.
Totes son correctes.

16. De quina manera netejaries una màquina de segar desprès d’un dia de feina?
a)
b)
c)
d)

Amb aigua a pressió.
Amb una escombra.
Amb un compressor d’aire.
Amb Benzina

17. Com s’anomena el mitjà mecànic que s’utilitza en un magatzem per transportar càrregues?
a)
b)
c)
d)

Un apilador manual
Un portapalets o transpalet
Un elevador universal
Cap de les tres

18. Si utilitzem aigua com agent extintor d’incendis, a on no la tirarem mai?:
a)
b)
c)
d)

Damunt fustes i papers, pel caràcter oficial dels mateixos.
Als elements patrimonials.
Als despatxos.
En els quadres i instal·lacions elèctriques.

19. A quina alçada traslladaries un palet de totxanes carregat en un carretó elevador?
a)
b)
c)
d)

Arrossegant
Entre 0 i 40 cm
A 2,00 m d’alçada
Cap de les anteriors

Ajuntament de Mataró

20. Abans de carregar un entarimat en un camió per portar-lo a un punt de la ciutat, què s’ha de fer?
a)
b)
c)
d)
21.

Revisar-lo
Muntar-lo
Deixar-lo preparat a la porta perquè el reculli el camió
Totes tres són correctes

Per netejar les fulles d’una superfície de gespa del Parc, quin tipus d’escombra utilitzaries?
a)
b)
c)
d)

Escombra metàl·lica.
Escombra de palma.
Rasclet metàl·lic.
No es recull mai.

22. Per treure les herbes d’un parterre amb una chapolina o eina semblant, en quina direcció
realitzaries els treballs?
a)
b)
c)
d)

Endavant, (deixant les herbes arrencades sobre terreny fet)
Endarrere, (deixant les herbes arrencades sobre les herbes)
En tots els sentits.
Totes son correctes.

23. Que s’entén per una manipulació manual de càrregues?
a) Un esforç en les càrregues de treball
b) Qualsevol operació de transport o subjecció d’una càrrega per part d’un o varis
treballadors
c) Un procés productiu de manipulats
d) Treballar en equips elèctrics amb càrregues en tensió.
24. Si estàs treballant en una rotonda, quina protecció " EPI "hauràs de tenir amb compte com a
preferent i prioritària, per treballar sense perill.
a)
b)
c)
d)

Casc
Armilla
Botes
Arnès

25. Què és un arnès?
a)
b)
c)
d)

Una eina d’encofrar
Un equip de protecció individual (EPI)
Un barrejador de morter mecànic.
Cap es correcte

26. En quines ocasions esta permès que hagi personal a la caixa del camió.
a)
b)
c)
d)

Si no hi ha càrrega a la caixa
Solament una persona pot anar a la caixa
Depenent de la situació
En cap cas
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27. Si manca un panot a la vorera, com ho senyalitzaràs?
a)
b)
c)
d)

Prohibiré el pas
Posaré un cartell
Posaré un con on falta el panot
Cap de les tres

28. De les eines següents, quina s’utilitza per retallar “setos” o vorada?

A

B

C

D

29. Quina d’aquestes eines utilitzaries per trasplantar 10 m2 de gespa.?

A

B

C

D

30. Per on realitzaràs la càrrega d’un camió amb el traspalet?
a)
b)
c)
d)

lateral del camió
per la part posterior del camió
per la part davantera del camió
les tres són correctes
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31. En un camió amb laterals fixes i amb plataforma elevadora, com realitzaràs la càrrega del
mateix?
a)
b)
c)
d)

Amb el “toro”
A mà, entre dos operaris
Pel lateral amb una escala
Amb la plataforma elevadora

32. Com transportaràs dins del magatzem un pal de bandera lleuger de 10 m de llargada?
a)
b)
c)
d)

entre dos operaris
amb el “toro” a una alçada de la forca de 2 metres per no topar en cap obstacle
rodolant per terra
cap de les tres

33. Si has d’enfilar-te per agafar un material de la tercera prestatgeria d’una estanteria amb quin
element d’aquests ho faràs?
a)
b)
c)
d)

amb una cadira de potes altes
sobre d’una taula
Grimpant per l’estanteria
Amb una escala de tisores

34. Quan et demanen una “zamorana” de quin material es tracta?
a)
b)
c)
d)

Una tanca metàl·lica
una eina de la província de Zamora
un carretó de dues rodes
Cap de les tres

35. Quina mida té un doblet?
a)
b)
c)
d)

3.00 x 1,00 m
1,20 x 1,00 m
1,79 x 1,82 m
2,00 x 1,00 m

36. Perquè es fan els tractament fitosanitaris?
a)
b)
c)
d)

per regar les plantes
per netejar les fulles de les plantes
per combatre les plagues en jardineria
totes les tres anteriors

37. Les restes vegetals provinents de la trituració de la poda dels arbres, s’utilitza als parterres
de les zones verdes per:
a)
b)
c)
d)

Evitar que surtin males herbes
decoració
Ajuda a mantenir la humitat i dona nutrients a les plantes
totes son correctes
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38. Perquè s’utilitza un motocultor?
a)
b)
c)
d)

per fumigar un prat
per segar la gespa d’un prat
per remoure les terres
per abonar

39. Quin d’aquests elements faries servir per regar un prat?
a)
b)
c)
d)

un aspersor
un camió cuba amb aigua a pressió
un camió amb una portadora
una galleda amb aigua

40. Per quin d’aquests motius inspeccionaries un prat abans de segar
a)
b)
c)
d)

Per retirar els objectes que pugui haver-hi
per mesurar l’alçada de la gespa
per comptar el temps que hi estaré
Totes tres són vàlides
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41. En quin lloc et situaries per estar fora de perill en la poda d’un arbre de la ciutat?
a)
b)
c)
d)

Fora de l’àrea d’afect6ació de la capçada de l’arbre
Sota de l’arbre
En qualsevol lloc, donat que porto casc
A l’interior del furgó

42. Quina funció te un puntal?
a)
b)
c)
d)

Aguantar la carrega d’un dúmper
Per compactar terra
Suportar el pes dels encofrats i suportar carregues de comprensió
Totes les anteriors

43. Què és una gaveta?
a)
b)
c)
d)

Una gava petita
Una cubeta per pastar ciment i altres materials
Una eina d’electricista
Cap de les anteriors

44. Si has d’anar a fer una reparació a l’edifici de Vidre, ens dirigirem a:
a) Carrer Pablo Iglesias
b) Plaça de Cuba
c) Avinguda Puig i Cadafalch
d) Avinguda Gatassa

