Ajuntament de Mataró

Procés selectiu per cobrir 10 places d’oficial 1a, grup C1, mitjançant concurs oposició lliure,
Exp. 2021/00003108.
PROVA TIPUS TEST – 30 de juny de 2021

TEMPS DE REALITZACIÓ: 1 hora i 15 minuts
PUNTUACIÓ:

màxima 10 punts i es necessiten 5 per superar-la
Correctes sumen 0’25 punts
Incorrectes resten - 0’062 punts
En blanc no resten

ESPECIALITAT: TRASLLATS
1. T’han encarregat unes feines a l’edifici de Promoció Econòmica i Ocupació, aniràs a:
a) Plaça de les Tereses 5
b) c/ Pablo Iglesias 63
c) C/ Francisco Herrera 70
d) c/ Sant Josep 9.
2. A quin d’aquests emplaçaments NO hi ha oficines municipals?
a) La Moderna
b) Edifici de Vidre
c) Edifici Freta
d) El Carreró
3. Es considera una bona pràctica mediambiental a la feina:
a) Eliminar totalment l’ús de productes perillosos
b) Evitar el consum excessiu de productes, sobretot els que generen residus difícils de
reciclar
c) Cremar i enterrar residus
d) No separar els tipus de productes i així ocupar menys volum de residus
4. Per fer una bona gestió ambiental és fonamental:
a) No abocar residus al clavegueram
b) Aprofitar la llum natural al màxim
c) Reduir les emissions de soroll
d) Totes són correctes
5. Farem servei ulleres de protecció o pantalles quan:
a) Treballem manipulant àcids, desinfectants i detergents corrosius
b) Estiguem realitzant treballs sense ventilació
c) En tasques de pintura
d) En treballs en alçada quan faci molt de vent
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6. Quin dels següents equips NO és una protecció col·lectiva?
a) Senyalitzacions i indicatius
b) Xarxes
c) Arnès
d) Baranes i passarel·les
7. Les plataformes de treball en alçada han de tenir un mínim d’amplada de:
a) 50 cm
b) 60 cm
c) 120 cm
d) 70 cm
8. La vocació de servei és un valor ètic que han de tenir els treballadors públics, i vol dir:
a) Atenció i ajuda a les persones.
b) Compromís amb el servei
c) Sensibilitat i empatia amb les persones.
d) Totes són correctes
9. Els treballadors públics han desenvolupar la seva tasca:
a) Assegurant la igualtat de tracte i oportunitats, evitant cap tracte de favor.
b) El més ràpid possible.
c) Obeint qualsevol ordre, sigui la que sigui.
d) Sense planificació prèvia.
10. Els empleats públics han de desenvolupar la seva tasca amb transparència. Quina
d’aquestes afirmacions és FALSA:
a) La informació es donarà de la forma més breu possible
b) S’ha d’ocultar informació
c) S’ha de facilitar l’accés a la informació
d) La informació ha de ser actualitzada i comprensible
11. Davant d’una situació d’emergència, per exemple un incendi, que cal fer primer?:
a) Avisar per megafonia i evacuar immediatament.
b) Avisar als Bombers
c) Aplicar el que està previst en el Pla d’Emergència del centre.
d) Intentar-lo apagar amb els mitjans propis.
12. Segons el Real Decret 1428/2003 de 21 de novembre, que aprova el Reglament General
de Circulació, la càrrega transportada en un vehicle, i els accessoris que s’utilitzin pel
seu condicionament o protecció, han d’estar posats, i si fos necessari, subjectes, de tal
forma que no puguin:
a) Arrossegar, caure o desplaçar-se de forma perillosa
b) Comprometre l’estabilitat de les rodes
c) Produir vibracions i desperfectes a la via
d) Desestabilitzar la mecànica o sistemes de seguretat
13. Com s’anomena també un palet?
a) Estiba
b) Caixa
c) Carretó
d) Muntacàrregues
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14. Què indica el color d’una eslinga de càrrega?
a) El país de fabricació
b) El material de què està feta
c) La càrrega límit de treball
d) El fabricant
15. Quina és la cèl·lula mínima d’un empostissat desmuntable tipus doublet (o mida de
l’estructura del mòdul)?
a) 1 x 1 m
b) 1 x 1,5 m
c) 1 x 2 m
d) 2 x 2 m
16. Quina de les següents activitats no forma part de la preparació de les urnes electorals
a magatzem per portar als col·legis electorals?
a) Netejar
b) Precintar
c) Muntar
d) Repartir
17. Com serà preferentment l’estructura d’una cabina electoral?
a) Desmuntable
b) De fusta
c) De plàstic
d) Amb cortines
18. De quin color és el sobre de votació en unes Eleccions?
a) Gris
b) Salmó
c) Blanc
d) Del mateix color que la papereta de votació
19. Segons la normativa electoral quantes urnes hi haurà per Mesa Electoral?
a) Una
b) Dues
c) Cap
d) Tres
20. Dijous a última hora una escola demana que es portin unes taules que estan al
magatzem. Les necessiten el proper dilluns a les 8.00 allà, però divendres l’escola està
tancada per festa de lliure disposició. Com actuaràs per executar la demanda?
a) Demanar que vagi algú de l’escola a obrir el divendres per portar les taules
b) Demanar les claus, anar i deixar-les al vestíbul de l’escola
c) Portar-les el dilluns a primera hora, deixant el camió carregat el divendres anterior
d) No atendre la demanda per no ser urgent
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21. Com a mitjà auxiliar pel muntatge de dutxes a la sorra de platja què utilitzaràs?
a) Un transpalet
b) Un carretó elevador
c) Un camió cistella
d) Una retroexcavadora
22. Quin material seria el més adient per a posar en el sorral d’una escola?
a) Sorra comú
b) Sauló garbellat
c) Sorra rentada de riu
d) Morter
23. Per la càrrega de branques de poda en un carrer, quines son les prioritats a seguir?
a) Senyalitzar la zona afectada
b) Control de l’accessibilitat dels vianants a l’àrea de treballs
c) Donar pas alternatiu a vehicles i vianants si fos necessari
d) Totes les respostes són correctes
24. Quin dels següents vehicles no és habitual en brigades municipals?
a) Camió 3 eixos
b) Retroexcavadora
c) Furgoneta
d) Camió cistella
25. Quines operacions de revisió diàries mínimes és recomanable que faci el conductor
d’un camió?
a) Cap, no li correspon
b) Canviar l’oli
c) Inflar els pneumàtics
d) Revisar nivell oli motor i líquids (refrigerant motor, neteja parabrises i direcció assistida
hidràulica)
26. La furgoneta dièsel no engega. Què pot estar passant?
a) Que no tingui combustible
b) Que no tingui oli
c) Que la bateria falli
d) La a i la c són correctes
27. Et manca pressió als pneumàtics i els has d’inflar per comprovar si hi ha una possible
punxada. On trobaràs les dades de pressió dels pneumàtics?
a)
b)
c)
d)

A la benzinera
A la fitxa tècnica
Al perfil lateral de xapa del vehicle al costat seient conductor
A la roda
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28. En cas de no estar desgastats els pneumàtics d’un camió es recomana canviar-los als:
a) 4 anys
b) 5 anys
c) 8 anys
d) 10 anys
29. És obligatori canviar els pneumàtics quan?
a) Les ranures principals del dibuix dels pneumàtics són menors a 1,6 mm de profunditat
b) Les ranures principals del dibuix dels pneumàtics són menors a 3 mm de profunditat
c) Als 5 anys
d) Als 80.000 km
30. Al traslladar material amb la grua el més important serà:
a) Treballar amb el centre de gravetat de la càrrega
b) No treballar en punta
c) Assegurar la càrrega
d) La a i la c són correctes
31. En treballs de manipulació manual de càrregues quina afirmació és correcta?
a) En cap cas es sobrepassarà un pes de 25 kg
b) El pes màxim a no sobrepassar és igual en homes que en dones
c) Podrem carregar més pes amb els braços estirats a l’alçada de les espatlles
d) Cal sostenir la càrrega propera al cos i amb els braços estirats
32. Al carregar un camió:
a) Primer es posaran els objectes més petits
b) Primer es posaran els objectes més pesats per tota la base
c) El material més pesat es situarà a la part posterior del camió
d) Cap és correcta
33. Quantes saques de 1.000 kg de pes podràs carregar en un camió grua de MMA (massa
màxima autoritzada) 16 Tn i TARA 9.260 kg?
a) 5 ut
b) 6 ut
c) 7 ut
d) 8 ut
34. Quina actuació de manteniment consideres més important en unes passeres de fusta
de platja de cara a la durabilitat de la fusta?
a) Netejar-les amb aigua i sabó
b) Fer un repàs de caragols
c) Tapar-les
d) Aplicar lasur o oli de llinosa
35. Com sabràs quant de pes pots carregar al carretó elevador?
a) Pesaré abans la càrrega en una bàscula i ho multiplicaré per 1,5
b) Ho miraré a la placa de dades de la màquina
c) Trucaré al fabricant
d) No hi ha límit
36. Has carregat unes taules de despatx al camió i una s’ha descantellat, com actuaràs?
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a)
b)
c)
d)

No diré res, no és greu
Ho arranjaré jo mateix com pugui
Ho comunicaré al meu superior i ho passaré a l’especialista que correspongui
Al descarregar a magatzem deixaré una nota a la taula amb l’anomalia

37. Què serà el més important al preparar caixes en el trasllat de tot un equipament?
a) Embolicar el material amb paper de bombolla
b) Embolicar interiorment amb paper de cartró
c) Que s’identifiqui l’aula o espai on va
d) Que pesi poc
38. Per a què s’utilitza l’emulsió asfàltica en treballs d’asfalt en calent?
a) No s’utilitza en treballs d’asfalt en calent
b) Com a element d’unió
c) Per a netejar la superfície a asfaltar
d) Es tira a l’asfalt en calent i es barreja abans d’escampar
39. Amb què netejaràs el camió un cop finalitzats els treballs d’asfalt en calent de la
jornada?
a) Amb aigua i sabó
b) Amb sorra
c) Amb producte químic desgreixant
d) Amb oli de llinosa
40. Què és una senyal V-16?
a) És un dispositiu lluminós de seguretat que es col·loca al sostre d’un vehicle en cas
d’accident o avaria
b) Són uns triangles reflectants a col·locar a l’exterior en cas d’accident o avaria
c) La a i la b són correctes
d) Un panell per senyalitzar les càrregues

PREGUNTES RESERVA
41. Quantes persones com a màxim poden anar en un camió, inclòs el conductor?
a) 6 persones
b) 7 persones
c) 8 persones
d) 9 persones
42. Són senyals objectives de com es troben les funcions vitals d’un ferit?:
a) Consciència i respiració.
b) Hemorràgies, fractures i cremades.
c) Consciència, respiració i pols.
d) Respiració, pols, i ulls oberts.
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43. Quants viatges de camió grua de 2 eixos de 16 Tn i uns 4,50 m de longitud de caixa
hauràs de fer com a mínim per traslladar a un acte de ciutat 3 gàbies de 120 cadires de
fusta/gàbia i 3 gàbies o carros de 30 taules de 1,80 m longitud/gàbia?
a) 1 viatge
b) 2 viatges
c) 3 viatges
d) 4 viatges
44. Les senyals per indicar un desnivell, obstacle o altres elements que puguin
significar un risc de caiguda, són:
a) Franges alternes grogues i negres, amb una inclinació de 45º aproximadament.
b) Franges alternes blanques i vermelles, amb una inclinació no superior a 10º.
c) Franges rectes i alternes grogues o verdes
d) Franges rectes i alternes blanques o vermelles.

