
 
 
 

Proba teórica fase oposición no proceso selectivo para a constitución dunha Bolsa de 
Emprego de Limpador/a de edificios municipais. 

Cabanas, 10 de marzo de 2023 
 
 
DNI e sinatura  :……………………………………...........................   
 
 
 1. A dirección do goberno e Administración do Concello de Cabanas corresponde a: 

a) Ao Pleno da Corporación 
b) Á Xunta de Goberno Local 
c) Ao Alcalde 
 
2. O Polígono de Vilar do Colo está en: 

a) No concello de Fene 
b) No concello de Cabanas 
c) Nos concellos de Fene e Cabanas 
 

3. O número de parroquias do Concello de Cabanas é de: 

a) Cinco 
b) Seis 
c) Sete 
 
4. O lugar de os Durás está situado na parroquia de: 

a) Santa Cruz do Salto 
b) Soaserra 
c) Regoela 
 
5. ¿Dónde se localiza a Casa do Concello de Cabanas?: 
a) Santo André de Cabanas 
b) San Martiño de Poto 
c) Santa Cruz do Salto 
 
6. A Lei de Prevención de Riscos Laborais regula: 
a) Os servizos de prevención e os requisitos mínimos das condicións de traballo 
b) As indemnizacións a percibir os traballadores no caso de accidente 
c) As sancións a aplicar ás empresas en caso de accidente 
 

7. Os empregados públicos clasifícanse en: 

a) Funcionarios de carreira e interinos, persoal laboral fixo ou temporal e directivo. 
b) Funcionarios de carreira e interinos, persoal laboral fixo, indefinido ou temporal e persoal 
eventual. 
c) Funcionarios de carreira, interinos, persoal laboral fixo e eventual. 



8. Os funcionarios públicos teñen dereito, como mínimo, durante cada ano natural, 
a unhas vacacións retribuídas de: 

a) 22 días hábiles, ou dos días que correspondan proporcionalmente se o tempo de servizos 
durante o ano foi menor. 
b) 22 días naturais, ou dos días que correspondan proporcionalmente se o tempo de servizo 
durante o ano foi menor. 
c) Un mes 

9. Cal das seguintes non é unha parroquia do Concello de Cabanas: 

a) Irís 
b) Lavandeira 
c) Regoela 

10. As máquinas de limpeza se clasifican segundo: 

a) O traballo a realizar 
b) A natureza do chan 
c) Todas son correctas 

 
11. O carro mopa: 
a) É unha ferramenta de fregado 
b) É unha ferramenta de barrido húmido 
c) Todas son correctas 
 
12. O soporte de barrido húmido: 
a) É un sistema de fregado 
b) É unha ferramenta que evita levantar polvo 
c) Todas son correctas 
 
13. Os produtos de limpeza clasifícanse segundo: 
a) A súa actuación e composición química 
b) A súa toxicidade 
c) A súa olor 
 
14. Para a limpeza dos cristais utilizaremos: 
a) Produto limpa cristais. 
b) Rastrillo, auga e deterxente neutros. 
c) Auga e limpa cristais 
 
15. Para proceder á limpeza en profundade dun cuarto de baño, ¿Por onde se deberá 
comezar? 
a) Polos cristais e espellos 
b) Polo inodoro, o lavabo e placa de ducha 
c) Polo teito 
 
 



 
 
 

 
 
16. A función de vixilancia e control da normativa sobre prevención de riscos 
laborais corresponde: 
a) Ao Instituto Nacional da Seguridade Social 
b) Á Inspección de Traballo da Seguridade Social 
c) Á Inspección Xeral do Estado 
 
17. Chamamos reciclar a: 
a) Diminuír o residuo 
b)Transformar o residuo co obxectivo de conseguir un produto igual ou diferente ao inicial 
c) Ningunha é correcta 
 
18. ¿Con que tipo de xabón deben encherse os dosificadores dos aseos públicos? 
a) Con xel dermoprotector 
b) Con xabón fluío de PH neutro 
c) Con xabón ou xel bactericida 
 
19. Para a limpeza dos aparellos eléctricos existentes nos cuartos de baño non debe 
seguirse un destes procedementos: 
a) Desconectar a corrente antes de proceder á súa limpeza 
b) Ter as mans secas cando se limpan 
c) Usar un pano mollado 
 
20. Os teléfonos deben limparase: 
a) Cun pano seco 
b) Cunha baeta humedecida en auga con deterxente e alcohol 
c) Cunha esponxa impregnada en auga con deterxente e desinfectante 
 
21. O cristal da fotocopiadora debe ser limpado con: 
a) Limpa cristais 
b) Alcohol e deterxente 
c) Ningunha é correcta 
 
22. A limpeza exterior dunha fotocopiadora realízase con: 
a) Unha baeta húmida 
b) Un pano seco 
c) Unha esponxa impregnada en deterxente 
 
23. Para os aseos e vestiarios existen limpadores desinfectantes e bactericidas que, 
usados diariamente, e para lograr unha limpeza correcta, se utilizan nunha 
proporción aproximada de: 
a) Un litro de produto por vinte de auga 
b) Medio litro de produto por vinte de auga 
c) Dous litros de produto por vinte de auga 
 
 



24. A escoba debe lavarse: 
a) Diariamente 
b) Semanalmente 
c) Quincenalmente 
 
25. Cando se pasa lixivia a un obxecto logo debe: 
a) Deixarse secar 
b) Enxaugarse con auga 
c) Limparse con deterxente 
 
 
 
RESERVA: 
 
1. A Lei de Prevención de Riscos Laborais establece no seu artigo 14: 
a) Dereito dos traballadores a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no 
traballo 
b) Dereito do empresario á protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo 
c) O dereito dos traballadores a un salario digno 
 
2. Os equipos informáticos deben limparse con: 
a) Auga 
b) Produtos antiestáticos 
c) Deterxente 
 
3. A fregona utilizada para a desinfección dunha área lávase: 
a) Somerxéndoa tres horas en desinfectante 
b) Somerxéndoa catro horas en desinfectante 
c) Somerxéndoa en auga tibia con xabón 
 
4. O instrumento que se utiliza para raspar a suciedade dos cristais é: 
a) A rasqueta 
b) O cepillo duro 
c)O limpa cristais 
 
5. A auga oxixenada se utiliza: 
a) Como produto desinfectante e desincrustante 
b) Para evitar o endurecemento dalgúns tipos de manchas 
c) Como limpador desinfectante 
 


