
 

Ajuntament de Mataró  

 

Procés selectiu per cobrir de forma definitiva tres places de Peó, grup AP, mitjançant concurs 
oposició lliure, via consolidació de l’ocupació temporal (COT). Exp. 23860/19 

PROVA TIPUS TEST – 27 de novembre de 2019 

 

TEMPS DE REALITZACIÓ: 60 minuts 

PUNTUACIÓ:  Correctes sumen 0’175 punts. 
Incorrectes resten -0’043 
En blanc no resten. 

 

 

1. - En quin carrer es troba l’escola bressol del Tabalet? 
 
b) Ronda President Macià 
c) Ronda Cervantes 
d) Ronda Doctor Ferran 
e) La Riera 

 

2.- Quina és la l’autovia que enllaça Mataró amb la ciutat veïna de Granollers? 

a) l’Autovia C-32 
b) la carretera d’Argentona 
c) l’autovia C-60 
d) Cap de les tres   

 

3.- En quina plaça està situat el monument a la sardana? 

a) Plaça Catalunya 
b) Plaça Sta. Anna 
c) Avinguda Lluis Companys 
d) Parc Forestal  

 

4.- En quin parc es troba la biblioteca Antoni Comas? 

a) Parc del Nord 
b) Parc del Camí de la Serra 
c) Parc de l’antic Escorxador 
d) Parc Forestal 

 
 

MODEL 1 
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5.- Amb quins elements es fabrica el formigó? 

a) Aigua i sorra 
b) Aigua, sorra i ciment 
c) Aigua, sorra, ciment i grava 
d) Aigua, sorra, calç i grava   

 

6.- Amb quins elements es fabrica una beurada? 

a) Aigua i sorra 
b) Aigua i ciment 
c) Aigua i sorra molt fina 
d) Nomes aigua 

 

7.- Perquè es fa servir la “plana” ? 

a) Escampar el morter a la paret previ a la col·locació de les rajoles 
b) Remenar el morter dins la gaveta 
c) Per pujar una paret de totxanes 
d) Cap de les tres 

8.- Que es un “pitxolí” ? 

a) Un panot petit de remat al bordó de la calçada 
b) Una peça ceràmica igual a la resta de la que es composa la paret però d’una amplada inferior. 
c) Un totxo col·locat de cantell 
d) l’ocell que acompanya al paleta 

 

9.- Com senyalitzaries la manca d’un panot en una vorera? 

a) Amb una senyal de prohibit el pas 
b) Amb un cartell anunciant el fet 
c) Amb un con en el lloc on falta el panot 
d) Cap de les tres  

10.- Quin material faries servir per protegir els vianants de la caiguda d’algun material d’una façana? 

a) Tanques metàl·liques 
b) cons en filera 
c) senyal de prohibit el pas 
d) Mitjançant un informador 24 hores 
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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) Amb megafonia 24 hores 
b) Pels mitjans de comunicació 
c) Amb un cartell a 100 metres del lloc 
d) Cap de les 3  

 

12.- Quins d’aquests EPI’s (equips de protecció individual) son d’us obligatori sempre en treballs d’alçada? 

a) casc i botes de seguretat 
b) guants i ulleres de protecció de partícules 
c) mascareta antipols 
d) Cap de les tres 

 

13.- Per eliminar les males herbes d’un parterre, que utilitzaries: 

a) Insecticida 
b) Herbicida 
c) No les eliminaria 
d) Fungicida 

 

14.- En quin lloc et situaries per garantir la seguretat en la poda d’arbrat viari. 

a) Fora d’àrea de la capçada del arbre. 
b) Sota del arbre. 
c) En qualsevol lloc  ( donat que porto casc) 
d) l’interior del furgó. 

 

15.- Quina és la funció principal d’un tutor. 

a) Subjectar l’arbre.  
b) Estètica i decoratiu. 
c) Airejar el terra. 
d) Cap 

 

16.- Què és un escocell? 

a) Un tipus de reg. 
b) La zona que limita la base del tronc. 
c) Una eina. 
d) Un adob. 
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17.- Què és una eslinga? 

a) Una lona per protegir càrregues d’un camió 
b) Una eina per canviar les rodes del camió 
c) Un element per fixar i estabilitzar càrregues 
d) Les cintes d’una saca reutilitzable de runa 

 

18.- Com s’anomena el mitjà mecànic que s’utilitza en un magatzem per transportar i elevar càrregues? 

a) Un apilador manual 
b) Un portapalets o transpalet 
c) Un carretó elevador 
d) Una plataforma universal 

 

19.- Quina d’aquestes operacions es obligatòria abans de manipular una càrrega d’un palet amb el 
transpalet?   

a) lligar la càrrega 
b) col·locar bé les peces 
c) comprovar que no es belluguin les peces 
d) Totes tres 

20. - Les senyals de protecció contra incendis han de ser: 

a) pictograma blanc sobre fons vermell. 
b) pictograma blanc sobre fons verd. 
c) pictograma blanc sobre fons groc. 
d) Pictograma vermell sobre fons blanc 

 

21.- Quina d’aquestes tasques no es pròpia d’un peó?  

a) Replantejar 
b) Fer morter 
c) Apropar el material 
d) Netejar la zona de treball  

 

22.- Què s’entén per  lliscar una paret? 

a) Aplicar una capa de morter sobre una paret d’obra 
b) Aplicar una capa de morter fi sobre una paret d’obra 
c) Aplicar una capa de morter fi sobre un arrebossat 
d) Cap de les tres 
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23.- Un ciment cola de color blanc, en quin  suport d’acabat de paret l’utilitzaries 

a) De guix 
b) Arrebossat 
c) a i b 
d) Cap  

24.- Amb quina proporció prepararàs  el morter que et demani l’oficial paleta per a fer una paret de càrrega 
amb geros? 

a) Amb una palada de ciment i dues de sorra 
b) Amb tres palades de ciment 
c) Amb una palada de ciment i sis de sorra 
d) Amb una palada de sorra i tres de ciment 

 

25.- Per a què serveix una plomada? 

a) Per a mesurar la quantitat de plom d’una canonada 
b) Per a comprovar la verticalitat d’un element 
c) Per mesurar un pilar  
d) Cap de les anteriors  

 

26.- Quina eina faries servir  per a desencofrar un mur? 

a) Una pota de cabra 
b) Una maça 
c) Unes tenalles 
d) Totes són correctes 

 

27. - Quina de les següents actuacions amb un extintor és correcta: 

a) treure el passador de seguretat estirant de l'anella.  
b) subjectar la mànega de sortida de l'extintor.  
c) dirigir-se cap a l'incendi i situar-se, com a mínim, a un metre de distància  
d) totes les respostes són correctes. 

 

28.- Quines eines utilitzaries per fer una regata en un envà?  

a) Una paleta 
b) Picó i paletí 
c) Mall i taloja 
d) Maceta i escarpra  
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29.- Què és un polispast? 

a) Un carretó amb dues rodes 
b) Una gaveta lligada a una corda 
c) Un elevador mecànic per pujar el  material 
d) Cap de les tres 

30.- Quin és el nom del material que es pot veure a la fotografia?  

 

a) Rigola 
b) Tova 
c) Rassilla 
d) Llambordí 

 

31.- Amb quin d’aquests elements  netejaries una eina bruta d’asfalt? 

a) Benzina. 
b) Gasoil. 
c) Salfumant. 
d) Aigua.  

 

32.- Quin dels següents treballs no es pot considerar  un treball en alçada? 

a) Muntar una bastida de cavallets 
b) Netejar les canals d’una coberta 
c) Podar un arbre de la Rambla 
d) Canviar  les lluminàries d’una pista poliesportiva 

 

33.- Com pujaré i baixaré  d’una escala? 

a) Pujaré de cara i baixaré mirant cap a fora 
b) Pujaré i baixaré de cara a l’escala 
c) Pujaré i baixaré els esglaons de dos en dos 
d) Pujaré i baixaré de cara a fora 
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34.- Quin d’aquests elements no es considerat un EPI (equip de protecció individual) ?: 

a) Casc 
b) Faixa elàstica 
c) Sabates de seguretat 
d) Guants 

35.- Quin d’aquests elements es considera una protecció col·lectiva?  

a) Una barana 
b) Una línia de vida 
c) Un senyal d’obra 
d) Totes són correctes 

36.- És obligatori utilitzar proteccions auditives quan: 

a) En treballs de magatzem. 
b) Quan es superin 85 db de nivell sonor al lloc de treball 
c) Sempre que existeixi soroll al lloc de treball 
d) Cap dels tres 

37.- Per netejar les fulles d’una superfície de gespa del Parc, quin tipus d’escombra utilitzaries? 

a) Escombra metàl·lica. 
b) Escombra de palma. 
c) Rasclet metàl·lic. 
d) No es recullen mai. 

 

38.- Per què s’utilitza la desbrossadora? 

a) Per treure brossa. 
b) Tallar herbes 
c) Per llaurar la terra. 
d) Per podar arbustiva baixa. 

 

39.- Què és una guinyola? 

a) Un eina per desencofrar 
b) Una eina per traçar línies 
c) Una eina per marcar nivells. 
d) Un tipus de pinzell. 
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40. Identifica aquest material de construcció 

 

a) Panot. 
b) Rigola. 
c) Llambordí. 
d) Llamborda blanca. 

 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

41.- No podran fer-se servir escales de mà de més de quants metres de longitud? 
a) 3 metres 
b) 2,5 metres 
c) 5 metres 
d) 6 metres 

42.- Quina de les següents eines no seria pròpia d’un magatzem? 

e)  Una bufadora 
f) Un aplicador de precinte 
g) Una grapadora 
h) Una màquina per flexar 

43. - Com s’anomena el Teatre Municipal? 

a) Monumental 
b) Carreró 
c) Moderna 
d) Palauet 

44.- De quin risc principal et protegiran unes botes de seguretat? 

a) De l’aixafament del peu per la caiguda d’objectes 
b) Del trencament de les sabates de carrer 
c) De no ensopegar 
d) Cap de les anteriors 


