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Código_____________________ 

 

 

Cada pregunta so ten unha contestación correcta. 

Rodeen a contestación correcta cun círculo o máis limpo posible, en caso dalgunha 

equivocación crucen a resposta incorrecta e marquen un novo círculo. Exemplo:   

 
 

 

 

1.- Para facilitar o mantemento de chans porosos, é conveniente: 

 

 a).- Aplicar un tratamento de base. 

 b).- Aplicar decapantes  na súa limpeza diaria. 

 c).- Realizar a diario un varrido húmedo. 

 d).- Realizar a diario un fregado con sistema de dobre cubo. 

 

2.-Un produto antiestático emprégase para: 

 

 a).- Que a suciedade desprendida dos tecidos durante o lavado se manteña en suspensión e 

      non volva a  a depositarse nos mesmos. 

 b).-Eliminar manchas na limpeza de alfombras. 

 c).- A limpeza de equipos informáticos. 

 d).-Desincrustar a cal dos aparatos sanitarios. 

 

3.- As características de posuír propiedades humectantes, de dispersión e suspensión son 

propias de: 

 

 a).- As Lixivias. 

 b).-Os limpadores abrasivos. 

 c).-Os deterxentes. 

 d).-Os desinfectantes. 

 

4.- Cando se emprega lixivia, augarrás ou amoníaco débese usar como medida preventiva. 

 

 a).-Guantes e gafas de protección, para evitar salpicaduras. 

 b).-Calzado aislante e cofia ou gorro. 

 c).-Guantes Metálicos e cofia ou gorro. 

 d).- Delantal que cubra o torso e gorro de plástico. 

 

 

5.- En que rúa está o Centro de Educación Infantil e Primaria As Covas? 

X 



 

 a).- Rúa dos Colexios Dena. 

 b).- Rúa dos Colexios Meaño. 

 c).- Rúa Herminia Fariña Meaño. 

 d).- Rúa Desiderio Dovalo Meaño. 
 

6.- A constitución española está distribuída en: 
 

 a).- Un preámbulo, 169 artigos, divididos en dez títulos enumerados, 4 disposicións   

    adicionais, nove disposicións transitorias e unha disposición final. 

 b).- Un preámbulo, 169 artigos, divididos en título preliminar, e dez títulos enumerados, 4 

    disposicións adicionais, e nove disposicións transitorias. 

 c).- Un preámbulo, 169 artigos, divididos en título preliminar, e dez títulos enumerados, 4 

     disposicións adicionais, nove disposicións transitorias e unha disposición final. 

 d).- Un preámbulo, 169 artigos, divididos en dez títulos enumerados, 4 disposicións  

    adicionais, oito disposicións transitorias e unha disposición final. 

 

7.- Segundo o comportamento dos deterxentes para disolver a suciedade, clasifícanse en: 

 

 a).-Alcalinos e lixivias. 

 b).-Xabóns, deterxentes e lixivias. 

 c).-Básicos, ácidos e neutros. 

 d).-Naturais e sintécticos. 
 

8.-Manter as zonas de paso despexadas, contribúe a diminuír riscos por: 

 

 a) .- Fatiga física. 

 b).- Golpes. 

 c).- Axentes biolóxicos. 

 d).-Vía Cutánea 
 

9.- Sinale o grupo de aparatos e útiles manuais: 
 

 a).- Escoba, recolledor, plumero. 

 b).- Guantes, lixadora e cepillo. 

 c).- Estropallo, mopa aspiradora. 

 d).- Gamuza, fregona, monocepillo. 
 

10.- Cal é a técnica máis aconsellable na limpeza dun chan de terrazo?. 
 

 a).- Estender  axudándose dunha mopa ou fregona unha solución de vinagre e agua. 

 b).- Estender axudándose  dunha mopa ou fregona unha solución de auga e deterxente. 

 c).- Estender axudándose dunha mopa ou fregona unha solución de  a partes iguais de auga e 

     lixivia.  

 d).- Debido á súa dureza calquera produto serve para a súa limpeza sen danar o seu aspecto e 

     calidade. 



11.-Segundo a clasificación de  deterxentes e limpadores. Cales destes  produtos non é de 

mantemento e limpeza. 

 

 a).- Quitagraxas. 

 b).-Limpametais e produtos para o tratamento de superficies metálicas. 

 c).-Suavizantes. 

 d).-Ceras e limpadores para mobles e madeiras. 

 

12.-Sinale a afirmación correcta: 

 

 a).- Os equipos de protección individual están destinados a un colectivo. 

 b).- O traballador levará a casa o equipo despois da súa utilización. 

 c).- O empresario proporcionará gratuitamente aos traballadores os equipos de protección   

     individual que deben utilizar. 

 d).-A roupa de traballo corrente é un equipo de protección individual. 

 

13.- Son características dos desinfectantes: 

 

 a).- A súa capacidade para procrear xérmenes nun tempo rápido. 

 b).-O seu aroma desagradable. 

 c).-A súa compatibilidade con outros produtos. 

 d).- A resposta a e b son correctas. 

 

14.-Que empregaremos para limpar unhas ventás de aluminio. 

  

 a).- Unha baieta mollada con auga xabonosa. 

 b).- unha baieta mollada en lixivia. 

 c).- Un pano limpo de algodón. 

 d).- Unha esponxa impregnada de amoníaco. 

 

15.- Cal dos seguintes tipos de chan está fabricado con pedra artificial? 

 

 a).- De porcelana. 

 b).- De mármore. 

 c).- De pizarra. 

 d).-De granito. 

 

16.- Como se denomina a operación consistente en recoller, clasificar, agrupar ou preparar 

residuos para o seu transporte? 

 

 a).- Recollida selectiva. 

 b).- recollida. 

 c).-Almacenamento. 

 d).-Xestión de Residuos. 

 

 



17.-Os riscos máis comúns da actividade de limpeza son entre outros: 

 

 a).-Risco de contacto eléctrico. 

 b).-Inhalación de contaminantes químicos.  

 c).-Sobreesforzos. 

 d).-Todas as respostas anteriores son correctas. 

 

18.-Á hora de eliminar a  suciedade nos cristais, hai que ter en conta que a súa limpeza 

efectuarase: 

 

 a).- De abaixo  cara arriba. 

 b).- De arriba cara abaixo. 

 c).- Horizontalmente. 

 d).- Verticalmente 

 

19.- O hipoclorito sódico é. 

 

 a).- Un produto desengrasante. 

 b).- Un produto que limpa a prata. 

 c).- Un produto desinfectante. 

 d).-As respostas a e b son correctas. 

 

20.- Onde se sitúa a Escola Infantil Municipal 0-3 anos. 

 

 a).- Rúa de Galicia en Meaño 

 b).- Rúa Ponte Dena en Dena 

 c).- Rúa dos Colexios en Dena 

 d).- Ningunha é correcta. 

 

 

PREGUNTAS RESERVA. 

 

21.- Cal destas definicións corresponde á desinfección?. 

  

 a).- O conxunto de operacións que permiten eliminar a suciedade visible ou microscópica. 

 b).- A redución temporal do número total de microorganismos vivos e a destrución dos 

 patóxenos. 

 c).- A realización, segundo o tipo de suciedade, dunha limpeza con auga fría ou quente. 

 d).- A eliminación de toda forma de vida, incluída as endosporas. 

 

22.-A forma política do estado español é: 

 

 a).-Monarquía presidencialista. 

 b).-Democracia parlamentaria. 

 c).-Monarquía parlamentaria. 

 d).- La república. 


