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MOTIUS D’EXCLUSIÓ DEL PROCÉS SELECTIU: 

1. Disposar, a fora de la bossa, d’algun aparell electrònic (inclou rellotges 

amb connexió internet). 

2. Sortir de l’aula sense autorització. 

3. Parlar amb algú que no sigui de l’organització. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens 

aproparem a resoldre’l. 

4. Copiar o deixar-se copiar. Mirar el full de respostes o quadernet d’una 

altra persona aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar 

seran motius d’exclusió per les dues persones que participin en el fet. 

5. Continuar responent preguntes un cop es digui “s’ha acabat el temps!!”. 

6. Manipular la bossa on estan les seves pertinences. 

INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ 

1. Aquest qüestionari es composa de SETANTA CINC preguntes de 

resposta múltiple i DEU preguntes addicionals de reserva, que es 

valoraran cas què s’anul·li alguna de les setanta cinc anteriors. 

2. Recordi que el temps de realització de la prova és de NORANTA 

MINUTS (90’) i un cop aquest s'acabi ja no podran passar al “Full de 

respostes” cap anotació del quadernet. 

3. Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor i contenen una 

única resposta correcta. Les respostes errònies descomptaran ¼ part del 

valor d’una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran 

puntuació. 

4. Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes” tenint 

en compte aquestes instruccions i les contingudes en el propi “Full de 

Respostes”. 

5. Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que 

assenyalarà en el “Full de Respostes” correspon al número de pregunta 

del qüestionari. Al “Full de Respostes” no haurà d’anotar cap altre marca 

o senyal diferent de les necessàries per a contestar l’exercici. 

6. En cas d’equivocar-se, haurà d’esborrar perfectament la marca tant del 

full original, com de l’autocopiatiu. 

7. En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta 

d’una pregunta, o no es pugui identificar clarament quina és l’opció 

escollida per la persona aspirant, es considerarà la resposta com si fos 

en blanc. 

8. No separi el full autocopiatiu del Full de respostes”, perquè ja li 

explicarem com fer-ho en finalitzar. 
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Primer Exercici 

Cinquena Prova 

 

TEST DE 

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS 

 

1. A la transmissió de calor de la zona del terra (on hi ha una estufa) al 

sostre que es produeix mitjançant l’aire, que en escalfar-se baixa la 

seva densitat, s’anomena:  

a. Radiació. 

b. Conducció. 

c. Convecció. 

d. Inducció. 

 

2. En relació a les diferents escales de mesura de temperatura, expressa 

la temperatura de 35ºC en la unitat bàsica del Sistema Internacional:  

a. 35ºC. 

b. 238,15 K. 

c. 308,15 K. 

d. 95ºF. 

 

3. Un mecanisme ens permet transformar i/o transmetre força i/o 

moviment des d’un element motriu fins a una altre receptor (conduït). 

En relació als mecanismes hi ha una opció incorrecta. Quina?  

a. Una corriola simple s’utilitza per transformar el moviment lineal a circular. 

b. Un engranatge de dues rodes dentades rectes ens permet transmetre el 

moviment. 

c. Un conjunt pinyó-cremallera permet transformar el moviment circular a 

moviment lineal i viceversa. 

d. Un conjunt biela-manovella permet la transformació de moviment. 

 

4. En relació a les bateries de plom-àcid que porten els vehicles a motor 

(no híbrids o elèctrics), indica quina de les opcions següents és FALSA:  

a. L’elèctrode on es produeix la reacció d’oxidació rep el nom de càtode o pol 

+, i l’elèctrode on es produeix la reducció rep el nom de ànode o pol - . 

b. L’electròlit està format per una dissolució d’àcid sulfúric en aigua destil·lada. 

c. Si la bateria és de sis vasos connectats en sèrie és perquè la bateria és de 

12 V, habitual per a vehicles lleugers. 

d. El fabricant ens indica la energia que pot emmagatzemar, quan està 

completament carregada, en Ah. 
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5. En relació a les màquines tèrmiques una de les següents opcions és 

FALSA. Quina?  

a. Un motor de combustió dièsel és una màquina de combustió interna. 

b. Una turbina de vapor és una màquina de combustió externa. 

c. Una aplicació de les turbines de vapor és l’accionament dels alternadors de 

les centrals de producció elèctrica de tipus nuclear.  

d. Una turbina de gas és una màquina de combustió externa. 

 

6. Per un conductor de coure de resistència R, passa un corrent constant I 

durant un temps t. La tensió entre els extrems del conductor és U. 

Relacionant la llei de Joule i la llei d’Ohm, podem expressar l’energia 

calorífica que desprèn el conductor de diferents formes. Indica quina 

d’elles és FALSA:  

a. L’energia calorífica és directament proporcional a U, a I i a t.  

b. L’energia calorífica es pot calcular fent (U2 /R)·t. 

c. L’energia calorífica és directament proporcional a R, a I i t.  

d. L’energia calorífica es pot calcular fent  I2·R·t. 

 

7. Considera dos conductors de coure, A i B. El conductor A és de 2,5 mm2 

de secció i de 100 m de longitud. El conductor B és de 10 mm2 de secció 

i de 400 m de longitud. Considerant que els dos estan a la mateixa 

temperatura, en relació a la resistència elèctrica R de cada conductor, 

es pot afirmar que:  

a. RA > RB. 

b. RA < RB. 

c. RA = RB. 

d. RB = 4·RA. 

 

8. Estem cuinant amb una planxa elèctrica que consumeix 2.500 W durant 

mitja hora. L’energia elèctrica absorbida de la xarxa serà: 

a. 1.250 W. 

b. 1.250 kWh. 

c. 4.500 kJ o bé 1,25 kWh. 

d. 4.500 J. 

 

9. En compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (en 

endavant REBT), i en relació als conductors d’una instal·lació trifàsica 

interior d’un habitatge, podem afirmar:  

a. Es consideren conductors actius només els conductors de fase. 

b. Poden ser tant de coure com de fibra òptica. 

c. Cada fase tindrà un color diferent que pot ser marró, negre o gris. 

d. El conductor de protecció té la consideració de conductor actiu. 
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10. En compliment del REBT i en relació als diferents circuits d’un habitatge 

amb nivell d’electrificació bàsic, a continuació s’indiquen les seccions i 

calibre de la protecció per a diferents circuits. Identifica l’opció FALSA :  

a. El C1 (il·luminació): cable d’1,5 mm2 protegit amb PIA de 10A. 

b. El C3 (cuina-forn): cable de 4 mm2 protegit amb PIA de 25A. 

c. El C2 (TC ús general i frigorífic): cable de 2,5 mm2 protegit amb PIA de 16A. 

d. El circuit C4 es pot subdividir en 3 circuits (rentadora, termo, 

rentavaixelles). Cadascun d’ells amb cable de 2,5 mm2 i protegit amb PIA de 

16A.  

 

11. En un habitatge amb subministrament monofàsic i electrificació bàsica, 

l’IGA és de 32A. Per protegir la instal·lació amb un únic interruptor 

diferencial de dos pols (ID), col·locat a continuació (aigües avall) de 

l’IGA, es presenten 4 opcions. Indica quina d’elles compleix amb el 

REBT.  

a. ID de 300 mA de sensibilitat i intensitat assignada 32A. 

b. ID de 300 mA de sensibilitat i intensitat assignada 25 A. 

c. ID de 30 mA de sensibilitat i intensitat assignada 25 A. 

d. ID de 30 mA de sensibilitat i intensitat assignada 40 A. 

 

12. Quan un xoc elèctric produeix en una persona pèrdua del sincronisme 

en el funcionament del cor, el que provoca moviments molt ràpids del 

mateix que no permeten garantir la circulació sanguínia, es diu que el 

xoc elèctric ha provocat:  

a. Asfíxia. 

b. Tetanització. 

c. Electrització. 

d. Fibril·lació. 

 

13. Dels següents motors, indica quin és el d’ús més habitual en un 

compressor d’un frigorífic domèstic.  

a. Motor d'espira en curtcircuit. 

b. Motor inducció trifàsic. 

c. Motor universal. 

d. Motor monofàsic de fase partida amb condensador. 

 

14. En una planxa domèstica per a la roba es disposa d’un element que 

permet connectar i desconnectar la resistència elèctrica i que ens 

permet ajustar diferents temperatures de consigna o treball. A quin 

element ens estem referint?  

a. Una reactància. 

b. Una variac. 

c. Una pressòstat. 

d. Un termòstat bimetàl·lic. 
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15. Quan volem assegurar que dos contactors A i B no puguin activar-se 

alhora, podem col·locar un contacte normalment tancat d’A en sèrie 

amb la bobina de B i un contacte normalment tancat de B en sèrie amb 

la bobina d’A. Aquests contactes, atenent a la funció que fan, 

s’anomenen:  

a. Temporitzats. 

b. De realimentació. 

c. D’enclavament elèctric. 

d. Contactes sèrie. 

 

16. La protecció per sobrecàrrega dels motors es pot realitzar utilitzant un 

relé tèrmic o un disjuntor magnetotèrmic. En relació al seu 

funcionament, indica l’opció FALSA:  

a. El relé tèrmic obrirà el circuit de potència directament, obrint els seus 

contactes de potència en cas de sobrecàrrega del motor.  

b. Un relé tèrmic no té poder de tall. 

c. El disjuntor, en cas de detectar sobrecàrrega, obre els seus contactes de 

potència traient directament l’alimentació al motor.  

d. El disjuntor ens aporta també protecció contra curtcircuits, eliminant la 

necessitat d’utilitzar seccionador-fusibles al circuit de potència. 

 

17. En relació a tot el sistema elèctric (producció, transport i distribució) 

indica en quin dels subsistemes es treballa a un nivell de tensió més 

elevat: 

a. En les línies de transport a llarga distància (línies MAT). 

b. Al subsistema de producció, justament la que proporcionen els alternadors 

de les centrals generadores (hidroelèctriques, tèrmiques, nuclears,...). 

c. Al subsistema de distribució. 

d. Als centres de transformació.  

 

18. En relació a les diferents formes de producció d’energia elèctrica, indica 

l’opció FALSA:  

a. Les centrals nuclears actuals són la majoria de fissió. 

b. Les centrals hidroelèctriques utilitzen una font energètica renovable.  

c. A Catalunya, la major part de la producció d’energia elèctrica prové de 

centrals de cicle combinat. 

d. Les centrals eòliques utilitzen fonts d’energia renovables. 

 

19. Una central de producció elèctrica mou l’alternador mitjançant una 

turbina de gas i una segona turbina de vapor, que es mou aprofitant 

l’energia residual dels gasos de combustió de la turbina de gas. Aquest 

tipus de central de producció elèctrica és del tipus:  

a. Hidroelèctrica. 

b. Nuclear. 

c. Convencional de gas. 

d. Cicle combinat. 
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20. A la instal·lació d’un o més transformadors que redueixen la tensió d’AT 

a BT, conjuntament amb l’aparamenta i l’obra necessària, se l’anomena: 

a. Subcentral transformadora. 

b. Subestació elevadora. 

c. Centre de transformació. 

d. Subestació reductora. 

 

21. L’embragatge té com a missió: 

a. Transmetre la potència del motor al canvi de marxes. 

b. Transmetre la potència del motor a les rodes. 

c. Transmetre la força elèctrica del motor. 

d. Transmetre la força elèctrica de la caixa de canvis. 

 

22. La funció de la bateria és: 

a. Proporcionar electricitat a l’automòbil en tot moment. 

b. Proporcionar electricitat a l’automòbil quan no ho pot fer el transformador. 

c. Proporcionar electricitat a l’automòbil quan no ho pot fer l’alternador. 

d. Mantenir intensitat al circuit elèctric de l’automòbil amb la clau de contacte 

posada. 

 

23. Un motor dièsel en la fase d’admissió, admet: 

a. Aire. 

b. Combustible. 

c. Aire i combustible. 

d. Depèn de les revolucions. 

 

24. Un tren epicicloidal està format per: 

a. Només corona dentada i eix porta satèl·lits. 

b. Corona dentada, eix porta satèl·lits i eix del planetari. 

c. Corona, eix porta satèl·lits i sincronitzador. 

d. Eix del planetari, sincronitzador i corona dentada. 

 

25. Què s’entén per adiabàtic? 

a. Sense intercanvi de calor. 

b. Pressió constant. 

c. Pressió variable. 

d. Volum constant. 

 

26. En un motor Otto, com es comporten la pressió i el volum dins del 

cilindre en el temps d’expansió? 

a. El volum i la pressió augmenten. 

b. El volum i la pressió disminueixen. 

c. El volum augmenta i la pressió disminueix. 

d. El volum disminueix i la pressió augmenta. 
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27. A què anomenem tensió nominal d’una bateria? 

a. A la tensió als borns sense connectar-la al circuit exterior. 

b. A la tensió als borns un cop descarregada per complet la bateria. 

c. A la tensió als borns un cop connectada al circuit exterior. 

d. A la indicada pel fabricant a la placa de característiques. 

 

28. Podem definir el motor d’arrencada com un transformador de: 

a. Energia mecànica en energia elèctrica. 

b. Energia elèctrica en energia mecànica. 

c. Energia elèctrica en energia química. 

d. Energia química en energia elèctrica. 

 

29. Si un vehicle porta un panell taronja amb el número d’identificació de 

perill 238, de quina família de producte es tracta ? 

a. Matèria tòxica gasosa i inflamable. 

b. Matèria comburent que pot reaccionar amb l’aigua desprenent gasos 

inflamables. 

c. Matèria gasosa, inflamable i corrosiva. 

d. Matèria tòxica gasosa, que reacciona amb l’aigua desprenent gasos 

inflamables. 

 

30. Si en un transport de mercaderies perilloses ens trobem amb ampolles 

(en castellà: “botellones”) amb la ogiva de color groc, segons el RD 

2060/2008 de quina família de producte es tracta? 

a. Inert. 

b. Inflamable. 

c. Oxidant. 

d. Tòxic. 

 

31. Un camió amb capacitat de càrrega en caixa genèrica que porti entre 

d’altres, diversos embalums de matèria corrosiva que superi les 

quantitats limitades per aquest producte, quina grafia ha de portar el 

panell taronja ? 

a. Número de perill 33 sense número ONU. 

b. Número de perill 30 sense número ONU. 

c. Panell taronja sense cap número de perill ni número ONU. 

d. No es tracta de transport ADR. 

 

32. Si un contenidor cisterna porta una etiqueta de perill de color groc amb 

un símbol d’una bola encesa i un 5.1 a sota, de quina família de 

producte es tracta ? 

a. Matèria que en contacte amb l’aigua, desprèn gasos inflamables. 

b. Matèria comburent. 

c. Matèria corrosiva. 

d. Peròxid orgànic. 
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33. El quocient entre la massa d’un fluid i el volum que n’ocupa rep el nom 

de: 

a. Densitat relativa. 

b. Densitat absoluta. 

c. Pes específic. 

d. Densitat superficial. 

 

34. El separador hidràulic és una eina utilitzada en tasques d’excarceració, 

que permet realitzar les següents accions: 

a. Tall. 

b. Tall i expansió. 

c. Expansió, compressió i tracció. 

d. Tall, expansió i compressió. 

 

35. Si al cilindre pneumàtic de la imatge, injectem aire a la mateixa pressió 

i simultàniament per A i B. L’èmbol del cilindre es mourà: 

a. A la dreta. 

b. A l’esquerra. 

c. Pot moure’s en qualsevol dels sentits. 

d. No es mourà. 

 

36. A la imatge podem observar un sistema tancat, on entre l’èmbol “A” i 

“B” hi ha un fluid incompressible i la secció de 

A és dues vegades la de B. Si apliquem una 

força FA, FB serà: 

a. La meitat de FA. 

b. El doble que FA. 

c. Un quart de FA. 

d. Serà la mateixa que FA. 

 

37. A quants quilòmetres corresponen 15 centímetres en un mapa a escala 

1:50.000? 

a. 3 quilòmetres. 

b. 7,5 quilòmetres. 

c. 0,75 quilòmetres. 

d. 0,3 quilòmetres. 

 

38. Què ens indica una major proximitat de les corbes de nivell en un 

mapa? 

a. La presència d’un curs fluvial. 

b. Que el terreny és molt pla. 

c. Moltes corbes en les carreteres. 

d. Major pendent del terreny. 
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39. A quin angle es correspon el rumb SSE? 

a. 157,5º. 

b. 225º. 

c. 202,5º. 

d. 112,5º. 

 

40. Si estem avançant en direcció NNO i girem 90º cap a la dreta, en quina 

direcció seguirem? 

a. ESE. 

b. ENE. 

c. NNE. 

d. SSE. 

 

41. Per lligar els fonaments d’una casa, fets amb sabates de formigó armat, 

l’element constructiu que s’utilitza és:  

a. Llosa de formigó. 

b. Riosta de formigó armat. 

c. Rasa. 

d. Bigueta pretesada. 

 

42. L’entrega d’una coberta a dos aigües a la part superior s’anomena:  

a. Carener.  

b. Canaló. 

c. Aiguavés. 

d. Trencadís. 

 

43. Quan un forjat està construït per biguetes col·locades en una mateixa 

direcció i suportades pels extrems, diem que és:  

a. Llosa plana. 

b. Llosa alveolar. 

c. Forjat unidireccional.  

d. Forjat reticulat. 

 

44. Un element constructiu que té com a missió transmetre les càrregues 

d’un pilar al terreny és:  

a. Un congreny. 

b. Una sabata aïllada. 

c. Un formigó de neteja. 

d. Una riosta. 
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45. En relació al formigó armat i el pretesat, indica l’opció FALSA:  

a. El formigó pretesat redueix la possibilitat d’aparició d’esquerdes en el 

formigó. 

b. El formigó armat requereix de major quantitat de ferro que el formigó 

pretesat per a similar sol·licitacions. 

c. El formigó pretesat necessita d’acers de major qualitat i prestacions. 

d. En la construcció de ponts de bigues, amb llums importants, és més adequat 

el formigó armat que el pretesat per realitzar les bigues. 

 

46. En la realització d’un moviment de terres ha de tenir-se en compte la 

cohesió i la densitat del terreny.  

a. Sempre. 

b. No cal. 

c. Només a la vora de zones humides. 

d. Només quan són edificis d’habitatges. 

 

47. Quina barreja és el formigó?  

a. Aigua, ciment i sorra. 

b. Aigua, ciment, guix i sorra. 

c. Aigua, ciment, calç i sorra. 

d. Aigua, ciment i àrids.  

 

48. La pasta de guix o morter simple de guix, és un conglomerat adient per: 

a. Reparacions de fuites d'aigua. 

b. Revestiments interiors i fixacions interiors urgents. 

c. Fixar materials sense urgència perquè és de solidificació lenta. 

d. Revestiments a l'aire lliure. 

 

49. Un dispositiu que impedeix automàticament el pas d’un fluid en sentit 

contrari al normal de funcionament de la instal·lació és una:  

a. Vàlvula de desguàs. 

b. Vàlvula de recirculació. 

c. Vàlvula de retenció. 

d. Vàlvula reductora de pressió. 

 

50. En les canonades de ferro galvanitzat emprades a les instal·lacions 

d’aigua d'un edifici les seves unions es realitzen mitjançant:  

a. Unions electrosoldables. 

b. Amb accessoris roscats.  

c. Amb pastes de ciment. 

d. Amb maniguets de coure. 
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51. Un grup de sobreelevació d’aigua s’instal·la per:   

a. Pujar el cabal d’aigua amb la mateixa velocitat. 

b. Disposar d’una pressió major als últims pisos. 

c. No existeixen grups de sobreelevació. 

d. Únicament s’instal·len en gratacels a partir del 8è pis. 

 

52. Segons el CTE i en relació a la instal·lació d’aigua d’un habitatge, la 

màxima pressió que pot haver-hi en qualsevol punt de consum és de:  

a. 2 bar. 

b. 250 kPa. 

c. 900 kPa. 

d. 5 bar. 

 

53. La prova d'estancament d’una instal·lació domèstica de gas natural es 

realitza comprovant que no hi hagi fuites:  

a. Amb aigua sabonosa. 

b. Amb una pressió de 500 mm columna de mercuri. 

c. Amb una pressió de 500 mm columna d’aigua. 

d. No fa falta fer cap prova, si la instal·lació està ben realitzada. 

 

54. En el cas d’una fuita de gas natural en la instal·lació d’un habitatge, el 

gas tendirà a?  

a. Ascendir a les zones altes de l’habitatge i de l’edifici. 

b. Descendir acumulant-se en les zones més baixes de l’edifici. 

c. Evaporar-se per la calor. 

d. Cap de les anteriors és correcta. 

 

55. En quin material utilitzat per a les instal·lacions de gas s’utilitzen les 

unions per soldadura per electrofusió?  

a. Coure. 

b. Polietilè. 

c. Acer inoxidable. 

d. Acer. 

 

56. De les següents zones d’un habitatge, en quina d’elles és permès 

col·locar el comptador de gas?  

a. Dormitori. 

b. Bany. 

c. Galeria/safareig, sempre que sigui obert a l’exterior.  

d. Cap opció és correcta. 
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57. Com es diu la substància que participa en la combustió i que actua com 

a oxidant? 

a. Combustible. 

b. Comburent. 

c. Flama. 

d. Exotèrmic. 

 

58. Com es diu la temperatura mínima a la qual s’ha d’escalfar un material 

combustible per tal que, en contacte amb l’aire, cremi sense necessitat 

d’un focus extern de calor? 

a. Punt d’inflamació. 

b. Punt d’ignició. 

c. Temperatura de deflagració. 

d. Punt d’autoignició. 

 

59. Un dels possibles efectes del foc en una estructura de formigó és: 

a. L’augment de la seva capacitat resistent a compressió. 

b. L’augment de la seva capacitat resistent a tracció. 

c. Cap efecte, el formigó és l’únic material inalterable davant d’un incendi. 

d. Un escrostonament o despreniment del recobriment (en anglès: “spalling”). 

 

60. Quin d’aquests materials de construcció té una major conductivitat 

tèrmica? 

a. Acer. 

b. Fusta. 

c. Formigó. 

d. Totxo. 

 

61. Com s’anomena la suma de les energies calorífiques que s’alliberen en 

la combustió de tots els materials combustibles continguts en un edifici 

i els seus elements constructius? 

a. Resistència al foc. 

b. Combustió. 

c. Càrrega de foc. 

d. Reacció al foc. 

 

62. La classificació europea de les propietats de resistència al foc dels 

elements constructius, segons el Reial Decret 312/2005 un element 

constructiu REI 120 compleix:  

a. Una estabilitat d’eficàcia 34B. 

b. Una estabilitat i una integritat d’eficàcia 34B. 

c. Una estabilitat, integritat i aïllament tèrmic de 120 minuts. 

d. Una velocitat de producció de fums de 120 m³ per hora. 
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63. Si el cabal d’un fluid en moviment per un conducte és constant, però es 

disminueix la secció del conducte, què succeeix amb la velocitat del 

fluid al pas per aquesta nova secció? 

a. Es manté constant. 

b. Es redueix. 

c. Augmenta. 

d. No es pot treure cap conclusió respecte la velocitat. 

 

64. Quina afirmació és certa respecte de les pèrdues de càrrega en un fluid 

en moviment a través d’un conducte? 

a. Augmenten al reduir-se la velocitat del fluid. 

b. Augmenten a l’augmentar el diàmetre de la instal·lació. 

c. Augmenten al reduir-se el cabal del fluid. 

d. Augmenten al reduir-se el diàmetre de la instal·lació. 

 

65. Quina afirmació és certa respecte al con d’atac amb una llança d’aigua? 

a. S’utilitza amb obertura màxima de més de 90º. 

b. Té menor abast que el raig sòlid. 

c. Proporciona menys absorció de calor que el raig sòlid. 

d. S’utilitza amb obertura màxima menor de 30º. 

 

66. Quin d’aquests elements no es pot qualificar com a sistema de protecció 

activa? 

a. Un extintor de pols ABC. 

b. Una BIE. 

c. Una porta EI2 30 C5. 

d. Un hidrant d’incendis. 

 

67. El Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

especifica que un extintor portàtil en condicions de funcionament tindrà 

com a màxim un pes de: 

a. 6 kg. 

b. 12 kg. 

c. 18 kg. 

d. 20 kg. 

 

68. Els focs de classe B, amb quin tipus d’incendis els relacionem? 

a. De líquids o sòlids liquables. 

b. De sòlids. 

c. De gasos. 

d. De metalls. 
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69. Què vol dir el concepte P.A.S.? 

a. Protegir – Avançar – Sortir. 

b. Protegir  – Avisar – Socórrer. 

c. Protegir – Actuar – Socórrer. 

d. Pensar – Avisar – Sortir. 

 

70. Què mesura l’escala de Glasgow? 

a. La mida pupil·lar i la resposta motora i verbal. 

b. La foto-reactivitat pupil·lar i la resposta verbal i motora. 

c. L’obertura ocular, la resposta motora i verbal. 

d. La simetria pupil·lar i la resposta motora i verbal. 

 

71. Què és l’etmoides? 

a. Un lligament. 

b. Un nervi. 

c. Un os. 

d. Un múscul. 

 

72. Quan l’aparell respiratori inhala aire del carrer, quin percentatge 

d’oxigen està respirant? 

a. Oxigen  al 50 %. 

b. Oxigen al 31 %. 

c. Oxigen al 21 %. 

d. Oxigen al 100 %. 

 

73. En estat normal i en repòs, un adult sa, quantes vegades respira? 

a. 12 per minut. 

b. 6 per minut. 

c. 22 per minut. 

d. 25 per minut. 

 

74. En termes sanitaris, què és la regla dels 9 de Wallace? 

a. Un mètode per mesurar la profunditat de les cremades. 

b. Un mètode  per mesurar fractures d’ossos llargs. 

c. Un mètode per mesurar la intensitat d’un infart de miocardi. 

d. Un mètode per mesurar l’extensió de les cremades. 

 

75. Quin és el símptoma més habitual en una infecció? 

a. Visió doble. 

b. Formigueig. 

c. Febre. 

d. Petèquies. 
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PREGUNTES DE RESERVA 

 

 

1. Es pot dificultar la propagació de l’incendi en la seva fase inicial d’un 

habitatge a la resta de l’edifici plurifamiliar, realitzant la següent acció:  

a. Obrint totes les portes que es puguin per poder ventilar. 

b. Obrint totes les portes que es puguin per poder dissipar la temperatura. 

c. Tancant totes les portes que es puguin de l’habitatge. 

d. No s’ha de fer res. 

 

2. Com es diuen els elements de connexió instantània que possibiliten que 

d’una instal·lació de mànega d’un determinat diàmetre en surtin dues 

de diàmetre menor? 

a. Reducció. 

b. Col·lector de dues boques. 

c. Llança. 

d. Bifurcació. 

 

3. El motor de combustió interna és una màquina: 

a. Mecànica. 

b. Tèrmica. 

c. Elèctrica. 

d. Híbrida. 

 

4. Quin producte és el número ONU 1203? 

a. Benzina. 

b. Gasoil. 

c. Carburant per aviació. 

d. Asfalt. 

 

5. Quines són TOTES les operacions que permet executar una eina 

hidràulica combinada o multi ús? 

a. Tall. 

b. Tall, expansió i compressió. 

c. Tall i compressió. 

d. Expansió i compressió. 

 

  



2018 - 79 Bombers/es 

6. El bloc de pedra en forma de tascó (en castellà: “cuña”) i que s’utilitza 

en la construcció d’arcs de pedra, s'anomena:  

a. Cassetó. 

b. Llosa de pedra. 

c. Maçó. 

d. Dovella. 

 

7. Quan la instal·lació d’una canonada de gas hagi de passar per un fals 

sostre, quina solució s’ha d’adoptar?  

a. Col·locar una beina de material plàstic. No cal que sigui resistent. 

b. Col·locar una beina d’acer d’1mm de gruix i taponar bé als dos costats per 

evitar sortida de gas en el cas que hi hagués un fuita de gas en la canonada. 

c. Col·locar una beina de metall o de material rígid i resistent, de diàmetre més 

gran que la canonada de gas, que haurà de garantir la ventilació en el cas 

de fuita de gas, evitant l’acumulació al fals sostre. 

d. No fa falta fer res, perquè les canonades de gas no poden travessar un fals 

sostre. 

 

8. Com es denomina la distància entre el PMS i el PMI en un motor? 

a. Calibre. 

b. Carrera. 

c. Volum unitari. 

d. Cilindrada. 

 

9. Quins són TOTS els elements necessaris que han de disposar els coixins 

neumàtics per elevació de càrregues per poder ser funcionals? 

 

a. Botella d’aire, manoreductor, mànegues de pressió i consola de control. 

b. Botella d’aire, mànegues de pressió i consola de control. 

c. Botella d’aire, manoreductor, mànegues de pressió i detonador. 

d. Els coixins neumàtics són autònoms, disposen d’un accionador pirotècnic i 

s’inflen fins la pressió tarada. 

 

10. Quan apuntalem els paraments verticals d’una rasa, l’element 

horitzontal de subjecció s’anomena:  

a. Compactació de terres. 

b. Estanpidor (en castellà: “codal”). 

c. Entibació quallada. 

d. Terraplenat de terres. 

 


