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DNI APELIDOS E NOME 

  
 

INSTRUCIÓNS PARA FACER A 1ª PROBA 
PARTE A (A1-A2-A3) 

Proba práctica A1 
Instruccións xerais 

§ Acceder o recinto con un documento de identificación válido. 
§ Estará prohibido o uso de calculadoras, reloxos dixitais con conexión a 

internet, telefonía móvil, cascos ou calquera aparello electrónico con 
memoria. 

§ O cabelo non pode tapar as orellas. 
§ Elexir a opción da proba A ou B e poñela no exterior do sobre en 

maiúsculas, xunto coa quenda, nome e apelidos e o nº de DNI. 
§ Unha vez comezada a proba, non se pode sair do local ata 30 minutos 

despois do comezo da mesma. 
§ Unha vez terminada a proba, entregala na mesa e precintala diante dos 

membros do tribunal, asinando no borde do peche do sobre. 

Formato 

§ A proba constará de un test de 100 preguntas.  

Instruccións para a proba A1 

§ Marcar con un “X” a resposta que creas verdadeira soamente na 
plantilla. (Soamente hai unha reposta válida). 

§ Si te equivocas marca a que non queres con un redondel 
§ Marcar tamén con un “X” a resposta na plantilla de resultados da 

última folla. 
§ Asinar todas as follas da proba. 
§ Calquer tipo de anotación na proba non é válida. 

Puntuación de esta parte A1 (2 Puntos dos 6 da Proba A) 

§ 0,020 Puntos por cuestión correctamente contestada. 
§ 2 Cuestións mal contestadas restan 0,020 puntos. 
§ Polas respostas en branco non se descontará puntuación. 

 

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 

§ Bolígrafo con tinta negra ou azul. 

Duración 

§ Este exercicio terá unha duración máxima de 100 minutos 
cronometrados 
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de 
educación secundaria da especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de 
Vehículos 

OPCIÓN A 
APELIDOS NOME DNI 

 
 

  

 
PREGUNTAS TIPO TEST 
 
1.-A principal vantaxe dun turbocompresor de xeometría variable é: 

A. Reducir o tamaño do turbo. 
B. Optimizar o tempo de resposta dun turbocompresor. 
C. Aumentar a relación de compresión do motor. 
D. Limitar a velocidade de rotación do motor. 

 
2.-Un motor con Common-rail con bomba (CR-Cp3), tarda en poñerse en 
marcha ou non o fai e na diagnose indica “defecto de presión en rail”. 
Onde estaría a avaría? 

A. Aire no circuito de alimentación 
B. Relé ou bomba mal. 
C. Non ten combustible. 
D. Revolucións de posta en marcha deficientes. 

 
3.- As bombas common-rail como pezas indispensables do sistema de 
inxección son as encargadas de trasportar o combustible necesario 
dende o depósito de combustible ata? 

A. O conduto de acumulación e comprimilo a moi altas presións. 
B. O circuito de baixa presión. 
C. Ata a bomba eléctrica. 
D. O circuito de retorno. 

 
4.-As bombas CP3 inxectan a unha presión de:? 

A. De entre 1300 e 1550 bar. 
B. De entre 1000 e 1250 bar. 
C. De entre 1600 e 1700 bar. 
D. Máis de 1800 bar. 

 
5.-As bombas CP4? 

A. Consumen moito combustible. 
B. Consumen pouco combustible. 
C. Dan un caudal de 20 L/h e traballan a 1800 bar. 
D. Están no circuito de refrixeración. 
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6.-Un motor de gasolina TFSI 2,5, que tipo de inxección é? 

A. Inxección directa. 
B. Inxección dual. 
C. Inxección indirecta. 
D. Inxección mixta. 

 
7.- Que valores  rexistra o sensor da batería? 

A. A temperatura, a tensión e a corriente de carga da batería. 
B. A señal multiplexada da batería. 
C. A corrente de carga. 
D. A carga da batería. 

8.- Nun vehículo híbrido, o motor xerador (MG1) é o encargado de..... 
A. Mover o vehículo. 
B. Facer a freada rexenerativa. 
C. Arrincar o motor de gasolina. 
D. Facer o enlace dos motores de gasolina e o motor xerador. 

 
9.-Temos unha caixa de bolas coa referencia 6203 ZZ, que significan  as 
letras ZZ? 

A. Que é de agullas. 
B. Que é reforzado. 
C. Que ten dúas proteccións, unha a cada lado tapapolvo. 
D. Ningunha das respostas é correcta. 

 
10.- Qué consecuencias pode ter o retraso no acendido nun motor diesel? 

A. Combustión lenta e progresiva. 
B. Combustión incompleta. 
C. Acumulación de combustible, seguido dunha subida de presión brusca. 
D. Picado de biela. 

 
11.- Os sensores de presión mais evolucionados traballan cunha sinal: 

A. De corrente alterna con frecuencia variable. 
B. De corrente pulsatoria modulada. 
C. De corrente alterna con amplitude variable. 
D. De corrente continua con tensión variable. 

 
12. -¿Onde mide o par o “sensor de par” da dirección electromecánica de 
doble piñón?: 

A. Directamente no piñón da dirección. 
B. A través do cilindro de mando. 
C. Directamente na caña de dirección. 
D. No dobre piñón. 

 
13.- Nun compresor de cilindrada variable, ¿quen se encarga de regular a 
carreira do compresor?. 

A. O cilindro hidráulico despraza o prato inclinado do empuxe. 
B. O desequilibrio entre muelles de empuxe e suxeción do prato. 
C. A diferencia de temperaturas do sistema. 
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D. A diferencia de presións entra a cámara de alta presión e o cárter do 

compresor. 
 

14.- Na reparación de carrozarías, ¿qué é o batido? 
A. Golpes rápidos moi próximos e non moi próximos. 
B. Alongamento da chapa. 
C. O material é desprazado dunhas zonas a outras mediante o golpeteo do 

martelo sobre unha cara da chapa e o tas apoiado sobre a faciana 
posterior. 

D. Realizase golpeteando a chapa de forma que se vaian facendo 
redondeles concéntricos dende a periferia ó centro. 
 

15.- En cal destes plásticos se recomenda o flameado   previo  o proceso 
de pintura? 

A. PE. 
B. PVC. 
C. ABS. 
D. PUR. 

 
16.- A supresión do pilar B  nalgúns vehículos actuais implica: 

A. Non existen na actualidade vehículos coa devandita característica. 
B. Solapar as portas no seu encontro central  e reforzar os montantes con 

aluminio. 
C. Reforzar as portas con aceiro ó boro, conformado en quente no seu 

encontro central creando rixidez e resistencia. 
D. Reparar  evitando a contaminación de metais. 

 
17.- Que se vai a medir no circuíto de carga con esta imaxe?, 

 
A. Avaliar a velocidade de carga do alternador en función da carga 

almacenada na batería 
B. Medir a intensidade e a tensión de rizado. 
C. Contar os electróns que pasan polo cable de carga. 
D. Ver un oscilograma almacenado. 

 
18.- As baterías de tracción son... 

A. Para alimentar unha carretilla elevadora do taller. 
B. Para mover un coche eléctrico. 
C. Son as de alta tensión. 
D. Para as motos, bicicletas e patinetes. 
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19.- Que nos indica o factor de traballo nun equipo de soldar? 

A. A porcentaxe de tempo que pode estar soldando a unha determinada 
intensidade sobre o tempo total. 

B. O tempo que vai a tardar en actuar o sensor de parada térmica cando o 
consumo chegue o 75% do total da máquina. 

C. O tempo que vai a tardar en actuar o sensor de parada térmica, soldando 
a 20º C de temperatura  ambente e usando  o 75% da potencia total da 
máquina,(100% da potencia nominal) 

D. O tempo de rearme do sensor da parada térmica unha vez actuado. 
 
20.-Para que se usa unha caixa transfer nun todoterreno? 

A. Para reducir a velocidade e bloquear as rodas. 
B. Para engranar a tracción dianteira. 
C. Para frenar o vehículo. 
D. Para facer funcionar o diferencial traseiro. 

 
21.-Este sinal de osciloscopio indícanos que... 

 
A. É unha señal de motor de arranque. 
B. É unha señal de alternador defectuoso. 
C. É unha señal BSS. 
D. Confirma que a tensión de dúas das tres fases están ben. 

 
22.-Este artefacto é: 

   
A. Un regulador de tensión de camión. 
B. Un conector tipo moderno. 
C. Un regulador tipo COM de última xeración. 
D. Un regulador de tensión e intensidade. 

 
23.- Cales son  sistemas de asistencia a conducción? 

A. A axuda a aparcar e o limitador de velocidade. 
B. O aviso de cambio involuntario de carril. 
C. A detección de obxectos en movemento. 
D. Ningunha das respostas e correcta. 
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24.-Cantas letras de clasificación ten a nova etiqueta europea de 
clasificación de pneumáticos según o Reglamento (CE) 2020/740 do 
Parlamento Europeo do Consello do 25 de maio de 2020? 

A. Cinco. 
B. Sete e máis as da neve. 
C. Seis. 
D. Sete. 

 
25.- Defínese relación de compresión como: 

A. O volume de combustión dividido da suma do volume de combustión máis 
o volume unitario. 

B. Cociente do volume unitario entre o volume da cámara de combustión. 
C. A suma do volume unitario máis o volume da cámara de combustión 

dividido por o volume da cámara de combustión. 
D. A suma do volume unitario máis o volume da cámara de combustión 

multiplicado por o volume da cámara de combustión. 
 
26.-  O sistema de sobrealimentación Lysholm é: 

A.  Un compresor centrífugo ou cargador tipo “G” 
B. Unha variante do compresor Roots composto por dúas pezas helicoidales 

que xiran engranadas, as cales ao xirar diminúen o aire aloxado entre elas 
aumentando a súa presión. 

C. Un tipo de turbocompresor fixo. 
D. Un T.X.V.(Turbo Xeometría Variable) dotado dunha especie de funda en 

forma de campá que ao deslizar en maior ou menor medida sobre do turbo 
consigue que máis ou menos aire chegue á turbina. 

 
27.- A clasificación ACEA ao respecto do aceite de engraxamento do 
motor: 

A. Relaciona a viscosidade coa temperatura de uso dun aceite. 
B. Indica a temperatura mínima á que pode utilizarse dito aceite             

conservando unha viscosidade que lle permita fluír por os condutos á   
presión adecuada,de tal xeito que chegue con facilidade aos puntos de 
engraxamento para facilitar o arranque en frío. 

C. Clasifica os aceites en tres clases, A/B (Otto e diésel servizo lixeiro), C 
(Otto e diésel con tratamento gases escape), E (diésel pesados). 

D. Divídense en dúas series, S para gasolina e C para diésel. 
 

28.- O refractómetro para anticonxelante: 
A. Determina o contido de propilenetilenglicol en % de volumen e o punto 

de conxelación resultante no líquido refrixerante. 
B.  Determina o valor de pH do líquido refrixerante. 
C.  Determina o grado de calcificación do líquido refrixerante. 
D.  Determina o grado de acidez e/ou alcalinidade do líquido refrixerante 
 

29.- Nunha bobina de acendido, a tensión do secundario mellora: 
A. Canto menos grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o 

secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético. 
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B. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o 
secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético. 

C. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto menos espiras teña o 
secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético. 

D. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o 
secundario e canto menos dure o corte de variación de fluxo magnético. 

 
30.- Sexa unha bobina de acendido convencional ou clásico, si desconecta 
a bobina e mide resistencia cun óhmetro entre os bornes designados como 
4 e 1, qué devanado está medindo? 

A. Primario máis secundario de bobina. 
B. Primario de bobina. 
C. Secundario de bobina. 
D. Ningunha das anteriores. 
 

31.- Sexa unha bobina de acendido convencional, si desconecta a bobina 
e mide resistencia cun óhmetro entre os bornes designados como 15 e 1, 
cal dos seguintes  rangos de valores diagnosticarían que o primario de 
bobina está en bo estado: 

A. Entre 6,5 KOhms e 8 KOhms 
B. Infinito 
C. Entre 0,9 Ohms e 1,5 Ohms 
D. 1 Megaohmio 

 
32.-  Un sensor de efecto Hall: 

A. Dispón de tres terminais, un positivo, un negativo e un de sinal. 
B. Dispón ao menos de dous terminais activos e un pasivo. 
C. Trátase dun sensor piezoeléctrico. 
D. Ningunha das anteriores. 

 
33.- O sensor MAP: 

A. Dispón de dous pins, un con tensión de referencia 5 Voltios. 
B. Trátase dun sensor piezoeléctrico de tipo pasivo 
C. Trátase dun sensor de efecto piezoeléctrico de tipo activo. 
D. Trátase dun sensor de tipo magnético. 

 
34.- O alternador controlado (intelixente) incorporado nun vehículo leva 
dous pins conectados a dúas fases do estator para informar a unha 
unidade de control de: 

A. Da temperatura do alternador. 
B. Das RPM reais do rotor do alternador. 
C. Das RPM reais do motor endotérmico. 
D. Do valor da voltaxe do rotor.  

 
35.-  Os protocolos de comunicación máis habituais do alternador 
controlado (intelixente) dun coche son: 

A. CAN BUS, VAN BUS e Liña K. 
B. LIN BUS , BSS e PWM. 
C. FlexRay e BSS. 
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D. Liña K e Most-BUS  

 
36.- Un mecanismo eléctrico que presenta na súa designación de bornes a 
inscrición 57 correspóndese coa función: 

A. Luces de estacionamento 
B. Motor limpiaparabrisas, entrada positivo. 
C. Faros antinéboa 
D. Accesorios 

 
37.- Un piloto que presenta a inscrición F correspóndese coa función: 

A. Luz de posición dianteira 
B. Captafaros 
C. Antinéboa 
D. Luz de freo 

 
38.-  As fases de acendido dunha lámpada de Xenón D2S son: 

A. Con tensión, excitación (20KV), acendido (Imáx= 2,6 A), réxime estable 
(35W). 

B. Sin tensión, excitación (20KV), acendido (Imáx= 2,6 A), réxime estable 
(35W). 

C. Pre-excitación  e acendido. 
D. Sin tensión, acendido. 

 
39.- Nun vehículo dotado cun sistema de faros de Xenón o/os transmisor/es 
utilizado/s na transmisión de nivel da suspensión poden ser dos tipos: 

A. Resistivos e por efecto Hall. 
B. Resistivos, efecto Hall e inductivos. 
C. Por efecto Hall e  inductivos. 
D. Piezoeléctricos e por efecto Hall. 
 

40.- En que unidades se mide a intensidade luminosa: 
A. Candelas [cd]. 
B. Lúmenes [lm]. 
C. Luxes [lux]. 
D. Lúmenes/ Watio [lm/W]. 

 
41.- No protocolo de transmisión de datos de CAN-Bus o bit de Stuff (ou 
Stuffing) consiste en 

A. Que cada 10 bits seguidos iguais se intercala un oposto. 
B. Que cada 5 bytes seguidos iguais se intercala un oposto. 
C. Que cada 2 octetos seguidos iguais se intercala un byte oposto. 
D. Que cada 5 bits seguidos iguais se intercala un bit oposto. 

 
42.- Defínese a converxencia das rodas como: 

A. Inclinación dada ao pivote para conseguir que a súa prolongación corte 
ao chan un pouco por diante do centro de superficie de contacto do 
neumático co mesmo. 
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B. Diferenza da distancia medida entre a parte dianteira e traseira das rodas 
dun mesmo eixe, en dous puntos diametralmente opostos da llanta, á 
altura do centro da roda. 

C. A diverxencia que chegan a asumir as rodas en curva. 
D. Ningunha das anteriores 
 

43.- O sensor de derrape piezoeléctrico: 
A. Emprega o principio de variación de capacitancia. 
B. Está baseado no comportamento dun diapasón dobre de cristal 

piezoeléctrico. 
C. Dispón de dúas pistas de deslizamento de tipo resistivo. 
D. Explora, mediante barreiras de luz un disco con segmentos unidos á 

dirección. 
 
44.- O sistema de freado continuo de longa duración tipo retarder 
(retardador), incorporado en moitos vehículos industriais: 

A. Dispón dunha válvula de mariposa no colector de escape. 
B. Básicamente, o retarder hidrodinámico é un embrague hidráulico. 
C. Básicamente, o retarder electrodinámico está formado por un rotor y un 

estator bobinados. 
D. Son correctas as dúas anteriores. 

 
45.- A rede de toma de terra das máquinas e aparellos eléctricos: 

A. Da servizo a todas as máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor marrón conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e 
Mando) que que recorre toda a instalación e que está unido por medio 
doutro cable a unha pica enterrada e a todas as partes metálicas da 
edificación. 

B. Da servizo a todas as máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor marelo-verde conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e 
Mando) que que recorre toda a instalación e que está unido por medio 
doutro cable a unha pica enterrada e a todas as partes metálicas da 
edificación. 

C. Da servizo a todas as máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor negro conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e Mando) 
que que recorre toda a instalación e que está unido por medio doutro cable 
a unha pica enterrada e a todas as partes metálicas da edificación. 

D. Da servizo a todas as máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor negro conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e Mando) 
que que recorre toda a instalación e que está unido por medio doutro cable 
azul a unha pica enterrada e  a todas as partes metálicas da edificación. 

 
46.- Unha arandela Grower consiste: 

A. Nunha arandela normal provista dunha solapa, cuxo extremo se dobra 
sobre unha aresta da peza. 

B. Posúe uns dentes ou “muescas” que se cravan no material impedindo o 
xiro dos elementos de contacto.  

C. É un anel de seguridade aberto e deformado en forma de espiral, 
sección cadrada, cun salto entre o inicio e o fin. 
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D. É unha arandela normal. 
 
47.- Un pneumático presenta a seguinte inscrición: 255/60 R17  106 H, a 
cifra 106 indica: 

A. Índice de carga máxima.  
B. Anchura de sección. 
C. Diámetro da llanta. 
D. Indica a serie. 

 
48.- Con relación ao alabeo das rodas, cal das seguintes afirmacións a 
define mellor? 

A. Prodúcese por unha distribución desigual das masas en relación ao eixe 
de rotación da roda. 

B. A roda non é redonda. 
C. Deformación da roda sobre do seu plano lonxitudinal. 
D. Prodúcese por unha distribución desigual das masas en relación ao eixe 

vertical da roda en puntos asimétricos respecto a este eixe. 
 
49.- Referente ao protocolo SENT (Single Edge Nibble Transmision) para a 
transmisión de información de sensores en automoción, cal é a resposta 
correcta: 

A. Transmisión de punto a punto, non emprega un bus de datos (as únicas 
tramas de comunicación pertencen ao sensor). 

B. A velocidade de transmisión é de 20 Kbits/segundo. 
C. É un protocolo bidireccional no que a información é transmitida de forma 

continua entre o sensor e a unidade de control electrónico (ECU). 
D. Utiliza dous terminais: Un leva alimentación máis sinal e outro masa. 

 
 
50.- Ao respecto da pinza autoamordazante utilizada no estiraxe da 
carrozaría, que afirmación a define mellor: 

A. Está indicada para usar sobre unha ampla zona. 
B. Permite traccións perpendiculares á posición da chapa. 
C. Amordazan ao tensar o tiro de modo proporcional á forza aplicada. 
D. Está orientada as torretas Macpherson. 

51.Os condensadores de 2,7 a 3 microfaradios montados no borne positivo 
de xeneradores, bobinas de acendido e motores dos limpa-parabrisas e 
eleva-lunas: 

A. Están destinados a minimizar o rizado na rectificación de corrente 
alterna a continua. 

B. Funcionan como antiparasitarios para atenuar ou eliminar as frecuencias 
xeradas por os órganos nos que están instalados e diste modo non 
interfiran coas sinais de radiofrecuencia. 

C. Son supercondensadores electrolíticos que aportan picos instantáneos 
de corrente a altofalantes de alta potencia. 

D.- Son filtros pasivos que ofrecen gran resistencia a correntes pulsantes de 
baixa frecuencia. 
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52.- O sensor de carga intelixente da batería (IBS) na súa constitución leva 
un Shunt cuxa función é: 

A. Controlar a voltaxe da batería. 
B. Contribuír a medida de intensidade de carga e descarga da batería, ao 

estar en paralelo co módulo de medición de intensidade. 
C. Controlar a temperatura da batería. 
D. Controlar a comunicación coa unidade de mando. 

 
53.- As principais diferenzas entre os circuítos hidráulicos e neumáticos 
son: 

A. A fonte de presión e a recollida de aire nos neumáticos. 
B. A fonte de presión e a recollida de aceite nos neumáticos. 
C. A fonte de presion  e a recollida de aire nos hidráulicos. 
D. A fonte de presión e a recollida de aceite nos hidráulicos. 

 
54.- O pilotaxe eléctrico das válvulas realizase: 

A. Con un circuíto eléctrico e unha resistencia. 
B. Con un circuíto eléctrico e un condensador. 
C. Con un circuíto eléctrico e un transistor. 
D. Con un circuíto eléctrico e unha bobina. 

 
55.- Sexan 3 baterías, coas respectivas inscricións: 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 
EFB 75A·h 
12V 700A SAE/EN 

VRLA-AGM 
12V 80A·h 800A EN 

12V 74A·h 680A (EN) 

Cal das seguintes afirmacións é correcta?: 
A. A denominación da Nº 1 non existe. 
B. A Nº 3 está indicada para vehículos Start-Stop. 
C. As números 1 e 2 están indicadas para vehículos Start-Stop. 
D. Todas están indicadas para uso en vehículos Start-Stop. 

 
56.- Unha pinza amperimétrica das que se conectan ao voltímetro para 
medir intensidade ten a seguinte inscrición: (OUT PUT 1mV/A), qué 
significado ten? 

A. Que a apreciación mínima da pinza é 1 miliAmperio. 
B. Que cada milivoltio que indique o voltímetro equivale a un Amperio. 
C. Que a impedancia de entrada no rango de medición de 100 mV e maior 
de 1 MOhm. 
D. Que a resposta en frecuencia de saída e de 1mV/A. 
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57.- Á vista das seguintes imaxes: 

1  2  
A. Trátase de dous conectores para recarga  vehículo eléctrico,  o da imaxe 

1 de Tipo 2 (Yazaki) e o da imaxe  de tipo 2 (Mennekes). 
B. Trátase de dous conectores para recarga vehículo eléctrico,  o da imaxe 

1 de Tipo 1 (Mennekes) e o da imaxe 2 de tipo 2 (Yazaki). 
C. Trátase de dous conectores para recarga vehículo eléctrico,  o da imaxe 

1 de Tipo 1(Yazaki) e o da imaxe 2 de tipo 2 (Mennekes). 
D. Trátase dunha toma de corrente de dun equipo de taller  de 

características :32 A – 400 V AC , homologada CE. 
 
58.Un diodo rectificador de corrente: 

A. Ánodo é a parte prateada e o cátodo é a parte negra. 
B. O cátodo é a parte prateada e o ánodo é a parte negra.  
C. O ánodo está á dereita da frecha e o cátodo á esquerda. 
D. Ningunha das anteriores. 
 

59. Para a identificación dun diodo led: 
A. A pata máis corta é o ánodo. 
B. A pata máis longa é o ánodo. 
C. Indica que como máximo pode estar alimentado a 10V. 
D. A pata máis longa é o negativo e pode estar alimentado a 2V. 

 
60. Para comprobar a compresión dun motor diesel con inxección 

mecánica e utilizando un osciloscopio: 
A. Poñemos nun canal unha pinza amperimétrica e medimos os picos de 

intensidade proporcionados polo alternador. 
B. Desconectamos o 15, poñemos nun canal a pinza amperimétrica  e 

observamos se todos os picos de intensidade teñen os mesmos valores. 
C. Co motor frío, desconectamos o 15, poñemos nun canal a pinza 

amperimétrica  e observamos se todos os picos de tensión teñen os 
mesmos valores. 

D. Co motor quente, desconectamos a válvula de paro, poñemos nun canal 
a pinza amperimétrica e observamos os picos de intensidade. 

 
61.Según a norma DIN 72552 que designa bornes, o número 56a é: 

A. Saída relé intermitencias. 
B. Control de carga do alternador. 
C. Luz de estrada e control de luz de estrada. 
D. Luz de cruce. 

 
62.Un sensor de temperatura exterior comunícase coa centraliña de aire 
acondicionado mediante: 
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A. Un protocolo LIN. 
B. Protocolo VAN. 
C. Protocolo CAN de baixa velocidade. 
D. Ningunha das anteriores. 

 
63.Nunha rede CAN Tracción de 500 Kbits/s se CAN L derivase a masa: 

A. A integridade de ambas tramas non se ven alteradas. 
B. O sistema queda completamente anulado xa que un sistemas CAN 

Tracción non admite ningún tipo de avaría. 
C. Sistema funcionando en modo degradado, pero o bus comunica e 

funciona. 
D. O sistema entra en avaría e comunica mediante a líña K que o vehículo 

debe levarse a o servizo oficial máis cercano. 
 

64. Unha funda termoretráctil emprégase: 
A. Para aillar un cable. 
B. Para aillar unha condución de aire acondicionado. 
C. Para pasar un cable por un mazo de cables. 
D. Para evitar o escape de gases inflamables polo canister. 

 
65. Unha manorresistencia de presión de aceite asociada o seu 

correspondente reloxo do cadro, está formada por: 
A. Limaduras de ferro e unha membrana que separa o aceite das limaduras. 
B. Po de carbón e unha membrana que separa de ámbolos dous materiais. 
C. Po de aluminio con molibdeno. 
D. Ningunha das anteriores. 

 
66. Segundo a normativa vixente: 

A. As luces antinéboa dianteiras só poden acenderse se o están as 
antinéboa traseiras. 

B. As luces antinéboa traseiras soamente poden acenderse  se están 
as luces de posición. 

C. As luces antinéboa traseiras soamente poden acenderse se o están as 
luces antinéboa delanteiras ou as luces de cruce. 

D. Son correctas a a e a b. 
 

67. O seguinte útil é un: 

 
A. Separador de aneis de retención Seeger.  
B. Extractor de termináis eléctricos. 
C. Desmontador de abrazadeiras de canalizacións de aire acondicionado. 
D. Extractor de mini fusibles.  
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68.  Se un elevalunas sube e baixa de forma escalonada empregando 

sempre o mesmo tempo sen finalizar o percorrido, débese: 
 
A. A que o sensor antiatrapamento detecta un bloqueo. 
B. A que a centraliña non ten memorizada os finais de carreira. 
C. A que o motor ten un problema de escobillas. 
D. Ningunha das anteriores.  

 
69. Un relé cos termináis 15, 31, 31b, 53c, I y 53e trátase de: 

A. Un relé de intermitencia. 
B. Un relé acústico de olvido de luces acendidas. 
C. Un relé do limpiaparabrisas. 
D. Un relé do electroventilador. 

 
70. Nun vehículo coa máquina de diagnose lese que hai unha avaría no 

sensor de rpm do cigüeñal. 
A. Hai que sustituir o sensor danado. 
B. Hai que revisar o cableado que comunica o sensor coa centraliña. 
C. Hai que diagnosticar o sensor e o cableado. 
D. Coa pinza amperimétrica pódese ver se está alimentado. Se é así, é 

suficiente para ver que todo é correcto. 
 

71. Nun sistema de climatización dun Toyota Prius de segunda xeración, o 
compresor de aire acondicionado alimentase eléctricamente: 
A. Directamente dende a batería de alto voltaxe a 201.6 V CC. 
B. Directamente dende o xerador da caixa de transferencia. 
C. Dende o módulo rectificador da batería HV con 201,6 VCA. 
D. Dende o inversor a 201,6 VCA. 

 
72. Nun motor TDI 1.9 cun sistema de inxector bomba, o resorte do inxector: 

A. Presiona o émbolo de evasión. 
B. Está en contacto directo co émbolo de bomba. 
C. Presiona a agulla do inxector. 
D. A a e a c son correctas. 

 
73. A electroválvula reguladora de alta presión nos motores diesel, pode ir 

instalada: 
A. Na rampa de inxección. 
B. Na propia bomba de inxección. 
C. Nos dous casos anteriores. 
D. No retorno de inxección. 

 
74. Nos códigos EOBD normalizados, a letra inicial P fai referencia a: 

A. Chasis (ABS, ESP, TCS, etc.). 
B. ESP. 
C. Tracción. 
D. Rede de área. 
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75. O FAP aditivado: 

A. Utilízase cando o FAP está ubicado lonxe do motor. 
B. Emprégase cando o FAP está situado próximo ó motor. 

 
C. Emprégase un aditivo chamado Adblue. 
D. Permite prescindir da EGR. 

 
76. O EOBD en motores de gasoliña fíxose obrigatorio a partir do ano: 

A. 2006. 
B. 2002. 
C. 2005. 
D. 2000. 

 
77. O efecto banana nunha colisión prodúcese cando: 

A. O vehículo ao volcar deforma os pilares do habitáculo. 
B. O vehículo recibe un golpe frontal combinado. 
C. O vehículo recibe un golpe lateral que deforma a estructura do habitáculo. 
D. O vehículo recibe un golpe traseiro con afundimento central da defensa. 

 
78. Durante o proceso de reparación en bancada, as columnas que anclan 

a carrocería á bancada: 
A. Permanecen sempre fixas en todas as súas cotas. 
B. As columnas que estén deformadas as deixamos libres. 
C. Soamente deixamos libres aquelas cotas sobre as que estamos actuando 

na reparación. 
D. Deixamos todas libres excepto as mordazas e os puntos de referencia 

primarios. 
 

79. No proceso de reparación de elementos estructuráis do vehículo, as 
diferenzas que hai entre as medidas dos planos de reparación e as reáis 
de cada vehículo debido as tolerancias, 
A. As despreciamos todas e non as tenemos en conta. 
B. As repartimos únicamente no eixe lonxitudinal da bancada. 
C. As repartimos de forma proporcional en todas as bases. 
D. As repartimos de forma proporcional nas bases dos puntos a controlar 

que no sufriron deformación e equidistantes ó eixe lonxitudinal da 
bancada. 

 
80. O fío plastigage é: 

A. Un fío de cobre libre de osíxeno.  
B. Unha definición para indicar fugas de aire acondicionado polo evaporador 

ou condensador que permite a súa reparación. 
C. Un fío moi fino para ver a folganza entre los semicoxinetes e os 

sombreretes. 
D. Un fío que se utiliza para non danar durante a montaxe dos segmentos. 

Co aceite se desintregran e non afecta o funcionamento correcto do 
motor. 
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81. Os variadores de fase celulares de aletas de árbores de levas, o desfase 

que teñan as aletas: 
A. Está controlado polos sensores de fase e as electroválvulas non 

interveñen. 
 

B. Está controlado por dúas electroválvulas que regulan o paso de aceite 
hacia o variador. 

C. Está controlado únicamente pola temperatura do aceite e polo índice de 
carga. 

D. Está controlado por un actuador electrohidráulico ou electromagnético. 
 

82. Na montaxe dunha correa de distribución, se temos todas as poleas e 
tensores diante da nosa vista e, a continuación, o cilindro nº1, a correa: 
A. Débese montar de tal maneira que o texto que aparece escrito na propia 

correa se poida ler dende o lado oposto. 
B. Débese montar de tal maneira que o texto que aparece escrito na propia 

correa se poida ler dende o lado en que estamos. 
C. É indiferente a orde de montaxe. 
D. Únicamente temos que facer coincidir as marcas que ten a correa coa 

polea da bomba e o cigüeñal. 
 

83. Nunha inxección common rail dun HDI do grupo PSA do ano 2002, para 
realizar a distribución temos que poñer en marcas as seguintes poleas: 
A. Cigüeñal, árbore de levas e bomba de inxección. 
B. Cigüeñal e árbore de levas. 
C. Cigüeñal e bomba de inxección. 
D. A a e a c son correctas. 

 
84. Nunha caixa de cambios CVT para desprazar o vehículo marcha atrás 

invirte o sentido de xiro do motor mediante: 
A. 2 piñóns adicionais. 
B. 4 piñóns adicionais. 
C. Un tren planetario simple. 
D. A inversión da polea conductora e conducida. 

 
85. Nun cambio automático multitrónic, o conmutador multifuncional da 

unidade de control para o cambio (J217) consta de: 
A. 2 sensores hall. 
B. 4 sensores inductivos. 
C. 4 sensores hall. 
D. 8 sensores hall, dos cales 4 son para detectar as 4 posicións correctas da 

palanca selectora e os outros 4 para detectar as 4 posibles posicións 
incorrectas. 

 
86. O acumulador dun sistema Haldex: 

A. Determina a presión máxima. 
B. Determina a presión previa de 10 bares e funciona como amortiguador 

para suavizar as fluctuacións da presión. 
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C. Determina a presión previa de 4 bares e funciona como amortiguador para 

suavizar as fluctuacións da presión. 
D. Determina únicamente a presión previa de 10 bares proporcionadas pola 

electrobomba. 
 
 

87. Cando temos as lengüetas do diafragma desgastadas, a causa é: 
 
A. O coxinete axial  aproxímase con dificultade. 
B. O disco está desgastado. 
C. Os resortes do embrague están cedidos. 
D. O coxinete de desembrague está bloqueado e xira con dificultade. 

 
88. O seguinte Kit de reparación utilízase para: 

 
A. Desmontaxe e montaxe de embragues con 

volante bimasa. 
B. Desmontaxe e montaxe de paquetes de discos de 

cambios automáticos. 
C. Centrado e calibración do volante de inercia. 
D. Centrado para rectificar con xogos de fresas o 

volante de inercia. 
 

89. O seguinte útil serve para: 
A. Estirado neumático de pases de roda. 
B. Desmontaxe de gardapós de homocinéticas. 
C. Apertura de anéis elásticos. 
D. Ninguna das anteriores. 

 
90. Un imán articulado utilízase na desmontaxe de caixas 

de cambio principalmente para: 
A. Extraer as bolas. 
B. Extraer os pasadores. 
C. Extraer os resortes de retención. 
D. A a e a c son correctas. 

 
91. Cando temos a seguinte designación dun neumático 205/50 R15 82V 

A. 82 é o índice de carga. 
B. 82 é o perfil. 
C. 82 é a altura das pestanas en mm. 
D. 205 é o seu diámetro. 

 
92. O ángulo de saída é: 

A. O formado entre o eixe de pivote co eixe lonxitudinal do vehículo. 
B. O formado entre o eixe de simetría da roda coa vertical. 
C. O formado entre o eixe de pivote coa perpendicular ao chan. 
D. O formado entre o eixe de simetría da roda co eixe da roda. 
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93. Segundo a natureza do combustible que xera un incendio, os de clase 
B son producidos por: 
A. Lume pola combustión de gases. 
B. Producido pola combustión de materias primas sólidas como a madeira, 

o cartón, papel, telas, etc. 
C. Xerado por combustibles líquidos inflamables como a gasoliña, o alcol,… 
D. Producido por metáis coma o sodio, potasio, magnesio,… 

 
94. Unha porca almenada é: 

A. Una porca que ten as caras en forma de almenas e soamente se puede 
roscar cunha chave especial. 

B. Unha porca que ten almenas na cara de contacto sobre o material que se 
realiza o apriete e queremos fixar. A forma almenada evita que a porca se 
afrouxe. 

C. Unha porca de seguridade, e utilízase en conxunto cun pasador. 
D. É unha porca que se utiliza para poder fixar sobre as súas almenas un 

embelecedor e mellorar o acabado. Utilízase nas fixacións das 
articulacións de portas. 

  
95. Un transistor JFET de canle N 

A. Canto maior é a tensión directa entre a fonte e o drenador máis se estreita 
o canle. 

B. Canto maior é a tensión directa entre a fonte e a porta máis se estreita o 
canle. 

C. Canto maior é a tensión inversa entre a fonte e o a porta máis se estreita 
o canle. 

D. Canto maior é a tensión inversa entre a porta e o drenador máis se estreita 
o canle. 

 
96.- A partir de que valor de potencia sole serigrafiarse no corpo do resistor 
o seu valor óhmico. 

A. 2 W. 
B. 4 W. 
C. 5 W. 
D. 6 W. 

 
96. Nun transistor MOSFET de enriquecemento 

A. Fórmase unha canle en función do valor de tensión negativa aplicada entre 
D e S. 

B. Fórmase unha canle en función do valor de tensión positiva aplicada entre 
D e S. 

C. Fórmase unha canle en función do valor da tensión negativa aplicada entre 
G e S. 

D. Fórmase unha canle en función do valor da tensión positiva aplicada entre 
G e S. 
 

97.-Como está constituído un Darlistor. 
A. Por dous transistores bipolares un PNP e outro NPN. 
B. Por dous tiristores integrados baixo a mesma pastilla de silicio. 
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C. Por dous transistores bipolares de maneira cos circuítos emisor e base
dispoñense en serie mentres cos circuítos colector e emisor van en
paralelo.

D. Ningunha das anteriores.

97. Un DIAC é..
A. É un elemento composto internamente por dous tiristores en antiparalelo

sen terminal de porta.
B. É un elemento composto internamente por dous tiristores en paralelo con

terminal de porta.
C. É un elemento composto internamente por dous tiristores en antiparalelo

con terminal de porta.
D. É un elemento composto internamente por dous tiristores en paralelo sen

terminal de porta.

100.- Na nomenclatura europea para designar díodos semicondutores a 
primeira letra significa: 

A. A: materiais compostos; B: Silicio ou outros con banda prohibida de 1 a
1,3 eV; C: Arseniuro de galio ou materiais con banda prohibida de 1,3 eV
ou maior; R: Xermanio ou outros materiais con banda prohibida de 0,6 a
1 eV.

B. B: materiais compostos; A: Silicio ou outros con banda prohibida de 1 a
1,3 eV; C: Arseniuro de galio ou materiais con banda prohibida de 1,3 eV
ou maior; R: Xermanio ou outros materiais con banda prohibida de 0,6 a
1 eV.

C. R: materiais compostos; B: Silicio ou outros con banda prohibida de 1 a
1,3 eV; C: Arseniuro de galio ou materiais con banda prohibida de 1,3 eV
ou maior; A: Xermanio ou outros materiais con banda prohibida de 0,6 a
1 eV.

D. A: materiais compostos; R: Silicio ou outros con banda prohibida de 1 a
1,3 eV; C: Arseniuro de galio ou materiais con banda prohibida de 1,3 eV
ou maior; B: Xermanio ou outros materiais con banda prohibida de 0,6 a
1 eV.
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de 
profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e 
Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

OPCIÓN B 
 

APELIDOS NOME DNI 
 
 

  

 
PREGUNTAS TIPO TEST 
 

 
1. Que afirmación é falsa sobre a familia CMOS? 

A. Nas portas CMOS a impedancia de saída é resistiva pero a impedancia 
de entrada é capacitiva. 

B. A maior número de portas de carga maior será a capacidade de carga, e 
os tempos de carga e descarga. 

C. Empregan dous transistores MOS, un de canle n e outro de canle p. 
D. A súa principal vantaxe é ca electricidade estática non pode danar os 

circuítos CMOS. 
 

2. O ácido sulfúrico puro ten unha densidade de: 
A. 1,63. 
B. 1,73. 
C. 1,83. 
D. 1,93. 

 
3. Nos sistemas de realimentación e freo motor actuais en limpa-
parabrisas son maioritariamente: 

A. De sector circular e escobiñas rozantes. 
B. de leva. 
C. Os dous sistemas anteriores son empregados con frecuencia. 
D. De parafuso sen fin. 

 
4. O rectificador en ponte de Graetz 

A. Leva catro díodos e a saída o valor da tensión máxima é superior o de 
dobre onda con toma intermedia. 

B. Leva seis díodos e a saída o valor da tensión máxima é inferior o de 
dobre onda con toma intermedia. 

C. Leva catro díodos e a saída o valor da tensión máxima é inferior o de 
dobre onda con toma intermedia. 

D. Leva dous díodos e a saída o valor da tensión máxima é superior o de 
dobre onda con toma intermedia. 
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5. Dise que un circuíto está en resonancia cando: 

A. Cando a reactancia indutiva é o dobre da capacidade do circuíto. 
B. A parte imaxinaria da impedancia é cero. 
C. A tensión aplicada e a corrente co recorre están desfasadas 180º. 
D. Tódalas respostas son correctas. 

 
6. Os conmutadores inversores de eleva-lúas necesitan como mínimo de: 

A. 4 terminais. 
B. 5 terminais. 
C. 6 terminais. 
D. 7 terminais. 

 
7. En cal dos seguintes sistemas nunca se empregan contactos REED: 

A. Sistema de detección de lámpada fundida. 
B. Testemuña de desgaste de pastillas de freo. 
C. Indicador de nivel de aceite. 
D. Indicador de nivel de líquido refrixerante. 

 
8. Unha lámpada de xenon D3R. 

A. A bobina e a lámpada van unidas, non leva sombreado e a tensión de 
mantemento é duns 42-45 voltios. 

B. A bobina e a lámpada van separadas, leva sombreado e a tensión de 
mantemento é duns 85 voltios. 

C. A bobina e a lámpada van unidas, leva sombreado e a tensión de 
mantemento é duns 42-45 voltios. 

D. A bobina e a lámpada van separadas, non leva sombreado e a tensión 
de mantemento e duns 85 voltios. 
 

9. Nos circuítos de aire acondicionado, o evaporador vai situado: 
A. Diante do radiador do calefactor. 
B. Detrás do radiador do calefactor. 
C. No medio do radiador do calefactor. 
D. A posición é indiferente, cumpre a súa función de igual maneira. 

 
10. No conector OBDII comprobouse a resistencia entre os terminais 6 e 14. 
 

A. Debería medir aproximadamente 120 ohmios. 
B. Debería de medir aproximadamente 1 Kilo-ohmio. 
C. Debería de medir aproximadamente 60 ohmios. 
D. Debería de medir resistencia infinita. 

 
11. O motor de arranque con redutora. 

A. planetario vai solidario o inducido e os satélites ó piñón de ataque. 
B. O planetario vai solidario ó piñón de ataque e os satélites ó inducido. 
C. planetarios vai solidario o inducido e a coroa ó piñón de ataque. 
D. planetario vai solidario ó piñón de ataque e a coroa ó inducido. 
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12. Unha dínamo con excitación a corrente. 

A. Recibe a corrente de excitación da escobiña positiva e cerra o circuíto a 
masa a través do regulador. 

B. Recibe corrente de excitación do regulador e cerra o circuíto a masa na 
carcasa. 

C. Recibe corrente de excitación bobinas indutoras e cerra o circuíto a 
masa no regulador. 

D. Recibe corrente de excitación do regulador e cerra o circuíto a masa no 
borne EXC 67. 

 
13. Que é correcto sobre a relutancia. 

A. A relutancia do aire é elevada. 
B. A relutancia do ferro é elevada. 
C. É o produto da forza magnetomotriz polo fluxo magnético. 
D. Mídese en weber. 

 
14. Normalmente nos motores paso a paso. 

A. rotor xira no mesmo sentido co campo magnético exterior. 
B. rotor xira en sentido contrario ó campo magnético exterior. 
C. Os motores paso a paso sempre xiran no mesmo sentido. 
D. Non é posible controlar a velocidade dos mesmos. 

 
15. Nun sensor indutivo. 

A. Se aumenta o numero de revolucións aumenta o período. 
B. Se aumenta o número de revolucións diminúe a frecuencia. 
C. Se aumenta o número de revolucións diminúe a tensión. 
D. Ningunha das anteriores. 

 
16. Dentro das estratexias adoptadas polo calculador do motor para forzar 
a rexeneración do FAP 

A. Activación da recirculación dos gases de escape. 
B. Realizar unha ou varias inxeccións de combustible despois da inxección 

principal. 
C. Desactivar o sensor de temperatura. 
D. As respostas a e b son correctas. 

 
17. Nun acendido indutivo a tensión entregada polo xerador acada o seu 
valor máximo no momento en que: 

A. rotor xira a súa velocidade mínima. 
B. Salta a chispa na buxía. 
C. Os dentes do rotor e os do núcleo magnético están a punto de 

enfrontarse. 
D. Os dentes do rotor e os do núcleo magnético están perfectamente 

aliñados.  
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18. Cando observamos no sinal dun sensor Hall no osciloscopio e vemos
cos flancos de variación de nivel non son perfectamente verticais. Que
debemos facer?.

A. Cambiar o amplificador.
B. Cambiar o sensor.
C. Cambiar a bobina de acendido.
D. Realizar a posta a punto do acendido.

19. A presión de combustible nos sistemas multipunto está comprendida
entre:

A. 0,75 e 1,2 bares segundo modelos.
B. 2 e 4 bares segundo modelos.
C. 1 e 2 bares segundo modelos.
D. 100 e 105 bares segundo modelos.

20. Cales dos seguintes grupos de materiais pertencen todos os
termoplásticos.

A. Policarbonato, acrilonitrilo-butadieno-estireno, polietileno, poliuretano.
B. Poliuretano, policarbonato,polipropileno, polietileno.
C. Policloruro de vinilo, polietileno, poliamida, acrilonitrilo-butadieno-

estireno.
D. Policarbonato, polipropileno, poliuretano, polipropileno.

21. A deformación diamante consiste en:
A. No xiro dunha sección con respecto a outra situada nun plano paralelo.
B. largueiro do bastidor desprazase cara adiante ou atrás con respecto o

largueiro do lado oposto.
C. Un arqueamento dun dos largueiros na sección central.
D. Perda de nivel dun dos largueiros da sección dianteira, traseira ou as

dúas.

22. Das seguintes afirmacións cal é falsa:
A. A resistencia eléctrica que opón o aluminio ó paso da corrente é moi

inferior a do aceiro.
B. aluminio é moito máis brando co aceiro.
C. A elasticidade do aluminio é maior ca do aceiro.
D. coeficiente de dilatación lineal do aluminio e maior co do aceiro.

23. Un golpe tipo offset é:
A. Un golpe frontal asimétrico.
B. Un golpe dianteiro oblicuo.
C. un golpe lateral asimétrico.
D. Un golpe traseiro asimétrico.



OPOSICIÓNS DO PROFESORADO DE SECUNDARIA 2021 1ª PROBA 
Tribunal de Oposición nº 1 , O Carballiño 
Especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos PARTE A 1

5 

24. As masillas putty:
A. Son moi empregadas debido a súa alta capacidade de recheo.
B. Son masillas de poliéster que se reforzan con fibra de vidro.
C. Están deseñadas para ofrecer unha boa adherencia en substratos como

aluminio, empregándose en grandes deformacións.
D. Empréganse en capas moi finas para tapar poros ou pequenas

rabuñaduras.

25. Que é o Galfan?
A. Recubrimento metálico da chapa de aceiro laminada en frío, obtido por

inmersión en quente nun baño fundido a base de 55% en peso de
aluminio, 1,6 % de silicio e o resto de zinc.

B. Recubrimento metálico da chapa de aceiro laminada en frío, obtido por
inmersión en quente nun baño fundido a base de 94,5% de zinc, 5 % de
aluminio e 0,5 %de terras raras.

C. é un material de natureza máis ou menos pastosa composto por unha
resina é un axente endurecedor.

D. É un material obtido pola mestura homoxénea de sílice e diversos
óxidos, compatible con materias orgánicas con excelente adherencia
sobre resina.

26. Na suspensión hidropneumática que gas se emprega nas esferas.
A. Hidroxeno.
B. Nitróxeno.
C. Argon.
D. Bromo.

27. Que é o diagrama de Jeantaud?
A. É a inclinación dos pivotes ou eixes de de orientación das rodas,

realizase de maneira co eixe de xiro pase polo centro de apoio da roda
no chan.

B. Son os ángulos que forma o eixe da mangueta da roda ca horizontal.
C. É a disposición xeométrica das pancas de acoplamento que permite as

rodas directrices describir, nos xiros, dúas circunferencias diferentes
pero concéntricas, para calquera radio de xiro.

D. Formase pola prolongación do eixe do pivote, sobre o que xira a roda
para orientarse, coa prolongación do eixe vertical que pasa polo centro
de apoio da roda.

28.- Qué ciclo de traballo na válvula de avance (Duty Cicle) nunha bomba 
rotativa electrónica BOSCH, debe de ter un motor a temperatura quente e 
réxime de ralentí: 

A. Entre un 40% e un 60%.
B. Un 5%.
C. No é significativo, xa que só se avanza en frío.
D. Non fai falla probalo, xa que é a UCE, a que axusta automáticamente a

inxección do combustible.
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29.- Cantos dentes de referencia ten o plato fónico (ou volante de motor) 
dun motor con bomba rotativa electrónica: 

A. 60 dentes menos dous, para a referencia do punto morto superior do
cilindro nº 1.

B. 1 dente 45º antes do PMS do cilindro nº 1.
C. 1 dente por cilindro xusto no PMS de cada cilindro.
D. 60 dentes menos 4, dous para o PMS do nº 1-4 e dous para o PMS do

nº 2-3.

30.- Pódese axustar o avance de inxección movendo a bomba de alta 
presión, nun sistema Common RAIL: 

A. Si, xa que avanzamos o aumento de presión e por conseguinte a
apertura do inxector.

B. Non, porque o avance determínao o captador de fase da árbore de
levas.

C. Non, porque o avance da inxección está determinado pola UCE, en
función de varios parámetros.

D. Si, movendo a bomba no sentido de xiro, adiantamos, e en sentido
contrario atrasamos a inxección.

31.- É imperativo codificar os inxectores nun sistema de Common rail, 
con útil de diagnose: 

A. Si, xa que cada inxector da un caudal distinto en función ó diámetro dos
orificios da tobeira.

B. Si, pero só si o vehículo non arranca, xa que a UCE codifícaos
automáticamente, cando se circula co vehículo.

C. Si, e débese de facer periódicamente, por exemplo, cada cambio de
aceite e filtros.

D. Só codifícanse os inxectores piezoeléctricos.

32.-  Qué é o overboost: 
A. É o tempo máximo que a UCE non controla a presión máxima dun turbo.
B. É unha válvula de desafogo e funciona cando se retén, para que a

turbina no baixe de rpm.
C. overboost só se utiliza nos compresores volumétricos e non nos turbos.
D. overboost só o utilizan os vehículos de gasolina turboalimentados e a

súa misión é aumentar momentáneamente a presión de combustible.

33.- Cal é a misión dun turbo con xeometría variable: 
A. Aumentar a presión de aire cando o motor rinde a máxima potencia.
B. Controlar a temperatura máxima dos gases comprimidos na admisión.
C. Conseguir unha presión de turbo homoxénea a baixas rpm.
D. Controlar a contrapresión exercida polos gases de escape.

34.- Como se comproba a presión máxima dun turbo: 
A. Realízase unha proba en carretera, colocando un reloxo de presión no

conduto de admisión e levando o motor ao seu réxime máximo.
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B. Realízase unha proba en estrada, colocando un reloxo de presión no 
conduto de admisión, levar o motor sobre 3000 rpm e seguidamente 
pisar o freno e o acelerador a fondo. 

C. Realízase unha proba en estrada, e con diagnose, observando a presión 
teórica e a real. 

D. A proba realízase con equipo de diagnose no taller e realizando o axuste 
básico do turbo. 

 
35.- Un motor con alta compresión, que grao térmico de buxía debe de 
utilizar: 

A. Fría, para disipar rápidamente a calor. 
B. Quente, xa que a temperatura dentro do cilindro é máis alta. 
C. grao térmico so depende do tipo de aceso, o aceso estático de faísca 

perdida monta un grao quente. 
D. Quente, si o motor é sobrealimentado. 

 
36.- Un motor con distribución variable, pode montar un sistema de faísca 
perdida: 

A. Si, o sistema de distribución variable non lle afecta. 
B. Si, pero só si monta sistema bi-vanos. 
C. Non, porque pode haber un retorno de chama. 
D. Ningunha das afirmacións anteriores son correctas. 

 
37.- Recoméndase sempre por buxías de múltiples eléctrodos de masa: 

A. Si, contra máis eléctrodos teña a buxía, máis faíscas saltarán, e mellor 
se queimará o combustible. 

B. Si, pero só en motores de baixa cilindrada, xa que a compresión é 
menor. 

C. Non, xa que dependerá da forma da cámara de combustión, a cal 
determina a turbulencia dentro do cilindro. 

D. Só en acendidos de faísca perdida. 
 
38.- Para poder realizar un sincronismo dun motor Otto de 4 T, con 
oscilogramas que tipo de sinais necesitarías observar: 

A. oscilograma dun inxector e o oscilograma dun sensor de rpm do 
cegoñal, unha vez no ciclo. 

B. O oscilograma dun inxector e o oscilograma do sensor de fase da árbore 
de levas. 

C. Non se pode realizar ningún sincronismo con actuadores nin sensores. 
D. Cun oscilograma do sensor dunha árbore de levas e o oscilograma dun 

sensor de rpm do cegoñal. 
 
39.-Nun acendido primario: 

A. A potencia de reserva da bobina de acendido terá como mínimo que 
darnos nun oscilograma 3 ondas. 

B. A potencia de reserva da bobina de acendido terá como mínimo que 
darnos nun oscilograma 5 ondas. 

C. A potencia de reserva da bobina de acendido terá como mínimo que 
darnos nun oscilograma 6 ondas. 
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D. Ningunha das anteriores é correcta.

40.-O intercooler ten a misión de: 
A. Enfriar o aire unha vez que é comprimido polo compresor.
B. Enfriar o aire antes de que sexa comprimido polo compresor.
C. Reducir a temperatura dos gases de escape.
D. Ningunha das anteriores é correcta.

41. Un vehículo híbrido serie:
A. Posúe un motor térmico acoplado a un xerador eléctrico e outro motor

eléctrico acoplado á transmisión.
B. Posúe un motor térmico e un eléctrico acoplados ambos á transmisión.
C. Emprega corrente continua.
D. Ningunha das anteriores é correcta.

42.- A eficacia dun catalizador ven dada por: 
A. fluxo másico de saída do contaminante do catalizador fronte ó fluxo

másico de entrada de dito contaminante.
B. O fluxo másico de entrada do contaminante ó catalizador fronte ó

fluxo másico de saída de dito contaminante.
C. Un menos o fluxo másico de saída do contaminante do catalizador

fronte ó fluxo másico de entrada de dito contaminante.
D. Un menos o fluxo másico de entrada do contaminante do catalizador

fronte ó fluxo másico de entrada de dito contaminante.

43.-Os vehículos híbridos en paralelo clasifícanse en función de cómo 
combinen o impulso dos seus dous motores, elixe o que representa a 
imaxe: 

A. Vehículo híbrido en paralelo por combinación de forzas de tracción.
B. Vehículo híbrido en paralelo por combinación de par na transmisión.
C. Vehículo híbrido en paralelo por combinación de par no eixe.
D. Vehículo híbrido en paralelo por combinación de velocidades.
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44.- O ciclo ATKINSON frente ó ciclo OTTO: 
A. Ten unha elevada relación de compresión 13:1 e retraso ó peche de

admisión, presenta un mellor rendemento térmico, ademáis de estar
deseñado para traballar xunto ó sistema híbrido, aínda que presenta un
menor rendemento volumétrico, subindo ata 5300 rpm, quedando
compensado polo empuxe do motor eléctrico en aceleración.

B. Ten unha elevada relación de compresión 13:1 e retraso ó peche de
admisión, presenta un peor rendemento térmico ademáis de estar
deseñado para traballar xunto ó sistema híbrido, presenta un maior
rendemento volumétrico, subindo ata 5300 rpm, quedando compensado
polo empuxe do motor eléctrico en aceleración.

C. Ten unha elevada relación de compresión 13:1 e o retraso ó peche de
admisión, presenta un mellor rendemento térmico ademáis de estar
deseñado para traballar xunto ó sistema híbrido, aínda que presenta
moitas perdas de escape e bombeo.

D. Ningunha das anteriores é correcta.

45.- Unha desvantaxe da rexeneración activa nos motores diésel: 
A. Utiliza a propia temperatura do motor para rexenerar.
B. As temperaturas de motor normalmente inferiores á temperatura

necesaria para a xeración de feluxe fai necesario o uso de catalizadores.
C. Altas temperaturas dentro do DPF, máis de 1000 ºC, que produce

tensións termomecánicas obligando a usar materiais caros, como o
Carburo de silicio, con problemas de mantemento.

D. Ningunha das anteriores é correcta.

46.-Segundo a Euro VI, as estratexias de reducción de NOx, baséanse 
fundamentalmente, en canto a vehículos de pasaxeiros de motores diésel 
en: 

A. EGR alta presión.
B. EGR alta/baixa presión e SCR.
C. Filtros de partículas.
D. Todas son correctas.

47.- O seguiente oscilograma dun vehículo do grupo VAG, corresponde 
coa seguinte sinal: 

A. Sinal do caudalímetro e do inxector do cilindro nº1.
B. Sinal do inxector dun cilindro e compresión do cilindro nº1.
C. Sinal inductiva de rpm do cegoñal e o inxector do cilindro nº1 e nº3.
D. Ningunha é correcta das anteriores.
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48.-O seguinte oscilograma corresponde con: 
A. Sinal do captador do cegoñal, sinal da árbore de levas de admisión e

sinal do inxector nº 1.
B. Sinal do captador do cegoñal, sinal da árbore de levas de admisión e

sinal de acendido nº1.
C. Sinal do captador do cegoñal, sinal da árbore de levas de admisión e

sinal de compresión do cilindro nº 1.
D. Ningunha das anteriores é correcta.

49.-Cando un vehículo subvira e supoñendo que o ESP únicamente actúa 
sobre unha roda ¿qué roda se verá freada? 

A. A dianteira interior á curva.
B. A dianteira exterior á curva.
C. A traseira interior á curva.
D. A traseira exterior á curva.

50.- As suspensións semiindependentes ou de rodas tiradas unidas polo 
eixe torsional, presentan as seguintes vantaxes e inconvintes: 

A. Sinxeleza da construción pero con tendencia inherente ó subviraxe.
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B. Masas non suspendidas relativamente reducidas pero con tendencia
inherente ó sobreviraxe.

C. As dúas rodas de cada eixe están unidas por un elemento con certa
flexibilidade pero con un limitado grao de movemento relativo.

D. As respostas b e c son correctas.

51.-O CVT é: 
A. É un sistema hidráulico que está controlado por un regulador centrífugo

que actúa según a velocidade de xiro do motor e o retardador accionado
polo pedal do acelerador. Unha das vantaxes deste tipo de transmisión é
a súa facilidade para ser automatizada.

B. É un sistema de transmisión formada por dúas poleas de radio variable e
unha correa que as une e permite infinitas relacións de transmisión.

C. Este tipo de transmisión leva dous embragues, 2 árbores primarios e 2
árbores secundarios actuando mediante pares de engrenaxes e ademáis
leva seis velocidades.

D. Ningunha é correcta.

52. A válvula de expansión termoestática estándar:
A. Controla o caudal do refrixerante.
B. Regula a temperatura de evaporación.
C. Controla o sobrequecemento.
D. Todas son correctas.

53.- Nas avarías das redes multiplexadas, segundo normas ISO, a ISO 4, 
recolle a seguinte avaría: 

A. Corto a  masa de CAN H.
B. Corto a masa de CAN L.
C. Interrupción de CAN H.
D. Corto con positivo á batería de CAN H.

54.- No seguinte oscilograma de CAN HS, pódese observar que: 

A. A decodificación do bus de datos, indícanos que a unidade ID 3 05, ten
unha falta de comunicación coa unidade de mando, polo tanto é non
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válida, xa que o error repítese en máis de 3 ocasións na mesma 
unidade. 

B. A información que envía a unidade non corresponde coa súa lonxitude.
C. Non existe ningunha falta de comunicación nesta unidade, xa que o Bit

Stuffing é válido.
D. As respostas a e b son correctas.

55.- Que función ten un crossover? 
A. É un filtro antiparasitario.
B. É un filtro antirruido.
C. É un filtro separador de frecuencias.
D. Ningunha é correcta.

56.-  Nos tratamentos térmicos, un enfriamento lento en fundicións orixina 
o cambio da austenita en:

A. Martensita.
B. Perlita e cementita.
C. Ferrita e perlita.
D. Martensita e cementita.

57.- Para a reparación de aceiros ALE débese: 
A. Substituir preferiblemente a reparar, soldar con soldadura MAG ou

oxiacetilénica, pegar ou remachar e non utilizar o método de puntos de
resistencia eléctrica.

B. Substituir ou reparar en quente, soldar con MIG, MAG ou puntos de
resistencia eléctrica, non utilizar adhesivos estruturais.

C. Soldar con MIG/MAG, pegar ou remachar e soldar con arco eléctrico e
puntos de resistencia.

D. Non soldar para non sobrepasar os 600ºC, pegar ou remachar sempre e
substituir cando sexa posible.

58.- Na seguinte ficha de bancada, que significa o punto marcado como 25: 

A. Cota de altura.
B. Cota de lonxitude.
C. Identificación do punto de control.
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D. Distancia entre puntos.

59. Na seguinte ficha de bancada, identifica o punto 18:

A. Punto de referencia para o control numérico 1.
B. Tipo de ensamblaxe.
C. Identificación do punto de control con mecánica desmontada.
D. Identificación do cabezal da torre.

60.- Se temos un parachoque dianteiro deformado, qué elementos poden 
estar deformados e qué tipo de comprobacións se farían: 

A. Montante dianteiro esquerdo do teito e comprobar as cotas do
habitáculo.

B. Montante da porta dianteira esquerda e comprobar cotas do marco do
parabrisas.

C. Aleta dianteira dereita e  comprobar alineación do bastidor.
D. Largueiro inferior dereito e comprobar cotas de compartimento motor.

61.- Se temos un largueiro dereito deformado, qué elementos poden estar 
deformados e qué tipo de comprobacións se farían: 

A. Túnel do piso e comprobacións da alineación do bastidor.
B. Aleta dereita e comprobacións das cotas do marco das portas.
C. Largueiro esquerdo e comprobacións das cotas do marco de parabrisas.
D. Montante porta dereita e comprobacións das cotas do compartimento

motor.
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62.- Que consecuencias pode ter o retraso no acendido nun motor diésel? 
A. Combustión lenta e progresiva.
B. Combustión incompleta.
C. Acumulación de combustible, seguido dunha subida de presión brusca.
D. Picado de biela.

63.- Os sensores de presión mais evolucionados traballan cunha sinal: 
A. De corrente alterna con frecuencia variable.
B. De corrente pulsatoria modulada.
C. De corrente alterna con amplitude variable.
D. De corrente continua con tensión variable.

64. - Onde mide o par o “sensor de par” da dirección electromecánica de
doble piñón?:

A. Directamente no piñón da dirección.
B. A través do cilindro de mando.
C. Directamente na caña de dirección
D. No dobre piñón.

65.- Nun compresor de cilindrada variable, quen se encarga de regular a 
carreira do compresor?. 

A. O cilindro hidráulico despraza o prato inclinado do empuxe.
B. O desequilibrio entre muelles de empuxe e suxeción do prato.
C. A diferencia de temperaturas do sistema.
D. A diferencia de presións entra a cámara de alta presión e o carter do

compresor

66.- Na reparación de carrozarías, ¿qué é o batido? 
A. Golpes rápidos moi próximos e non moi próximos.
B. Alongamento da chapa.
C. O material é desprazado dunhas zonas a outras mediante o golpeteo do

martelo sobre unha cara da chapa e o tas apoiado sobre a faciana
posterior.

D. Realizase golpeteando a chapa de forma que se vaian facendo
redondeles concéntricos dende a periferia ó centro.

67.- Que se vai a medir no circuíto de carga con esta imaxe?, 

A. Avaliar a velocidade de carga do alternador en función da carga
almacenada na batería.
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B. Medir a intensidade e a tensión de rizado.
C. Contar os electróns que pasan polo cable de carga.
D. Ver un oscilograma almacenado.

68.- As baterías de tracción son... 
A. Para alimentar unha carretilla elevadora do taller.
B. Para mover un coche eléctrico.
C. Son as de alta tensión.
D. Para as motos, bicicletas e patinetes.

69. -Este sinal de osciloscopio indícanos que...

A. É unha sinal de motor de arranque.
B. É unha sinal de alternador defectuoso.
C. É unha sinal BSS.
D. Confirma que a tensión de dúas das tres fases están ben.

70.-Este artefacto é: 

A. Un regulador de tensión de camión.
B. Un conector tipo moderno.
C. Un regulador tipo COM de última xeración.
D. Un regulador de tensión e intensidade.

71.- Cales son  sistemas de asistencia a condución? 
A. A axuda a aparcar e o limitador de velocidade.
B. O aviso de cambio involuntario de carril.
C. A detección de obxectos en movemento.
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D. Ningunha das respostas e correcta.

72.-Cantas letras de clasificación ten a nova etiqueta europea de 
clasificación de pneumáticos según o Reglamento (CE) 2020/740 do 
Parlamento Europeo do Consello do 25 de maio de 2020? 

A. Cinco.
B. Sete e máis as da neve.
C. Seis.
D. Sete.

73.- Nunha bobina de acendido, a tensión do secundario mellora: 
A. Canto menos grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o

secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético.
B. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o

secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético.
C. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto menos espiras teña o

secundario e canto máis dure o corte de variación de fluxo magnético.
D. Canto máis grande sexa o fluxo magnético, canto máis espiras teña o

secundario e canto menos dure o corte de variación de fluxo magnético.

74.- Sexa unha bobina de acendido convencional ou clásico, si 
desconecta a bobina e mide resistencia cun óhmetro entre os bornes 
designados como 4 e 1, que devanado está medindo? 

A. Primario máis secundario de bobina
B. Primario de bobina
C. Secundario de bobina
D. Ningunha das anteriores

75.- Sexa unha bobina de acendido convencional, si desconecta a bobina 
e mide resistencia cun óhmetro entre os bornes designados como 15 e 1, 
cal dos seguintes  rangos de valores diagnosticarían que o primario de 
bobina está en bo estado: 

A. Entre 6,5 KOhms e 8 KOhms
B. Infinito
C. Entre 0,9 Ohms e 1,5 Ohms
D. 1 Megaohmio

76.- Un sensor de efecto Hall: 
A. Dispón de tres terminais, un positivo, un negativo e un de sinal.
B. Dispón ao menos de dous terminais activos e un pasivo.
C. Trátase dun sensor piezoeléctrico.
D. Ningunha das anteriores.

77.- O sensor MAP: 
A. Dispón de dous pins, un con tensión de referencia 5 Voltios.
B. Trátase dun sensor piezoeléctrico de tipo pasivo.
C. Trátase dun sensor de efecto piezoeléctrico de tipo activo.
D. Trátase dun sensor de tipo magnético.
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78.- En que unidades se mide a intensidade luminosa: 
A. Candelas [cd]
B. Lúmenes [lm]
C. Luxes [lx]
D. Lúmenes/ Vatio [lm/W]

79.- No protocolo de transmisión de datos de CAN-Bus o bit de Stuff (ou 
Stuffing) consiste en: 

A.- Que cada 10 bits seguidos iguais se intercala un oposto. 
B.- Que cada 5 bytes seguidos iguais se intercala un oposto. 
C.- Que cada 2 octetos seguidos iguais se intercala un byte oposto. 
D.- Que cada 5 bits seguidos iguais se intercala un bit oposto. 

80.- Defínese a converxencia das rodas como: 
A.- Inclinación dada ao pivote para conseguir que a súa prolongación corte 
ao chan un pouco por diante do centro de superficie de contacto do 
neumático co mesmo. 
B.- Diferenza da distancia medida entre a parte dianteira e traseira das 
rodas dun mesmo eixe, en dous puntos diametralmente opostos da llanta, á 
altura do centro da roda. 
C.- A diverxencia que chegan a asumir as rodas en curva. 
D.- Ningunha das anteriores 

81.- O sensor de derrape piezoeléctrico: 
A.- Emprega o principio de variación de capacitancia 
B.- Está baseado no comportamento dun diapasón dobre de cristal 
piezoeléctrico 
C.- Dispón de dúas pistas de deslizamento de tipo resistivo. 
D.- Explora, mediante barreiras de luz un disco con segmentos unidos á 
dirección. 

82.- O sistema de freado continuo de longa duración tipo retarder 
(retardador), incorporado en moitos vehículos industriais: 

A.- Dispón dunha válvula de mariposa no colector de escape. 
B.- Básicamente, o retarder hidrodinámico é un embrague hidráulico. 
C.- Básicamente, o retarder electrodinámico está formado por un rotor y un 
estator bobinados. 
D.- Son correctas as dúas anteriores 

83.- A rede de toma de terra das máquinas e aparellos eléctricos: 
A.- Da servizo a tódalas máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor marrón conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e Mando) 
que que recorre toda a instalación e que está unido por medio doutro cable 
a unha pica enterrada e a tódalas partes metálicas da edificación. 
B.- Da servizo a tódalas máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor marelo-verde conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e 
Mando) que recorre toda a instalación e que está unido por medio doutro 
cable a unha pica enterrada e a tódalas partes metálicas da edificación. 
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C.- Da servizo a tódalas máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun cable 
de cor negro conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e Mando) 
que que recorre toda a instalación e que está unido por medio doutro cable 
a unha pica enterrada e a tódalas partes metálicas da edificación. 
D.- Da servizo a todas as máquinas e aparellos eléctricos, consiste nun 
cable de cor negro conexionado co CXPM (Cadro Xeral de Protección e 
Mando) que que recorre toda a instalación e que está unido por medio 
doutro cable azul a unha pica enterrada e  a tódalas partes metálicas da 
edificación. 

84.- Unha pinza amperimétrica das que se conectan ao voltímetro para 
medir intensidade ten a seguinte inscrición: (OUT PUT 1mV/A), que 
significado ten? 

A. Que a apreciación mínima da pinza é 1 miliAmperio
B. Que cada milivoltio que indique o voltímetro equivale a un Amperio.
C. Que a impedancia de entrada no rango de medición de 100 mV e maior

de 1 MOhm
D. Que a resposta en frecuencia de saída e de 1mV/A

85.- Á vista das seguintes imaxes: 
1 2 

A.- Trátase de dous conectores para recarga vehículo eléctrico, o da imaxe 
1 de Tipo 2 (Yazaki) e o da imaxe de tipo 2 (Mennekes) 
B.- Trátase de dous conectores para recarga vehículo eléctrico, o da imaxe 
1 de Tipo 1 (Mennekes) e o da imaxe 2 de tipo 2 (Yazaki) 
C.- Trátase de dous conectores para recarga vehículo eléctrico, o da imaxe 
1 de Tipo 1(Yazaki) e o da imaxe 2 de tipo 2 (Mennekes) 
D.- Trátase dunha toma de corrente de dun equipo de taller de 
características :32 A – 400 V AC, homologada CE. 

86.Un diodo rectificador de corrente:
A. ánodo é a parte prateada e o cátodo é a parte negra.
B. O cátodo é a parte prateada e o ánodo é a parte negra.
C. O ánodo está á dereita da frecha e o cátodo á esquerda.
D. Ningunha das anteriores.

87. Para a identificación dun diodo led:
A. A pata máis corta é o ánodo.
B. A pata máis longa é o ánodo.
C. Indica que como máximo pode estar alimentado a 10V
D. A pata máis longa é o negativo e pode estar alimentado a 2V.
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88. Para comprobar a compresión dun motor diesel con inxección
mecánica e utilizando un osciloscopio:
A. Poñemos nun canal unha pinza amperimétrica e medimos os picos de

intensidade proporcionados polo alternador.
B. Desconectamos o 15, poñemos nun canal a pinza amperimétrica e

observamos se todos os picos de intensidade teñen os mesmos valores.
C. Co motor frío, desconectamos o 15, poñemos nun canal a pinza

amperimétrica e observamos se todos os picos de tensión teñen os
mesmos valores.

D. Co motor quente, desconectamos a válvula de paro, poñemos nun canal
a pinza amperimétrica e observamos os picos de intensidade.

89. Unha funda termoretráctil emprégase:
A. Para aillar un cable.
B. Para aillar unha condución de aire acondicionado.
C. Para pasar un cable por un mazo de cables.
D. Para evitar o escape de gases inflamables polo canister.

90. Unha manorresistencia de presión de aceite asociada o seu
correspondente reloxio do cuadro, está formada por:
A. Limaduras de ferro e unha membrana que separa o aceite das

limaduras.
B. Po de carbón e unha membrana que separa de ámbolos dous materiais.
C. Po de aluminio con molibdeno
D. Ningunha das anteriores.

91. Segundo a normativa vixente:
A. As luces antinéboa delanteiras só poden acenderse se o están as

antinéboa traseiras.
B. As luces antinéboa traseiras soamente poden acenderse se están as

luces de posición.
C. As luces antinéboa traseiras soamente poden acenderse se o están as

luces antinéboa delanteiras ou as luces de cruce.
D. Son correctas a a e a b.

92. O seguinte útil é un:
A. Separador de aneis de retención Seeger.
B. Extractor de termináis eléctricos.
C. Desmontador de abrazadeiras de canalizacións de aire

acondicionado.
D. Extractor de mini fusibles.

93. Se un elevalunas sube e baixa de forma escalonada empregando
sempre o mesmo tempo sen finalizar o percorrido, débese:
A. A que o sensor antiatrapamento detecta un bloqueo.
B. A que a centraliña non ten memorizada os fináis de carreira.
C. A que o motor ten un problema de escobillas.
D. Ningunha das anteriores.
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94. Un relé cos termináis 15, 31, 31b, 53c, I y 53e trátase de:
A. Un relé de intermitencia.
B. Un relé acústico de olvido de luces acendidas.
C. Un relé do limpiaparabrisas.
D. Un relé do electroventilador.

95. Nun sistema de climatización dun Toyota Prius de segunda xeración, o
compresor de aire acondicionado alimentase eléctricamente:
A. Directamente dende a batería de alto voltaxe a 201.6 V CC.
B. Directamente dende o xerador da caixa de transferencia.
C. Dende o módulo rectificador da batería HV con 201,6 VCA.
D. Dende o inversor a 201,6 VCA

96. Nun motor TDI 1.9 cun sistema de inxector bomba, o resorte do
inxector:
A. Presiona o émbolo de evasión.
B. Está en contacto directo co émbolo de bomba.
C. Presiona a agulla do inxector.
D. A a e a c son correctas.

97. A electroválvula reguladora de alta presión nos motores diésel, pode ir
instalada:
A. Na rampa de inxección.
B. Na propia bomba de inxección.
C. Nos dous casos anteriores.
D. No retorno de inxección.

98. Nos códigos EOBD normalizados, a letra inicial P fai referencia a:
A. Chasis (ABS, ESP, TCS, etc.)
B. ESP.
C. Tracción.
D. Rede de área.

99. O FAP aditivado:
A. Utilízase cando o FAP está ubicado lonxe do motor.
B. Emprégase cando o FAP está situado próximo ó motor.
C. Emprégase un aditivo chamado Adblue.
D. Permite prescindir da EGR

100. Durante o proceso de reparación en bancada, as columnas que
anclan a carrocería á bancada:
A. Permanecen sempre fixas en tódalas súas cotas.
B. As columnas que estén deformadas as deixamos libres.
C. Soamente deixamos libres aquelas cotas sobre as que estamos

actuando na reparación.
D. Deixámolas todas libres excepto as mordazas e os puntos de referencia

primarios.
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Marcar con “X”o resultado contestado na proba. 

Nº 
preg. a b c d Nº 

preg. a b c d Nº 
preg. a b c d Nº 

preg. a b c d 
1 26 51 76 
2 27 52 77 
3 28 53 78 
4 29 54 79 
5 30 55 80 
6 31 56 81 
7 32 57 82 
8 33 58 83 
9 34 59 84 

10 35 60 85 
11 36 61 86 
12 37 62 87 
13 38 63 88 
14 39 64 89 
15 40 65 90 
16 41 66 91 
17 42 67 92 
18 43 68 93 
19 44 69 94 
20 45 70 95 
21 46 71 96 
22 47 72 97 
23 48 73 98 
24 49 74 99 
25 50 75 100 

Asinado: 

ÚLTIMA FOLLA 
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INSTRUCIÓNS PARA FACER A 1ª PROBA 
PARTE A (A1-A2-A3) 

Proba práctica A2 
Instruccións xerais 

§ Acceder o recinto con un documento de identificación válido. 
§ Estará prohibido o uso de calculadoras programables, reloxos dixitais 

con conexión a internet, telefonía móvil, cascos ou calquera aparello 
electrónico con memoria. 

§ O cabelo non pode tapar as orellas. 
§ Elexir a opción da proba A ou B e poñela tanto na solapa como no 

exterior do sobre en maiúsculas, xunto coa quenda, nome e apelidos e 
o nº de DNI. 

§ Unha vez comezada a proba, non se pode sair do local ata 30 minutos 
despois do comezo da mesma. 

§ Unha vez terminada a proba, entregala na mesa e precintala diante dos 
membros do tribunal, asinando no borde do peche do sobre. 

Formato 

§ A proba será realizar cuestións e resolución de supostos prácticos . 

Instruccións para a proba A2 

§ Poñer o nome na portada e cabeceira 
§ Asinar todas as follas da proba. 
§ Calquer tipo de anotación ou tachón na proba, poñerase entre 

parentesis 

Puntuación de esta parte A2  (1 Punto dos 6 da Proba A) 

§ 0,10 Puntos por cuestión correctamente contestada. 
§ Polas respostas en branco non se descontará puntuación. 

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 

§ Bolígrafo con tinta negra ou azul. 
§ Calculadora científica que non sexa programable. 

Duración 

§ Este exercicio terá unha duración máxima de 120 minutos 
cronometrados. 
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso aocorpo de 
profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e 
Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 
   

 

OPCIÓN A 
CUESTIÓNS E RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
 
EXAMEN A2 .-SUPOSTOS PRÁCTICOS: 
1.- Dados os seguintes oscilogramas, responde: 
1.1- 
a) Identifica tipo do sinal no vehículo: 
b) Indica como realizarías dita medición cas sondas do osciloscopio. 
c) Interpreta o resultado no caso A. 
d) Interpreta o resultado no caso B. 
 
OSCILOGRAMA CASO A 
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OSCILOGRAMA CASO B

 
 
1.2- No seguinte oscilograma CASO C: 
a) Identifica o tipo do sinal no vehículo: 
b) Interpretación do resultado: 
c) Onde realizarías a medición cas sondas do osciloscopio: 
d) Posible avaría, o compoñente afectado se fose o caso: 
 
OSCILOGRAMA CASO C 

 
 
1.3- No seguinte oscilograma CASO D: 
a) Identifica  tipo do sinal no vehículo: 
b) Circuíto ó que pertence: 
c) Onde realizarías a medición coas sondas do osciloscopio no vehículo: 
c) Interpreta o resultado: 
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OSCILOGRAMA CASO D 

 
 
 
1.4- No seguinte oscilograma CASO E: 
a) Identifica  tipo de  sinal no vehículo: 
b) Circuíto ó que pertence: 
c) Cómo realizarías a medición coas sondas do osciloscopio no vehículo: 
c) Interpreta o resultado: 
 
OSCILOGRAMA CASO E 
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2.- No esquema que se adxunta (folla 1), indica: 

A. De que marca é? 
B. Que está representando? 
C. O cable 630 do compoñente 6360, que protocolo de comunicación 

emprega? 
D. Hai líñas multiplexadas?, cómo as identificas? 
E. Hai conector de diagnose? cál é? 
F. De que cor é ese conector? cómo o sabes? 
G. No componente 6320, cál é o positivo e o negativo? cál serían esos 

valores? 
H. Cal é o positivo do compoñente 6302? 
I. O compoñente 6360, de que se encarga? 
J. Hai centraliñas? cales son? 
K. Indica os relés da BSI que son internos e os que se poden desmontar. 
L. A BSI, que tipo de señal envía a o compoñente 6360? Dixital ou électrica? 

valores? 
 
 
3.- Un Opel Corsa leva un golpe, quedando as súas cotas modificadas 
como se detalla a continuación: 

 
 Punto 

A 
Punto B Punto C Punto D Punto G Punto H 

Altura 160 160 69 50 60 60 
Anchura 260 260 327 327 490 490 
Lonxitude 196 203 825 830 2780 2780 
 
 Punto 

E 
Punto F 

Caída 244 263 
Anchura 482 482 
Lonxitude 46 51 
 
A partir da modificación dos puntos de control, e facendo uso da ficha da 
bancada adxunta (folla 2) do citado vehículo, determina: 
 

A. Dirección do golpe. 
B. Por onde comenzarías a montar o vehículo? 
C. Que puntos fixarías e cáles deixarías libres? 
D. Indica a secuencia de reparación indicando os puntos de control. 
E. O punto A, ¿a qué parte do vehículo corresponde? 
F. Indica do punto B a altura, anchura, lonxitude, e utillaxe que che indica a 

ficha de reparación. 
G. Que nos indica a frecha (branca e negra) que aparece na ficha? 
H. Misión das mordazas e en que parte do vehículo se deben situar 
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4.-Calcula no embrague monodisco en seco de muelles dun todoterreo o 
par motor que pode transmitir e a presión máxima admisible, segundo as 
datos seguintes: Seis muelles de 54,4 kgf, tres muelles de 71 kgf. O 
coeficiente de rozamento entre o aceiro e o ferodo é de µ=0,25. Diámetro 
exterior do disco = 234 mm., diámetro interior do disco = 150mm. 
 
5.-Entra un turismo nun taller cunha avaría, ao conectarlle a diagnose esta 
mostra o seguinte fallo P0097 (Código OBDII, Sensor de temperatura do 
aire de admisión, sinal de entrada baixa no circuíto). Tendo en conta estes 
datos e o seguinte esquema, no cal móstrase en funcionamento normal da 
NTC aire admisión, que valor de tensión mostrarían o voltímetros A e B ao 
de presentar o fallo P0097?  
Voltaxes no caso do caso de presentar o fallo P0097, no voltímetro A:............. 
No voltímetro B:............. 
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6.-No motor de arranque cuxas curvas características son as da figura, 
calcular a forza contraelectromotriz nos puntos A, B e D: 

 
Curvas característica motor arranque: RPM = Revolucións por minuto, V = Tensión, C = Par, Pu 
= Potencia útil; I = intensidade. Tensión nominal do motor de circuíto = 12 V 
 
7. Loxística e organización 
7.1.-Calcular o punto medio de pedido dun recambio tendo en conta os seguintes 
datos: 
- Consumo medio diario: 1 unidade 
- Período de pedido: 15 días 
- Tempo de subministro: 1 día 
- Para o cálculo do Stock de seguridade adoptar ρ = 3,1 (para garantir o 99,9% 
do subministro, considerando una distribución normal e descoñecemento do 
valor da varianza) 
 
7.2.- Quérese por un taller de electromecánica nunha cidade de 100.000 
habitantes. O parque automovilístico ascende a 57.428 vehículos e a cota de 
mercado, considerando que se calcula que existen 65 talleres do tipo do que se 
quere montar, estímase nun 1.5 %, un índice de vistas ó taller de 1.4 e una carga 
horaria media por vehículo ó tratarse dun taller de mecánica de 2,5 h. Calcula a 
carga de traballo resultante, é dicir as horas traballadas ó ano. 
 
 
8.-Quérese refacer una instalación auxiliar nun vehículo con centraliñas 
saíndo do 15 para alimentar un bolso neveira de 65W,   

A. Cal sería a sección comercial do conductor para respetar a caída de 
tensión máxima admisible no circuito? A lonxitude do cable é de 5 metros, 
e empregaremos cable de cobre.  

B. Indica o fusible que se debe empregar. 
C. Se deixamos o contacto posto e o bolso neveira funciona o 30% do tempo, 

¿en canto tempo estaría a batería a o 60% da súa carga se ten una 
capacidade de 95 Ah? 
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D. Durante a instalación xurde una avaría e aparece un consumidor que 

provoca a descarga da batería. A avaría hay que localizalas en desmontar 
nada, únicamente a o final para verificar que acertamos coa diagnose. O 
vehículo en situación de non avaría consume 0.0391 A, e na situación da 
avaría consume 672,1 mA. Utilizando a táboa adxunta (folla 3), e os 
equipos que consideres oportunos, indica en qué circuito estaría a avaría 
se a caída de tensión nun dos mini fusibles é de 2,9. Indica os equipos 
que empregarías e onde Farías as medicións. 

 

 
F1: 3A  
F2, F4, F5e F7: 5A 
F9 e F11: 20A 
F10: 15A 
F12, F24 e F22: 7.5A 
F23, F20: 2A 
F14, F15: 30A 
F16: 10A 
F17 e F18: 4ª 
 
 
9.- Electricidade. 
9.1.- Explica por que o alternador non precisa dun regulador de intensidade. 
9.2.-Tipos de comprobacións a facerlle a un alternador.Como se comproba unha 
ponte de díodos? 
9.3.- Desexase montar dous faros de longo alcance nun turismo cuxa batería ten 
unha tensión nominal de 12 V. A potencia de cada lámpada é de 45 W. O cable 
é de cobre (r = 0,018 W·mm2/m), color lila e terá una lonxitude de 5,60 m. Pídese:  
9.3.1.- Esquema do circuíto norma DIN: deberá constar de dous faros, interruptor 
con testemuña, un fusible, cablería correspondente, lenda e cor do cable (tome 
a corrente de contacto).   
9.3.2.- Si se dota ao sistema dun único fusible, de que amperaxe será o fusible 
normalizado a instalar (Coeficiente de seguridade da intensidade = 20%)? 
9.3.3.- Calcula a sección do cable comercial normalizada a empregar. 
 
Outros datos: Caída de tensión máxima admisible 2,5%. Densidade de corrente adminsible=  3 a 5 
Amperios/ mm2 
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10.-Posta en fase dunha bomba de inxección rotativa Bosch VE sobre o 
motor.Indicar o procedemento. 
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso aocorpo de profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e Procesos de 
Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 
   

 

OPCIÓN B 
CUESTIÓNS E RESOLUCIÓN DE SUPOSTOS PRÁCTICOS 
 
1.- Nos seguintes oscilogramas dun vehículo, MOTOR OTTO, 4 TEMPOS: 
(Folla 1) 
a) Identifica tipo dos sinais neste vehículo: 
b) En qué tipo de avaría no vehículo se usa este tipo de oscilograma: 
c) Onde realizarias a medición coas sondas do osciloscopio para a obtención 
do oscilograma: 
d)Onde se encontra o PMS: 
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2.-Resposta as seguintes cuestións 
 
2.1- Á vista dos seguintes oscilogramas corresponden a dous inxectores diésel 

 

Oscilograma A, indicar: 
1.- Tipo de inxector. 
2.- Fabricante. 
3.- Tensión inicio inxección. 
4.- Intensidade de inxección. 
5.- Tempo de inxección. 
 
 
 
Oscilograma B, Indicar: 
1.- Tipo de inxector. 
2.- Fabricante. 
3.- Tensión inicio inxección. 
4.- Intensidade de inxección. 
5.- Tempo de inxección. 
 

Nota: o tempo no oscilograma está expresado en milisegundos 
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2.2-Á vista do oscilograma, corresponde á parte do ciclo de inxección dun 
Common Rail dotado de inxectores magnéticos: 

 
2.2.1.- En que fase se atopa? 
2.2.2.- Cando se realiza este proceso? 
2.2.3.- Qué finalidade ten? 
2.2.4.- A qué tensión alimenta inicialmente? 
2.2.5.- Coa intensidade suministrada, é capaz de abrir o inxector? 
 
3.- No esquema que se adxunta (folla 2) indica o seguinte: 

A. Que se está representando? 
B. Que fabricante emprega estos esquemas? 
C. Que significa o código N278? 
D. Que é el G56? 
E. Que é S111? 
F. A líña que está entre G56 e S111, por que é discontinua? 
G. O número 40 do P91 pertence a C103 ou o C96? Cómo o sabes? 
H. O P93, por que ten un trazo discontinuo? 
I. O M111, por que ten un trazo continuo? 
J. Entre o N278 e C102, que significa 1.5 GN/YE? e 15-DA1? 
K. Que significa GEM? 
L. O cable que vai en dirección a lowspeed do GEM cando esté activado, 

que tensión lle chegará ao 86? Pertence a CAN HS ou a CAN LS? 
M. Seguindo con ese cable, no caso de que esté cortado, poderálle chegar 

tensión ó 1 do C848 cando esté activada High Speed? 
N. No M111 entre o 31B e Cg hai un compoñente, que é? misión? cómo 

podes verificar o seu correcto funcionamiento? 
O. Se o 2 do C848 chegan 11,35V e á saída do relé que o precede saen 

12,30V, sería aceptable? Cál sería a causa probable? 
P. Despois de C102 hai 3 líñas xuntas en paralelo cun triángulo negro á 

dereita, que é? 
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Q. Se G56 ten unha resistencia por sulfatación de 0.25 Ohmios, a tensión da 

batería é de 12,30V e polo cable circulan 12A, que tensión chegaría a o 2 
do C848? ¿e con que tensión estaría alimentado o  M del M111? 

 
4.- No seguinte plano de bancada, medidas dos puntos 2, 3, 13 e indica 
que é AN 27.B e CA 66 (Folla 3) 
 
5. Bancada 
5.1- Á vista das seguintes imaxes: 

 
5.5.1.- Cal é a función dos elementos á dereita da imaxe sinalados como 1 e 2? 
5.5.2.- Cómo se denomina a sinalada co nº 1?  
5.5.3.- Cómo se denomina a sinalada  con nº 2? 
 
5.2.-Á  vista da seguinte imaxe: 

 
5.2.1.- Cómo se denomina o accesorio (útil) designado por número 3? 
5.2.2.- Cal é a súa función?  
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5.3.- Á vista da seguinte imaxe 

 
 
5.3.1.- Cal é a función do accesorio?: 
5.3.2.- Cómo se denomina ao accesorio? 
 
5.4.- Á vista da seguinte imaxe, na que se está a realizar un “tiro” na carrozaría: 

 
 
5.4.1.- Cómo se chama este tipo de tiro? 
5.4.2.- Que efecto se pretende ao efectúalo, neste caso? 
 
6.-Un motor de 4 tempos de acendido por chispa cunha cilindrada unitaria 
de 350 cm3 e unha relación de compresión de 7,5 acadaunhaspresións 
máximas e mínimas durante a expansión de 35 Kg/cm2 e 5 Kg/cm2. 
Calcular: 
1.- A presión media obtida no cilindro durante a expansión 
2.- O traballo total desenvolvido durante a expansión 
3.- O traballo gastado en comprimir a mezcla 
4.- O traballo teórico desenvolvido no ciclo 
5.- O rendemento térmico do motor. 
Tomar (alpha) α= 1,33  
 
7.-Entra un turismo nun taller cunha  avaría, ao conectarlle a diagnose esta 
mostra o seguinte fallo P0098 (Código OBDII, Sensor de temperatura do 
aire de admisión, sinal de entrada alta no circuíto). Tendo en conta estes 
datos e o seguinte esquema, no cal móstrase en funcionamento normal da 
NTC aire admisión, que valor de tensión  
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mostrarían o voltímetros A e B no caso de presentar o fallo P0098? Nota: A 
sonda alimenta a 5V. 
Voltaxes no caso do caso de presentar o fallo P0098, no voltímetro 
A:............., no voltímetro B:............. 
 

 
 
8.-No motor de arranque cuxas curvas características son as da figura, 
calcular a forza contraelectromotriz nos puntos A, B e D: 

 
Curvas característica motor arranque: RPM = Revolucións por minuto, V = Tensión, C = Par, Pu 
= Potencia útil; I = intensidade. Tensión nominal do motor de circuíto = 12 V 
 
9. Loxística e organización. 
9.1.- Calcular o punto medio de pedido dun recambio tendo en conta os 
seguintes datos: 
- Consumo medio diario: 1 unidade. 
- Período de pedido: 15 días. 
- Tempo de subministro: 1 día. 
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- Para o cálculo do Stock de seguridade adoptar ρ = 3,1 (para garantir o 99,9% 
do subministro, considerando una distribución normal e descoñecemento do 
valor da varianza). 
 
9.2.-Quérese por un taller de electromecánica nunha cidade de 100.000 
habitantes. O parque automovilístico ascende a 57.428 vehículos e a cota 
de mercado, considerando que se calcula que existen 65 talleres do tipo do 
que se quere montar, estímase nun 1.5 %, un índice de vistas ó taller de 1.4 
e una carga horaria media por vehículo ó tratarse dun taller de mecánica 
de 2,5 h. Calcula a carga de traballo resultante, é dicir as horas traballados 
ó ano. 
 
10.-Debuxa un esquema dun circuíto de luces de posición, cruce, antinéboa 
dianteiras e antinéboas traseiras. Para elo dispós de 4 lámpadas para as 
luces de posición, 2 para as luces de cruce, 2 para as luces antinéboas 
dianteiras, 1 para as antinéboas traseiras, e os seus correspondentes relés. 
As luces de posición funcionarán se temos 15, As luces de cruce o farán 
se temos as luces de posición activadas, e as luces antinéboa dianteiras e 
traseira o farán atendendo á normativa vixente española.  Indica os bornes 
dos compoñentes según a norma DIN 72552, e debuxa o 30, 15 e 31 de 
forma normalizada. Recorda tamén por fusibles.  



                 OPCIÓN A 
OPOSICIÓNS CORPO PROF. EDUCACIÓN SECUNDARIA 2021.            
Tribunal de Oposición nº 1 , O Carballiño 
Especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos                                                                 

 
DNI APELIDOS E NOME 

  
 

INSTRUCIÓNS PARA FACER A 1ª PROBA 
PARTE A (A1-A2-A3) 

Proba práctica A3 
Instruccións xerais 

§ Acceder o recinto con un documento de identificación válido. 
§ Estará prohibido o uso de calculadoras programables, reloxos dixitais 

con conexión a internet, telefonía móvil, cascos ou calquera aparello 
electrónico con memoria. 

§ O cabelo non pode tapar as orellas. 
§ Elexir a opción da proba A ou B e poñela tanto na solapa como no 

exterior do sobre en maiúsculas, xunto coa quenda, nome e apelidos 
e o nº de DNI. 

§ Unha vez comezada a proba, non se pode sair do local  ata aviso dos 
membros do tribunal. 

§ Unha vez terminada a proba, entregala na mesa e precintala diante 
dos membros do tribunal, asinando no borde do peche do sobre. 

Formato 

§ A proba será realizar unha serie de prácticas numeradas de forma 
correlativa en cada opción. Hai que seguir o percorrido marcado. 

Instruccións para a proba A3 

§ Poñer o nome na portada e cabeceira 
§ Asinar todas as follas da proba. 
§ Calquer tipo de anotación ou tachón na proba, poñerase entre 

paréntesis. 

Puntuación de esta parte A3  (3 Punto dos 6 da Proba A) 

§ 0,30 Puntos por cuestión correctamente contestada. 
§ Polas respostas en branco non se descontará puntuación. 

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 

§ Bolígrafo con tinta negra ou azul. 
§ Calculadora científica que non sexa programable. 
§ Polímetro particular 

Duración 

§ Este exercicio terá unha duración máxima de 5 minutos 
cronometrados por proba. 

 
 Ex

am
e 

pr
ác

tic
o 

de
 ta

lle
r  

 

590111 
O CARBALLIÑO 

25/06/21 



     
OPOSICIÓNS DO PROFESORADO DE SECUNDARIA 2021   1ª PROBA 
Tribunal de Oposición nº 1 , O Carballiño 
Especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos PARTE A3 MAÑÁ 

 1 

 
Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de 
profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e 
Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 

 
 

  

 

PROBA PRÁCTICA                      OPCIÓN A 

 PRÁCTICA 1.- Identifica as seguintes roscas: 
 

 Tipo de rosca Designación normalizada 

A   

B   

C   

D   

E   

 
PRÁCTICA 2.-  

PRÁCTICA 2.1.- Á vista dos seguintes elementos, completar a tabla: 
 

Letra  Denominación Tipo Posición de 
soldeo 

A    

B    

C    

D    

 
PRÁCTICA 2.2.- Á vista dos seguintes compoñentes, completar a 

táboa: 
 

Letra Denominación Tipo Tensión de 
traballo (V) 

Intensidade 
traballo (A) 

A 
 

    

B 
 

    

C 
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PRÁCTICA 3.- Á vista do seguinte compoñente, indicar: 
 

1 Denominación  

2 Tipo 
(electrónicamente) 

 

3 Ubicación no coche  

4 Comprobación ( non 
electrónica) 

 

5  Nome do útil con 
que se fai a 
comprobación non 
eléctrónica 

 

 
PRÁCTICA 4.-Identifica os seguintes compoñentes e indica a súa función: 
 

Compoñente Nome Función 

 
A 

  

 
B 

  

 
C 

  

 
D 

  

 
E 

  

 
F 

  

 
G 

  

 
H 

  

 
I 

  

 
J 
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PRÁCTICA 5.-  
PRÁCTICA 5.1.- COMPLETA A TÁBOA PARA O COMPOÑENTE A: 
 

Preguntas:  

Que compoñente é? 
 

 

Onde se emprega? 
 

 

Ten 50? 
 

 

Leva relé? 
 

 

 
Como se activa? 

 

 
PRÁCTICA 5.2.- COMPLETA A TÁBOA DO COMPOÑENTE B: 
 

Preguntas:  

Que compoñente é? 
 

 

Realiza un debuxo de conexionado interno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprobacións e valores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



     
OPOSICIÓNS DO PROFESORADO DE SECUNDARIA 2021   1ª PROBA 
Tribunal de Oposición nº 1 , O Carballiño 
Especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos PARTE A3 TARDE 

 1 

 
Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso aocorpo de profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 
 
 

  

CUESTIÓNS PRÁCTICAS                                          OPCIÓN A 

PRÁCTICA 1.- 
1.1. Compoñente A: 
a) Nome do  COMPOÑENTE 
b) Circuíto donde se sitúa no vehículo: 
c) Función: 
d) Debuxa a  sinal de activación do compoñente ó 2 % e a o 98%: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 .Compoñente B: (Folla 1) 
a) Nome do  COMPOÑENTE. 
b) Circuíto donde se sitúa no vehículo. 
c) Función. 
d) Comproba o compoñente según o esquema dado, e escribe o resultado. 
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PRÁCTICA 2.- 
Identifica os seguintes compoñentes coas súas funcións: 
 

A.-  
B.-  
C.-  
D.-  
E.-  

 
 
PRÁCTICA 3.- 
A)Indica o nome de estes elementos e en función da numeración que teñan para que 
tipo de aplicación se usa 
 

Nº Elemento Aplicación 
1   
2   
3   
4   
5   

  
B) Como se identifica sobre as portas da práctica que tipo de acabado teñen?. 
Explica como farías o proceso de identificación. 
 

 

 
PRÁCTICA 4.- Identifica nestes alternadores os pins normalizados dos conectores e 
pon o nome e función de cada un: 
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PRÁCTICA 5.-Sobre o vehículo PHEV identifica os compoñentes marcados e a súa 
función. 
  

A.-  
 

B.-  
 

C.-  
 

D.-  
 

E.-  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 OPCIÓN B 
OPOSICIÓNS CORPO PROF. EDUCACIÓN SECUNDARIA 2021.            
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DNI APELIDOS E NOME 
  

 

INSTRUCIÓNS PARA FACER A 1ª PROBA 
PARTE A (A1-A2-A3) 

Proba práctica A3 
Instruccións xerais 

§ Acceder o recinto con un documento de identificación válido. 
§ Estará prohibido o uso de calculadoras programables, reloxos dixitais 

con conexión a internet, telefonía móvil, cascos ou calquera aparello 
electrónico con memoria. 

§ O cabelo non pode tapar as orellas. 
§ Elexir a opción da proba A ou B e poñela tanto na solapa como no 

exterior do sobre en maiúsculas, xunto coa quenda, nome e apelidos 
e o nº de DNI. 

§ Unha vez comezada a proba, non se pode sair do local  ata aviso dos 
membros do tribunal. 

§ Unha vez terminada a proba, entregala na mesa e precintala diante 
dos membros do tribunal, asinando no borde do peche do sobre. 

Formato 

§ A proba será realizar unha serie de prácticas numeradas de forma 
correlativa en cada opción. Hai que seguir o percorrido marcado. 

Instruccións para a proba A3 

§ Poñer o nome na portada e cabeceira 
§ Asinar todas as follas da proba. 
§ Calquer tipo de anotación ou tachón na proba, poñerase entre 

parentesis 

Puntuación de esta parte A3  (3 Punto dos 6 da Proba A) 

§ 0,30 Puntos por cuestión correctamente contestada. 
§ Polas respostas en branco non se descontará puntuación. 

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba 

§ Bolígrafo con tinta negra ou azul. 
§ Calculadora científica que non sexa programable. 
§ Polímetro particular 

Duración 

§ Este exercicio terá unha duración máxima de 5 minutos 
cronometrados por proba. 
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de 
profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e 
Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 

 
 

  

 

PROBAS PRÁCTICAS                      OPCIÓN B 

  
PRÁCTICA 1.- 
 
PRÁCTICA 1.1.- Á vista dos seguintes árbores de levas, indique os 
posibles defectos 

A  

B  

C  

 
PRÁCTICA 1.2.- Á vista dos seguintes elementos, completar a tabla: 

Letra  Denominación Tipo Posición de 
soldeo 

A    

B    

C    

D    

 
PRÁCTICA 2.- Identifica as seguintes roscas: 
 

 Tipo de rosca Designación normalizada 

F   

G   

H   

I   

J   

 
PRÁCTICA 3.-Identifica os seguintes compoñentes e indica a súa función: 
 

Compoñente Nome Función 

 
A 

  

 
B 

  

 
C 

  

 
D 

  

Usuario
Resaltado
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E 

  

 
F 

  

 
G 

  

 
H 

  

 
I 

  

 
J 

  

 
 
PRÁCTICA 4.- COMPROBA O COMPOÑENTE E COMPLETA A TÁBOA: 
 

Preguntas:  

Que compoñente é? 
 

 

Fai un debuxo do seu conexionado interno e indica comprobacións e valores: 
 

 

Sen activar Activado 

 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 

1        1        

2        2        

3        3        

4        4        

5        5        

6        6        

7        7        

 
 
PRÁCTICA 5.- A partir do circuíto montado na seguinte placa Board, realiza 
o esquema eléctrico SEN DESCONECTAR NADA. 
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Tribunal nº1 do procedemento selectivo de ingreso e acceso aocorpo de profesores de educación secundaria da especialidade de Organización e Procesos de Mantemento de Vehículos 
 

APELIDOS NOME DNI 
 
 

  

CUESTIÓNS PRÁCTICAS                                          OPCIÓN B 

PRÁCTICA 1.- 
Dado o seguinte motor de limpaparabrisas,indicando as distintas cores ou números 
dos cables a que parte do conmutador se conexionarian e o que faga falla para que o 
motor funcione correctamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICA 2.- 
CONTROL DE MEDIDAS DIRECTAS POR COMPÁS DE VARAS. (Folla 1) 

- Indicar as medidas correspondentes na táboa  
 

 MEDIDA 

Vía dianteira   

Parafuso”tornillo”amortecedores 
dianteiro 

 

 
 
 
 
PRÁCTICA 3.- 
A)Identificar os faros da práctica según a normativa europea e que tipo de lámpadas 
levan e tipo de reflector. 
 

1  
2  
3  
4  
5  

 

Usuario
Resaltado
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B) Identificar este aparello e pon cinco usos que se lle poden dar na diagnose: 

 
1  
2  
3  
4  
5  

 
 
PRÁCTICA 4.-  
Sobre o motor identifica as seguintes pezas: 
 

A.-  
 

B.-  
 

C.-  
 

D.-  
 

E.-  
 

 
 
PRÁCTICA 5.-Sobre o vehículo PHEV identifica os compoñentes marcados e a súa 
función. 
  

A.-  
 

B.-  
 

C.-  
 

D.-  
 

E.-  
 

  
 
 
 
 
 
 
 


