
 

Pregunta nº1.- Cando traballamos ca rozadoira debemos de controlar que non se achegue 
ninguén a menos de : 
a) 3 m. 
b) 30 m. 
c) 15 m. 
 
Pregunta nº2.- No caso de vertedura accidental de residuos perigosos nos traballos 
forestais, como procederia: 
a) Extraigo a capa de terra afectada e deposítoa nun recipiente adecuado para o 
seu posterior tratamento. 

b) Mesturo os residuos peligrosos cos outros residuos vexetais. 
c) Non fago ningún tipo de acción. 
 
Pregunta nº3.- Os sistemas de seguridade activa con que conta a motoserra son os 
seguintes: 
a) Freo da cadea  
b) Protectores oculares 
c) Botas de seguridade 
 
Pregunta nº4.- A consellería con competencias en materia forestal establece as distintas 
épocas de perigo.A Época de Perigo Alto :  
a) Comprende con carácter xeral os meses de xullo, agosto e setembro. 
b) Na que os medios de detección e extinción permanecerán en alerta cun despregue 

reducido. Non se aplicaran medidas restritivas para o uso do lume en terreos 
forestais ou agrícolas.  

c) A época de perigo alto comprende, con carácter xeral, os meses de febreiro, marzo, 
abril…. 

 
Pregunta nº5.- A imprantación da Prevención de Riscos Laborais: 
a) É unha obrigación legal que pode suspenderse. 
b) Non é unha obrigación legal para os concellos. 
c) É unha obrigación legal para todalas empresas, sen excepción, dende o 
mesmo 

momento en que inician súa actividade. 
 
Pregunta nº6.-En caso de urxencia médica se deberá chamar o teléfono: 
 
a) As respostas b) e c) son incorrectas 
b) 010 
c) 112 ou 061 
 
Pregunta nº7.- A parroquia de Pias do concello de Lugo limita o norte co concello de: 
 
a) O Corgo 
b) Outeiro de Rei 
c) Guntín 
 



Pregunta nº8.- No caso de querer cortar ramas de menos de 2 cm de diámetro, utilizaremos 
preferentemente : 
a) Desbrozadora. 
b) Serrucho. 
c) Tixeira de man. 

 
 
Pregunta nº9.- ¿Cal das seguintes especies forestais é unha conífera?: 
 
a) Teixo 
b) Aciñeira 
c) Carballo 

 
Pregunta nº10.- A distancia mínima que deben respectar as novas repoboacións forestais 
con parcelas forestais é de: 
 

a) 18 metros 
b) 2 metros 
c) 55 metros 

 
Pregunta nº11.- Indica a afirmación correcta: Os productos fitosanitarios… 
 
a) poden aplicarse sin mascarilla 
b) deben gardarse no embalaxe orixinal 
c) deben misturarse en lugares pechados 
 
Pregunta nº12.-. Non pertenece o equipo de protección individual (EPI) para traballos 
forestais: 
a) O casco. 
b) Pantalla facial. 
c) O botiquín individual. 
 
Pregunta nº13.-. Para traballos forestais con motodesbrozadora, é obrigatorio o uso de:  
 
a) Casco facial Calzado de seguridade, gafas de protección e mascarilla 
b) Guantes de coiro, calzado de seguridade e pantalla de protección 
c) Casco de seguridade, mascarilla antipartículas e orelleras. 
 
Pregunta nº14.-. No uso da motoserra:  
a) Manexala cos brazos totalmente estirados. 
b) Existe risco de rebote ó cortar coa parte traseira da espada. 
c) Cando se transporta, o motor debe estar parado.  
 
Pregunta nº15.-. Cando nos desprazamos camiñando polo monte por terreo en pendente, a 
ferramenta manual debe levarse:  
a) No ombreiro do lado descendente da pendente. 
b) No ombreiro contrario do lado descendente da pendiente. 
c) Na man do lado descendente da pendente. 
 



 

Pregunta nº16.-. Se a vexetación é variada con tallos ou troncos grosos e brotes, deberíase 
utilizar o fio na rozadoira: 
a) Non. 
b) Si, se a máquina é de alta potencia. 
c) Si, cun cabezal de 4 fios. 
 
Pregunta nº17.-. A unidade de superficie en traballos forestais mais empregada é: 
a) O quilómetro cadrado. 
b)  A escala cadrada. 
c) A hectárea. 
 
Pregunta nº18.- Cando o motor da motoserra este ó ralentí¿Cómo deberá estar a cadea? 
a) Parada.  
b) En funcionamento.  
c) Depende da máquina. 
 
Pregunta nº19.- Se temos a un observador, no concello de Lugo, situado nun punto e 
mirando cara ao norte, ás súas costas terá o sur. Sinale a resposta correcta: 
a) A dirección da dereita sinalará o norte e a da esquerda o sur. 
b) A dirección da dereita sinalará o oeste e a da esquerda o leste. 
c) A dirección da dereita sinalará o leste e a da esquerda o oeste. 
 
Pregunta nº20.- Orientar un mapa consiste en: 
a) Orientar o mapa e o seu norte, coa dirección da agulla magnética dunha 

brúxula. 
b) Os mapas nunca se orientan. 
c) Representar as vías de comunicacións e poboacións. 
 
Pregunta nº21.-Das seguintes afirmacións sinale a incorrecta: 
a) Os EPI´S reducen o posible dano causado por un accidente de traballo. 
b) Os equipos de protección individual eliminan todos os riscos laborais. 
c) O traballador está obrigado a utilizar os EPI´S, seguir as súas instrucións de uso e 

velar polo seu correcto funcionamento. 
 
Pregunta nº22.-En relación co manexo de ferramentas manuais, sinale a resposta 
incorrecta: 
a) Cando non se están usando, as ferramentas deben gardarse no seu sitio. 
b) Ao traballar con ferramentas, debe haber unha separación de uns 6 metros 

cada 2 persoas. 
c) Non situar os pés preto da zona para onde se dirixe o golpe, nin utilizalos 

para suxeitar. 
 

Pregunta nº23.-En relación co manexo de ferramentas motorizadas e manuais, sinale a 
resposta correcta: 
a) É responsabilidade do oficial 2ª mecánico/a, ter en perfecto estado todos os 

elementos de seguridade da motoserra. 
b) Estando a rozadoira pendurada do arnés libremente, o cabezal tense que 

manter paralelo ao chan, a unha altura de 10-20 cm. 



c) Non é preciso controlar o bo funcionamento da ferramenta antes de comezar as 
tarefas que se van realizar. 

 
Pregunta nº24.-O concello de Lugo encontrase dentro dunha das Reservas da Biosfera, que 
se denomina: 
 
a) Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.  
b) Área de Allariz 
c) Terras do Miño. 
 
Pregunta nº25.-¿cal das seguintes especies é arbustiva?: 
a) Carballo.  
b) Faia 
c) Uceira. 
 
 
RESERVA: 
 
 
Pregunta nº1.-. Pra quitar a maleza densa con una máquina rozadoira ¿qué cabezal de 
corte fai falta? 
a) De dous o cuatro fios.  
b) Disco cortaherbas de 8 dentes.  
c) Serra circular con dentes de pico. 
 
 
Pregunta nº.2- En caso de producirse unha víctima por queimaduras:  
 
a) Non faremos nada. 
b) Actuaremos aplicando soro fisiolóxico ou, no seu defecto, auga sobre a 

superficie queimada. 
c) Actuaremos evitando a hipertermia mediante o uso de mantas térmicas. 
 


