
1. Ó chegar o incendio o capataz que é o que ten que facer? 
A) Avisar ao distrito ou centro de coordinación da súa chegada. 
B) Cambiar a emisor ao canal de extinción que é o do xefe de extinción. 
C) Recibir instrucións do xefe de extinción. 
D) Todas son correctas. 
 

2. No uso das radiocomunicacións como deben ser as mensaxes? 
A) Cortos e claros. 
B) Concretos. 
C) Costos e concretos. 
D) Claros, cortos e concretos. 

 

3. Onde está situada a Ponte da Barca? 
A) No regato de Rubiás 
B) No encoro do Tuño 
C) Non existe 
D) No Arnoia 
 

4. No Piajo 
A) Hai unha ponte de madeira 
B) Hai unha cascada 
C) Hai unha ponte de pedra 
D) Ningunha 
 

5. Partes de un incendio 
A) Cabeza e cola 
B) Cabeza e flancos 
C) Cabeza, cola e flancos 
D) Todas son incorrectas 
 

6. En Escudeiros hai unha ruta de sendeirismo: 
A) Certo 
B) Falso 
C) Só do canal 
D) E de Gomesende 
 

7. San Paio dos Pitos é: 
A) un área recrativa 
B) un monte 
C) unha capela 
D) Todas son certas 
 
 
 



8. A parroquia de Casardeita: 
A) Ten 3 capelas 
B) Ten unha igrexa e dúas capelas 
C) Ten unha igrexia 
D) Ten unha capela 

 
9. ¿Cal das seguintes , é unha táctica segura de acercarse o lume? 

A) Pisar firmemente, posicionarse de lado, suxeitar firmemente a mangueira baixo a 
axila. 

B) Avanzar de frente e solo. 
C) Avanzar mirando hacia atrás para non exponer a cara o lume. 
D) Avanzar rápidamente e suxeitando a mangueira entre as pernas. 

 
10. Que ferramenta empregarías para poda de ramas de diámetro superior a 30mm 

ou difícil acceso: 

A) Tixeiras de podar 
B) Unha desbrozadora 
C) Un serrucho de poda 
D) Unha motoserra 

11.  As mangueiras mais empregadas para a extinción de incendios son de : 

A) 15 mm. De diámetro 
B) 25 mm. De diámetro 
C) 70 mm de diámetro 
D) 80 mm de diámetro 

 
12. ¿ A qué Distrito pertence o Concello de Ramirás? 

A) Miño-Celanova 
B) Miño-Arnoia 
C) Ourense-Miño 
D) Terras de Celanova 
 

13. ¿ Onde está situado o Monte de serra de Silvaoscura? 
A) Parroquia de Penosiños 
B) Parroquia de Casardeita 
C) Concello de Gomesende 
D) Parroquia de Vilameá 
 
 
 
 
 



14. Que lugar non pertence a parroquia de Mosteiro? 

A) A Costa 
B) O Outeiro 
C) Coveliñas 
D) O Terrado 

 
15. Cal dos seguintes concellos non limita co termo municipal de Ramirás? 

A) Quintela de Leirado 
B) Gomesende 
C) Cortegada 
D) Cartelle 

16. Cantas parroquias compoñen o termo municipal de Ramirás? 

A) 16 
B) 12 
C) 10 
D) 9 

 
17. O termo municipal de Ramirás limita con? 

A) 7 concellos 
B) 5 concellos 
C) 3 concellos 
D) Ningunha e verdadeira 

 
18. No uso da motoserra: 

A) Hai que manexala cos brazos totalmente estirados 
B) Existe risco de rebote o cortar coa parte traseira da espada 
C) Cando se transporta, o motor debe estar parado 
D) Cando se transporta, a espada irá colocada cara adiante. 

 

19. En caso de detectar un incendio o traballador debe: 

A) Atacar o incendio arroxando un cubo. 
B) Confirmar a emerxencia e avisar o responsable. 
C) Saír correndo do lugar sen informar do suceso. 
D) Ningunha é verdadeira. 

20. Que é unha liña de defensa? 

A) Unha posible vía de escape costa arriba da pendente en caso de perigo. 
B) Unha liña na que se elimina o combustible para cortar o avance do lume 
C) Un conxunto de estratexias que se planifican para a extinción do incendio 
D) A infraestrutura vial da zona do incendio 


