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ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, 

SUHILTZAILE GIDARIA ESPEZIALITATEA, 

KARRERAKO FUNTZIONARI LEGEZ SARTZEKO 

AUKERA-SAIOAK 

Erantzun galdera hauek erreferentziarako eman zaizun bibliografiako edukiak 

kontuan hartuta. 

 

 

 

 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL 

FUNCIONARIADO DE CARRERA EN LA ESCALA DE 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, ESPECIALIDAD: 

BOMBERO/A CONDUCTOR/A  

Responda a las siguientes preguntas de acuerdo con el contenido de la 

bibliografía de referencia facilitada 
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1. Konstituzioaren 10. artikuluarekin bat, zer EZ da ordena politikoaren eta 

gizarteko bakearen funtsaren zati? 

 

a. Nortasunaren garapen askea. 

b. Gizabanakoaren duintasuna. 

c. Segurtasun juridikoa. 

d. Legeei eta  gainerakoen  eskubideei  zor  zaien  begirunea. 

 

 

2. Konstituzioaren 13. artikuluarekin bat, zer delitu gelditzen dira estradiziotik 

kanpo? 

 

a. Osotasun moralaren aurkako delituak. 

b. Ohore-delituak. 

c. Delitu politikoak. 

d. Gorroto-delituak. 

 

3. Konstituzioaren 27. artikuluarekin bat, legeak ezartzen duena kontuan hartuta, 

nork hartuko du parte Administrazioak diru publikoarekin ordaindutako 

ikastetxe guztien kontrol eta kudeaketan? 

 

a. Irakasleek eta, hala denean, ikasleek bakarrik. 

b. Irakasleek eta gurasoek bakarrik. 

c. Zentroetako zuzendariek. 

d. Irakasleek, gurasoek eta, hala denean, ikasleek. 

 

 

4. Konstituzioaren 54. artikuluarekin bat, zer lege motak arautuko du Herri 

Defendatzailearen erakundea? 

 

a. Lege arrunt batek. 

b. Lege organiko batek.  

c. Legegintzako dekretu batek. 

d. Lege-dekretu batek. 
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5. Euskadiko Autonomia Estatutuaren 27. artikuluarekin bat, Legebiltzarrak bere 

barne araudia zehaztu eta finkatuko du, eta nola onartuko da? 

 

a. Bazkideen gehiengo soilez. 

b. Bazkideen gehiengo absolutuz. 

c. Ganberaren hiru bostenaz. 

d. Bazkideen gehiengo kualifikatuz. 

 

 

6. Euskadiko Autonomia Estatutuaren 27. artikuluarekin bat, Legebiltzarrak bilerak 

egiteko  denboraldi arruntak zer iraunaldi izango du, gutxienez? 

 

a. Urtean sei hilabete. 

b. Urtean zortzi hilabete. 

c. Urtean hamar hilabete. 

d. Urtean bederatzi hilabete. 

 

 

7. Euskadiko Autonomia Estatutuaren 28. artikuluarekin bat, nori dagokio 

inkonstituzionalitatearen errekurtsoa jartzea? 

 

a. Eusko Jaurlaritzari. 

b. Batzar Nagusiei. 

c. Eusko Legebiltzarrari. 

d. Gobernantza publikoaren eta autogobernuaren arloan eskumena duen sailari. 

 

 

8. Euskadiko Autonomia Estatutuaren 25. artikuluarekin bat, zein EZ da Eusko 

Jaurlaritzaren eginkizuna? 

 

a. Ahalmen legislatiboa izatea. 

b. Bere ekintzengatik politikoki erantzutea. 

c. Bere presupostuak onartzea. 

d. Eusko Jaurlaritzaren ekintza kontrolatzea. 
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9. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 

23ko 12/2002 Legearen 2. artikuluaren arabera, lurralde historikoek ezarriko 

duten zerga-sistemak printzipio batzuk bete beharko ditu; hauetako baieztapen 

hauetatik zein EZ da printzipio horietako bat?  

 

a. Elkartasunari begirunea zor zaio, Konstituzioan eta Autonomia Estatutuan 

zehaztutako moduan. 

b. Estatuko zergen egitura orokorra izan behar da kontuan.  

c. Espainiako estatuak izenpetuta eta berretsita dituen edo gerora izenpetuko eta 

berretsiko dituen nazioarteko tratatu edo hitzarmenen mende egon behar da. 

d. Estatuarekiko koordinazioa, harmonizazio fiskala eta elkarlana behar dira, 

Estatuko Zerga Agentziako Organoak ezarritako arauak betez. 

 

 

10. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 

23ko 12/2002 Legearen 5. artikuluaren arabera, Estatuaren eskumen esklusiboa 

da inportazio-eskubideak eta inportazio-kargak arautzea, kudeatzea, ikuskatzea, 

berrikustea eta biltzea:  

 

a. Oinordetzen gaineko zergan.  

b. Zerga berezien eta balio erantsiaren gaineko zergaren barruan.  

c. Zerga itunduetan.  

d. Sozietateen gaineko zergan eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan. 

 

 

11. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 

23ko 12/2002 Legearen 5. artikuluaren arabera, Estatuko organoek zein 

maiztasunez ematen dute Ekonomia Itunaren goi-mailako ikuskapenaren 

emaitzak azaltzeko txostena?  

 

a. Hiru hilean behin. 

b. Sei hilean behin. 

c. Urtero. 

d. Lau hilean behin. 
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12. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 

23ko 12/2002 Legearen 3. artikuluaren arabera, tributu-araudia sortzeko 

orduan, nolakoa izango da lurralde historikoek mantenduko duten benetako 

presio fiskal orokorra? 

 

a. Autonomia Erkidegoan dagoena baino handiagoa izango da. 

b. Estatuko gainerako lekuetan dagoena baino txikiagoa izango da. 

c. Autonomia Erkidegoan dagoena baino txikiagoa izango da. 

d. Estatuko gainerako lekuetan dagoenaren parean mantendu behar dute. 

 

 

13. Zein arlotan dagokie lurralde historikoei erakunde komunen arauak garatu eta 

exekutatzea, kontuan harturik zer ezarrita dagoen Autonomia-elkarte osorako 

erakundeen eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen 

arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. artikuluan?  

 

a. Bere Foruzko Ihardutze-Erakundeen erakuntza, jaurpideak eta iharduna. 

b. Udal eta maila apalagoko Toki-erakundeetako hauteskunde-jaurpideak. 

c. Probintzia eta udal-jabetzapeko ogasunentzako jaurpideak, ogasun horiek herri-

baliapidetarakoak, ondarezkoak, Udalak berak ez bestek erabiltzezkoak nahiz 

udalkideek erabiltzezkoak izan. 

d. Kirolaren sustapena, Eskola-kirolentzako eta guztien kirolarentzako egitarauak. 

 

 

14. Egiterapena Kondaira-Lurraldeei dagokieneko gaietan, zer aginte izango dituzte, 

kontuan harturik zer ezarrita dagoen Autonomia-elkarte osorako erakundeen 

eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-erakundeen arteko 

harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 8. artikuluan?  

 

a. Araupidetza, araudigintza eta birrazterketa. 

b. Araudigintza, euren berenezko zerbitzuak antolatzeko xedez, arduralaritza eta 

birrazterketa. 

c. Araupidetza, arduralaritza eta birrazterketa. 

d. Araupidetza, arduralaritza eta araudigintza. 
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15. Zer gaitan dagokie Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea 

Kondaira-Lurraldeei, kontuan harturik zer ezarrita dagoen Autonomia-elkarte 

osorako erakundeen eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko ihardutze-

erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 7. 

artikuluan? 

 

a. Suteen aurkako zaingoa. 

b. Herri-lanak. 

c. Mendiak eta baso-aprobetxamenduak.  

d. Agiri-sordetegi, Liburutegi, eta Arte Ederrei eta Eskulangintzari datxezkien 

Erakustetxe eta Erakundeak.  

 

 

16. Nola egingo da Autonomia-Estatutoaren Zazpigarren Aldibaterako Erabakian 

aipatzen diren edo, hala gertatuz gero, Eusko Legebiltzarraren legeetako 

araupideen ordezkaketa, kontuan harturik zer ezarrita dagoen Autonomia-

elkarte osorako erakundeen eta bertako kondaira-lurraldeetako foruzko 

ihardutze-erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 

Legearen 8. artikuluan? 

 

a. Lege organikoen bidez. 

b. Lege arrunten bidez. 

c. Batzar Nagusien Foru-Araupideen bidez. 

d. Eusko Jaurlaritzaren dekretuen bidez.  

 

 

17. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 30. artikuluan, egun bat 

balioduna bada interesduna bizi den udalerrian edo autonomia-erkidegoan, eta 

baliogabea administrazio-organoaren egoitzan, edo alderantziz, nola hartuko da? 

 

a. Balioduntzat, beti. 

b. Baliogabetzat, beti. 

c. Baliogabetzat, administrazio-organoak hala adierazten badu. 

d. Balioduntzat, autonomia-erkidegoak hala onartzen badu. 
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18. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan, zein da 

erantzun zuzena, pertsona batek administrazio publikoekin komunikatzeko 

aukeratu duen bideari dagokionez?  

 

a. Noiznahi aldatu ahal izango du norberak. 

b. Ezin izango da aldatu entzunaldiaren izapidea egin ondoren. 

c. Soilik aldatu ahal izango da baldin eta, aldatu ezean, interesdunaren uziak ez 

lortzeko arriskua badago. 

d. Interesdunak ezin izango du alde bakarreko erabakiz aldatu. 

 

 

19. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 15. artikuluan, 

Estatuaren Administrazio Orokorrak autonomia-erkidego batean dituen 

organoetan izapidetzen diren prozedurak nola izapidetuko dira?  

 

a. Interesdunak aukeratutako hizkuntzan. 

b. Administrazioak aukeratutako hizkuntzan. 

c. Gaztelaniaz, beti. 

d. Autonomia-erkidego horretan koofiziala den beste hizkuntza ere erabili daiteke. 

 

 

20. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan, 

nahitaezko txosten bat lehendik egina duenean prozedura izapidetzen ari den 

administrazio-organoaz beste batek, zein epetan bidali beharko da?  

 

a. 15 eguneko epean, eskabidea egiten denetik zenbatuta. 

b. 20 eguneko epean, eskabidea egiten denetik zenbatuta. 

c. 10 eguneko epean, eskabidea egiten denetik zenbatuta. 

d. 30 eguneko epean, eskabidea egiten denetik zenbatuta. 

 

 

21. Zer da administrazio-egintza? 

a. Administrazioak emandako edozein egintza juridiko, zuzenbide 

administratiboaren pekoa. 

b. Administrazioak erabakitako edozein egintza politiko. 

c. Administratuek sortutako edozein egintza juridiko.  

d. Administrazioak erabakitako edozein egintza pribatu. 
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22.  Nolakoak dira administrazio-egintza osatzen duten elementuak? 

 

a. Materialak, objektiboak eta formalak. 

b. Alde bakarrekoak, materialak eta formalak. 

c. Subjektiboak, objektiboak eta formalak. 

d. Alde bakarrekoak, objektiboak eta formalak. 

 

 

23. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 69. artikuluarekin bat, 

zertarako eskubiderik EZ dute izango funtzionarioek?  

 

a. Lan-izendapena duteneko administrazio-alorraren helburu, eraketa eta 

jarduerarekiko informazioa gertueneko agintari hierarkikoarengandik jasotzeko.  

b. Etenik gabeko lanbide-gaikuntzarako.  

c. Duten lanpostuari eta dagokien gizarte-emendioko errejimenarekiko lansaria 

jasotzeko.  

d. Edozein funtzionarioren espedienteak nahi bezala ezagutu eta ikusteko.  

 

 

24. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 70. artikuluarekin bat, 

zertarako emango dira baimenak?  

 

a. Familiakoren baten heriotza edo gaixotasun larriagatik, senide edo ahaidetasun-

mailako hirugarren gradura arte. 

b. Familiakoren baten heriotza edo gaixotasun larriagatik, senide edo ahaidetasun-

mailako bigarren gradura arte. 

c. Ikastetxe ofizialetan azterketa partzialak egitera joateko, horiek diren egunetan. 

d. Ikastetxe itunduetan azken azterketak egitera joateko, horiek diren egunetan. 
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25. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 70. artikuluarekin bat, 

ordaindutako baimenei dagokienez, administrazio publikoek: 

 

a. Jasotzen ez diren kasuetarako lansari eta guztiko baimenak eman eta araudiz 

ezarritakoak baino aldi luzeagoak, edo horietaz baliatzeko baldintza hobeak 

ezarri ahal izango dituzte. 

b. Jasotzen ez diren kasuetarako lansari eta guztiko baimenak eman eta araudiz 

ezarritakoak baino aldi laburragoak ezarri ahal izango dituzte, baina inoiz ere ez 

horietaz baliatzeko baldintza hobeak. 

c. Jasotzen ez diren kasuetarako lansari eta guztiko baimenak eman ahal izango 

dituzte, baina inoiz ere ez araudiz ezarritakoak baino aldi luzeagoak, edo 

horietaz baliatzeko baldintza hobeak. 

d. Araudiz ezarritakoak baino aldi luzeagoak edo laburragoak ezarri ahal izango 

dituzte, baina inoiz ere ez jasotzen ez diren beste kasu batzuk. 

 

 

26. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 71. artikuluarekin bat, zein 

da zuzena norbere gaietarako baimenari dagokionez?  

 

a. Lanpostuaren beraren eginkizunei zuzenean lotutako gaiei buruzko ikasketak 

egiteko ematen da. 

b. Ez du sortzen inolako ordainsaririk jasotzeko eskubiderik.  

c. Legeak berak ezarritako kasuetan bakarrik ordaintzen da. 

d. Administrazioaren interesagatik ematen denean bakarrik ordaintzen da.  

 

27. Kontuan harturik 1. artikuluan ezartzen duena azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, 

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, zein da erantzun zuzena?   

 

a. Euskararen eta gaztelaniaren erabilera Lege honetan agindutakoari eta Lege 

honen hedapenerako Eusko Legebiltzarrak bakarrik eman ditzan gainerako 

aginduei atxikiko zaie. 

b. Euskararen eta gaztelaniaren erabilera Lege honetan agindutakoari eta Lege 

honen hedapenerako Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak eman ditzaten 

gainerako aginduei atxikiko zaie. 

c. Euskararen eta gaztelaniaren erabilera Lege honetan agindutakoari eta Lege 

honen hedapenerako Eusko Jaurlaritzak bakarrik eman ditzan gainerako 

aginduei atxikiko zaie. 

d. Euskararen eta gaztelaniaren erabilera Lege honetan agindutakoari eta Lege 

honen hedapenerako lurralde historikoek eman ditzaten gainerako aginduei 

atxikiko zaie.  
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28. Kontuan harturik 2. artikuluan ezartzen duena azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, 

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, zein da erantzun zuzena?   

 

a. Euskal Herriak euskara du hizkuntza komun. 

b. Euskal Herriak euskara du berenezko hizkuntza. 

c. Euskal Herriak euskara du ohiko hizkuntza. 

d. Euskal Herriak euskara du gehiengoaren hizkuntza. 

 

 

29. Kontuan harturik 3. artikuluan ezartzen duena azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, 

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, zein dira Euskal Autonomia 

Elkarteko hizkuntza ofizialak?  

 

a. Gaztelania ofiziala da, baina euskara ez. 

b. Euskararen eta gaztelaniaren ofizialtasuna erabiltzailearen eskabidearen 

araberakoa da. 

c. Euskara eta gaztelania. 

d. Euskara, gaztelania eta Iparraldeko euskara.  

 

 

30. Kontuan harturik 4. artikuluan ezartzen duena azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, 

Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, zein da erantzun zuzena? 

 

a. Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntzagatik inork bereizkeriarik izan ez dezan, 

Herri-aginteek ardura izan eta behar daitezen neurriak hartuko dituzte. 

b. Eusko Jaurlaritzak izendatzen duenak zaindu egingo du eta bidezko neurriak 

hartuko ditu, hizkuntza dela-eta inor ez dadin izan baztertua Euskal Autonomia 

Erkidegoan. 

c. Aldundiek izendatzen dutenak zaindu egingo du eta bidezko neurriak hartuko 

ditu, hizkuntza dela-eta inor ez dadin izan baztertua Euskal Autonomia 

Erkidegoan. 

d. Arartekoak izendatzen duenak zaindu egingo du eta bidezko neurriak hartuko 

ditu, hizkuntza dela-eta inor ez dadin izan baztertua Euskal Autonomia 

Erkidegoan. 
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31. Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 

Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 

Arauaren 5. artikuluaren arabera, nola deitzen dira Batzar Nagusietatik sortzen 

diren izaera orokorreko xedapenak?  

 

a. Foru-aginduak. 

b. Foru-arauak.  

c. Foru-dekretuak. 

d. Foru-xedapenak.  

 

32. Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 

Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 

Arauaren 7. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako baieztapen hauetatik 

zein EZ da zuzena?   

 

a. Batzar Nagusiei dagokie Kontzertu Ekonomikoaren Legearen 45. artikuluko 1. 

atalak aipatzen dituen Toki Korporazioen berekizko tributuen erregulazioa, hala 

nola, kasua balitz, Kondaira Lurraldeko Udalerrien Finantzaketarako Erregimen 

Orokorra finkatzea.  

b. Batzar Nagusiei dagokie udal mugapeen aldakuntza. 

c. Batzar Nagusiei dagokie Toki Korporazioen finantza babeserako Erregimen 

Orokorra onestea, Kontzertu Ekonomikoaren Legearen 45. artikuluko 2. 

atalaren arabera. 

d. Aldundiari dagokio udal mugapeen aldakuntza. 

 

 

33. Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 

Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 

Arauaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera, zein da erantzun zuzena? 

 

a. Foru Aldundia Ahaldun Nagusiak eta hamaika ezin gaindi ditzakeen Foru 

Diputatuen kopuru batek osatzen dute.  

b. Foru Aldundia Ahaldun Nagusiak eta hamahiru ezin gaindi ditzakeen Foru 

Diputatuen kopuru batek osatzen dute. 

c. Foru Aldundia Ahaldun Nagusiak eta hamar ezin gaindi ditzakeen Foru 

Diputatuen kopuru batek osatzen dute. 

d. Foru Aldundia Ahaldun Nagusiak eta hamabi ezin gaindi ditzakeen Foru 

Diputatuen kopuru batek osatzen dute.  
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34. Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 

Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 

Arauaren 21. artikuluan xedatutakoaren arabera, zein da erantzun zuzena?  

 

a. Ahaldun Nagusia Batzar Nagusiek hautatuko dute, beren kideen artean, bozketa 

publikoz.  

b. Ahaldun Nagusia Batzar Nagusiek hautatuko dute, beren kideen artean, 

hautespen sekretuaz. 

c. Ahaldun Nagusia Aldundiak hautatuko du, beren kideen artean, hautespen 

sekretuaz. 

d. Ahaldun Nagusia Batzar Nagusiek eta Aldundiak hautatuko dute, beren kideen 

artean, hautespen sekretuaz. 

 

 

35. Bere 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, nori aplikatuko zaie Emakumeen eta 

Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea, otsailaren 18koa?   

 

a. Euskal herri-administrazio guztiei, haien organismo autonomoei izan ezik.  

b. Euskal herri-administrazio guztiei, foru-administrazioari izan ezik, hark bere 

erregulazioa baitu.  

c. Euskal herri-administrazio guztiei, tokiko administrazioari izan ezik, hark bere 

erregulazioa baitu. 

d. Euskal herri-administrazio guztiei, testuan zehar ezarriko diren salbuespenak 

salbuespen. 

 

 

36. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluaren 

arabera, zein printzipiotan jasotzen da hau: «emakumeen eta gizonen benetako 

berdintasun eraginkorra lortzea sustatze aldera, herri-aginteek denboran ondo 

mugatutako berariazko neurri zehatzak abiarazi behar dituzte, bizitzaren eremu 

guztietan sexuaren zioz gertatzen diren egitatezko ezberdintasunak ezabatzeko 

edo murrizteko»?  

 

a. Aukera-berdintasuna. 

b. Ekintza positiboa. 

c. Genero-ikuspegiaren integrazioa.  

d. Ordezkaritza orekatua.  
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37. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, zein da erantzun zuzena? 

 

a. Debeku da pertsonen sexuan oinarritzen den bereizkeria oro, zuzenekoa zein 

zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako era. 

b. Debeku da pertsonen osasunean oinarritzen den bereizkeria oro, zuzenekoa 

zein zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako era. 

c. Debeku da pertsonen gizarte-mailan oinarritzen den bereizkeria oro, zuzenekoa 

zein zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako era. 

d. Debeku da pertsonen askatasun sindikalean oinarritzen den bereizkeria oro, 

zuzenekoa zein zeharkakoa, edozein delarik ere hartarako erabilitako era. 

 

 

38. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 3. artikuluan 

ezarritakoaren arabera, nolako printzipioa da intersekzionalitatea?   

 

a. Zeharkakoa.  

b. Nagusia. 

c. Aleatorioa. 

d. Unibertsala.  

 

 

39. Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren 2. artikuluan 

ezarritakoarekin bat, zeren arabera aplikatuko zaizkie foru-arau horretan 

ezarritako arauak Bizkaiko Batzar Nagusiei?  

 

a. Administrazio-zuzenbidearen eta zuzenbide pribatuaren peko beren jarduerei 

dagokienez, bosgarren xedapen gehigarriak ezarritakoari jarraikiz. 

b. Zuzenbide pribatuaren peko beren jarduerei dagokienez, bosgarren xedapen 

gehigarriak ezarritakoari jarraikiz. 

c. Administrazio zuzenbidearen peko beren jarduerei dagokienez, bosgarren 

xedapen gehigarriak ezarritakoari jarraikiz. 

d. Kontratu-zuzenbidearen peko beren jarduerei dagokienez, bosgarren xedapen 

gehigarriak ezarritakoari jarraikiz. 
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40. Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren 2. artikuluan 

ezarritakoarekin bat, nori aplikatuko zaizkio publikotasun aktiboari buruzko 

arauak? 

a. Erakunde pribatuei, aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 

100.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte 

edo haien urteko diru-sarreren % 70 Aldundiaren laguntzetatik edo 

dirulaguntzetatik badator, betiere gutxienez 5.000 euro badira. 

b. Erakunde pribatuei, aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 

500.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte 

edo haien urteko diru-sarreren % 40 Aldundiaren laguntzetatik edo 

dirulaguntzetatik badator, betiere gutxienez 5.000 euro badira. 

c. Erakunde pribatuei, aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 

100.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte 

edo haien urteko diru-sarreren % 40 Aldundiaren laguntzetatik edo 

dirulaguntzetatik badator, betiere gutxienez 5.000 euro badira. 

d. Erakunde pribatuei, aurrekontu-ekitaldian zehar Bizkaiko Foru Aldundiaren 

800.000 euro edo gehiagoko laguntzak edo dirulaguntzak jasotzen badituzte 

edo haien urteko diru-sarreren % 40 Aldundiaren laguntzetatik edo 

dirulaguntzetatik badator, betiere gutxienez 5.000 euro badira. 

 

41. Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren 5. artikuluan 

ezarritakoarekin bat, zenbatean behin onartuko dute foru administrazioak eta 

foru-sektore publikoko erakundeek gardentasunari buruzko plana? 

a. 3 urte.  

b. 5 urte. 

c. 10 urte. 

d. 6 urte.  

 

42. Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren 5. artikuluan 

ezarritakoarekin bat, zein EZ da sartzen Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko 

foru-sektore publikoko erakundeek argitaratu behar duten informazio 

garrantzitsuaren barruan? 

 

a. Kudeaketa publikoari buruzko informazioa. 

b. Politika sektorialei buruzko informazioa. 

c. Enplegu publikoari buruzko informazioa. 

d. Informazio partikularra. 
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43. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera (EKT), zein motatako arrisku 

bereziko gunetzat jotzen da 20 m2-ko hondakin-biltegi bat, edozein eraikin edo 

establezimendutan? 

 

a. Arrisku berezi txikikoa. 

b. Arrisku berezi ertainekoa. 

c. Arrisku berezi minimokoa. 

d. Arrisku berezi handikoa. 

 

 

44. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera (EKT), non edo noiz izan behar 

dituzte eraikin nahiz establezimenduek suteetako ur-hargune hornituak? 

a. Oro har, arrisku berezi ertaineko guneetan. 

b. Inoiz ez ospitale-erabilerako eraikinetan. 

c. Azalera eraikia 1000 m² baino handiagoa bada administrazio-erabilerako 

eraikinetan. 

d. Azalera eraikia 500 m² baino handiagoa bada merkataritza-erabilerako 

eraikinetan. 

 

45. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera (EKT), beheranzko ebakuazio-

garaiera 9 m baino handiagoa duten eraikinen ingurunean, toki bat egon behar 

da suhiltzaileek maniobrak egiteko. Toki horrek, sarbideak dauden fatxadan, edo 

eraikinaren barnealdean, edo sarbideak dauden barnealdeko gune irekian, 

baldintza batzuk behar ditu. Zein EZ da baldintza horietariko bat? 

 

a. Gehienezko malda % 10 izatea. 

b. Eraikineko gune guztietara heltzeko sarbideetarainoko gehienezko distantzia 30 

metro izatea. 

c. Gutxieneko zabalera librea, eraikinarena. 

d. Suhiltzaileen ibilgailuaren eta eraikinaren fatxadaren arteko gehienezko tartea, 

23 metro 15 m baino gutxiagoko ebakuazio-garaiera duten eraikinetan. 

 

46. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera (EKT), 21 metroko ebakuazio-

garaiera duen eraikin batean dagoen egoitza geriatriko batean, zein da horma eta 

sabaiek izan behar duten suaren aurkako erresistentzia? 

 

a. EI60 

b. EI90 

c. EI120 

d. EI180 
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47. Establezimendu Industrialetako Suteen aurkako Segurtasunari buruzko 

Araudiaren arabera, sute-sektore bakoitzeko arrisku intrintsekoaren maila 

kalkulatzeko, honako erregai hauetatik zeinek EZ du arrisku-koefiziente 

HANDIA erregaitasuna dela eta? 

 

a. Beren errekuntza 100 ºC baino gutxiagoko tenperaturan abiaraz dezaketen 

solidoak. 

b. ITC MIE-APQ1 delakoan A klasekotzat sailkaturiko likidoak. 

c. Airea giro-tenperaturan dela konbustio espontaneoa abiaraz dezaketen 

produktuak. 

d. Gas sukoiak aireratzen dituzten solidoak. 

 

 

48. Establezimendu Industrialetako Suteen aurkako Segurtasunari buruzko 

Araudiaren arabera, honako jarduera hauetatik zeinetan da beharrezkoa suteak 

detektatzeko sistema automatikoak instalatzea? 

 

a. Biltegiratze-jarduera, A erako eraikin batean kokatua eta azalera eraiki guztia 

100 m2 edo handiagoa bada. 

b. Biltegiratze-jarduera, B erako eraikin batean kokatua, arrisku intrintseko handia 

badu eta azalera eraiki guztia 500 m2 edo handiagoa bada. 

c. Ekoizpen-jarduera, A erako eraikin batean kokatua eta azalera eraiki guztia 150 

m2 edo handiagoa bada. 

d. Ekoizpen-jarduera, B erako eraikin batean kokatua, arrisku intrintseko handia 

badu eta azalera eraiki guztia 1.000 m2 edo handiagoa bada. 

 

 

49. Establezimendu Industrialetako Suteen aurkako Segurtasunari buruzko 

Araudiaren arabera, instalatu beharreko kanpoko hidranteen kopurua zehazteko, 

baldintza batzuk betearazi behar dira. Zein da baldintza horietariko bat? 

 

a. Hidranteetariko batek gutxienez 150 mm-ko irteera izan behar du (eta, ahal 

dela, sarreran kokaturik egon). 

b. Hidrante bakoitzaren eta eraikin zein gune babestuen kanpoko mugaren arteko 

distantziak, fatxadari perpendikularrean neurtuta, 3 metro izan behar du 

gutxienez. 

c. Hidrante bakoitzak babesten duen eremua 40 metroko erradioak hartzen duena 

da, hidrantearen kokalekutik horizontalki neurturik metrook. 

d. Kutxatila erakoak izan beharko dute hidranteek, lur azpian jarritakoak. 
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50. Bere egitura ondokoekin partekatua duen nabe atxiki batean dauden industria-

establezimenduetan (nabe bakoitzak bere estalkia izan behar duelarik eta 

teknikoki justifikatzen bada egitura kolapsatuz gero ez diela eragingo alboko 

nabeei), onartuko da mota jakin bati dagozkion baldintzak bete ditzatela. Zer 

mota? 

 

a. B mota, bakarrik haien arrisku intrintsekoa txikia denean. 

b. A mota, kasu guztietan. 

c. C mota. 

d. B mota. 

 

 

51. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduaren arabera (RIPCI), suteen 

kontrako babes aktiborako instalazioen ikuskapena erregelamendu berezi batek 

arautzen ez duenean, halako instalazioen titularrek hamar urterik behin 

gutxienez eskatu behar dute suteen kontrako babes-instalazioen ikuskapena, 

aplikatu beharreko legeria betetzen den ala ez ebaluatzeko. Ondoren aipatzen 

diren eraikinetatik, zein dago ikuskapen horretatik salbuetsita? 

 

a. Administrazio-erabilerako eraikina, 1500 m2-ko azalera eraikia duena. 

b. Administrazio-erabilerako eraikina, 2000 m2-ko azalera eraikia duena. 

c. Elkargune publikorako eraikina, 2000 m2-ko azalera eraikia duena. 

d. Aparkaleku-erabilerako eraikina, edozein dela ere haren azalera eraikia. 

 

 

52. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduaren arabera (RIPCI), presio 

handiko suteetako ur-hargune hornituetan, zer tarte izan behar da gehienez 

halako hargune bakoitzetik gertuenekora? 

 

a. 50 metro. 

b. 30 metro. 

c. 1,5 aldiz beraren ekintza-erradioa. 

d. Beraren ekintza-erradioaren bikoitza. 
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53. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduaren arabera (RIPCI), zer 

balio-bizitza izan behar dute suteetako ur-hargune hornituetako suteen 

kontrako mahukek? 

 

a. Inoiz ez 10 urte baino gehiago. 

b. Fabrikatzaileak ez badu balio-bizitzarik ezartzen, 20 urte dela joko da. 

c. Fabrikatzaileak ez badu balio-bizitzarik ezartzen, 10 urte dela joko da. 

d. Zehaztugabea; baliagarriak izango dira bost urtean behin mahukei egitekoak 

diren ikuskapenak pasatuz gero, UNE-EN 671-3 arauan ezarritakoaren arabera. 

 

 

54. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduaren arabera (RIPCI), 35 

metroko garaiera duen zutabe lehor baten estankotasun eta erresistentzia 

mekanikoko proba egiteko, zer presio minimoren pean eta zenbat denboraz 

gutxienez probatu behar da zutabea zerbitzua ematen jarri baino lehen? 

 

a. 15 kg/cm2-tan, ordubetez. 

b. 15 kg/cm2-tan, 2 orduz. 

c. 25 kg/cm2-tan, ordubetez. 

d. 25 kg/cm2-tan, 2 orduz. 

 

 

55. Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 

1/2017 Legegintzako Dekretuaren 8. artikuluak dioenez (Agindu eta 

jarraibideak), babes zibilaren arloko agintaritza eskudunak honako neurri hauek 

hartu ahal izango ditu, besteak beste. Adierazi zein erantzun EZ den zuzena.  

 

a. Zerbitzu publiko eta pribatuen erabilera edo ondasunen kontsumoa murriztu 

edo baldintzatzea. 

b. Pertsonak beren etxeetan edo leku seguruetan konfinatzea. 

c. Hondamendiko larrialdi-egoera deklaratzeko proposamena egitea 

lehendakariari. 

d. Leku jakin batzuetan jarduerak murriztu edo debekatzea eta arreta, prebentzio 

edo jokabide jakin batzuk hartzeko betebeharra ezartzea. 
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56. Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 

1/2017 Legegintzako Dekretuaren 13. artikuluak (Udalerriak) zera dio bere 1. 

zenbakian: «Udalerriek babes zibila ematen parte hartuko dute, haien eskumen-

eremuan eta lege honen printzipioak errespetatuz. Honako hauek dagozkie:». 

Adierazi zein den erantzun zuzena. 

 

a. Suteen prebentzio eta itzalketako eta salbamenduko zerbitzuak sortzea, 

antolatzea eta mantentzea, lege honetan eta aplika daitekeen gainerako 

legerian ezartzen denaren arabera. 

b. Suteen aurkako defentsaren arloan erakunde komunetatik datorren legeria eta 

arau-garapena betearaztea. 

c. Lurralde historikoaren babes zibileko planeko baliabide mugigarrien katalogoa 

egitea. 

d. Babes zibilerako garrantzitsuak diren datuak biltzea eta jakitera ematea. 

 

57. Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 

1/2017 Legegintzako Dekretuaren 31. artikuluaren arabera, zein da baieztapen 

zuzena?  

 

a. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremutik ateratzen ez diren plan bereziek 

Euskal Autonomia Erkidegoko plangintza-prozesuaren funtsezko elementu 

iraunkorrak zehazten dituzte. 

b. Lege horretan aurreikusitako organoek egin eta onartuko dituzte Euskal 

Autonomia Erkidegoaren eremutik ateratzen ez diren plan bereziak, dagozkien 

oinarrizko ildoek xedatzen dutenaren arabera. 

c. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremutik ateratzen ez diren plan bereziek 

babes zibileko oinarrizko arauetan ezarritakora egokituko dituzte beren egitura 

eta edukiak. 

d. Euskal Autonomia Erkidegoaren eremutik ateratzen ez diren plan bereziek 

arrisku eta elementu kalteberen analisia eta ebaluazioa jaso beharko dituzte. 

 

58. Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 27ko 

1/2017 Legegintzako Dekretuaren 58. artikuluaren arabera, honako hauetatik 

zein EZ da jotzen falta oso astuntzat? 

 

a. Zerbitzuko materiala edo langileen ekipamenduko gauzak ostea. 

b. Edozein zerbitzu-mota emateagatik, haborokinak eskatzea edo jasotzea. 

c. Zerbitzuaren zaintzapean dauden agiriak faltsutzea, ostea, aldatzea edo 

suntsitzea. 

d. Eginkizunak betetzen egonda, edari alkoholdunak hartzea edo egoki diren 

egiaztapen-proba teknikoak egiteari uko egitea. 
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59. Kontuan harturik zer ezartzen duen 277/2010 Dekretuak, azaroaren 2koak, 

zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak 

arautzen dituenak, noren erantzukizuna da Autobabes Plana egitea, ezartzea, 

mantentzea eta berrikustea? 

 

a. Teknikari eskudunarena. 

b. Jarduerako titularrarena. 

c. Eusko Jaurlaritzarena. 

d. EAEko Administrazio Orokorreko organoarena. 

 

 

60. Kontuan harturik zer ezartzen duen 277/2010 Dekretuak, azaroaren 2koak, 

zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak 

arautzen dituenak, zein da Autobabes Planaren indarraldia? 

 

a. 5 urte. 

b. 10 urte. 

c. Mugagabea. 

d. Ez du indarraldirik. 

 

 

61. Kontuan harturik zer ezartzen duen 277/2010 Dekretuak, azaroaren 2koak, 

zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak 

arautzen dituenak, esaldi hauetako zein EZ da zuzena? 

 

a. Euskadiko Autobabes Planen Erregistro Orokorra publikoa da. 

b. Autobabes Planen Erregistro Orokorraren barruko datu pertsonalak legez 

babestuta eta bermatuta daude. 

c. Dekretu honen I. eranskinean aipatutako jardueren titularrek derrigorrez eman 

behar dute izena erregistroan. 

d. Autobabes Planen Erregistro Orokorraren zeregina da, besteak beste, 

Autobabes Planen datuak izenez jasotzea. 
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62. Kontuan harturik zer ezartzen duen 277/2010 Dekretuak, azaroaren 2koak, 

zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak 

arautzen dituenak, nork finkatuko ditu izen emateko inprimaki normalizatuak, 

eta Autobabes Planen Erregistro Orokorraren irizpide teknikoak eta 

prozedurazkoak? 

 

a. Larrialdien eta babes zibilaren arloan eskumenak dituen organoa sartuta dagoen 

Eusko Jaurlaritzaren Sailak. 

b. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoak. 

c. Teknikari eskudunak. 

d. Jardueraren titularrak. 

 

 

63. Kontuan harturik terminoen glosarioan ezartzen duena ekainaren 24ko 

153/1997 Dekretuak (Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI deritzan Euskadiko 

Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal 

sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena), zeren definizioa da hau? 

«Nahi ez diren gertaerak sortarazteko gai izan daitezkeen egoerak agerian uzteko 

prozedura koalitatiboen multzoa». 

 

a. Operatibotasuna. 

b. Ahultasunen analisia.  

c. Arriskuaren identifikazioa.  

d. Esteka. 

 

64. Kontuan harturik III. atalburuan (Lurralde plangintza) ezartzen duena ekainaren 

24ko 153/1997 Dekretuak (Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI deritzan 

Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko 

euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena), baieztapen 

hauetako zein EZ da zuzena? 

 

a. EAEko Herri Babeseko Lurralde Plana onartzeko aginpideduna da Eusko 

Jaurlaritza. 

b. Lurralde historikoetako agintariek foru-erakundeetako babeseko lurralde-

planak agindu eta antolatzeko aginpidea izango dute. 

c. 20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalek eta turistikoak direlako urtarotan 

biztanle-kopuru hori baino handiagoa dutenek beren herri-babeseko lurralde-

planak egin eta onartu beharko dituzte. 

d. Eusko Jaurlaritzak bultza dezake lurralde-planak egitea, onartzea eta 

mantentzea 5.000 biztanle baino gehiago duten euskal udalerrietan edo 

udalerriek dituzten berariazko ezaugarriengatik komenigarria denean. 
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65. Kontuan harturik IV. atalburuan (Plangintza berezia) ezartzen duena ekainaren 

24ko 153/1997 Dekretuak (Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI deritzan 

Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko 

euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena), 4.3 puntuan 

(Homologazioa), nork homologatu behar ditu udal eta foru-jarduteko planak? 

 

a. Eusko Jaurlaritzarena. 

b. Lurralde historikoetako agintari eskudunek. 

c. EAEko Herri Babeseko Batzordeak. 

d. Dagokion foru aldundiak. 

 

 

66. Kontuan harturik IV. atalburuan (Babes eta konponketa neurriak) ezartzen duena 

ekainaren 24ko 153/1997 Dekretuak (Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI 

deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre 

egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena), EAEko Herri 

Babeseko Lurralde Planaren ataza zer babes-neurrik EZ dute osatzen? 

 

a. Biztanleria babesteko neurriek.  

b. Ondasunak babesteko neurriek. 

c. Ingurumena babesteko neurriek. 

d. Eskuhartze-neurriek, arrisku edo hondamendiaren sortzailea kontrolatu eta 

neutralizatzeko. 

 

 

67. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Larrialdietarako Foru Plana arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 

23ko 130/2010 Foru Dekretuan, hauetako zein EZ da giza jarduerek sortutako 

arriskua?  

 

a. Epidemiologikoak. 

b. Espaziotik gauzak jaustea. 

c. Ingurumenaren kutsadura. 

d. Izurriteak. 

 

 

 



24 
 

 

68. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Larrialdietarako Foru Plana arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 

23ko 130/2010 Foru Dekretuan, nori dagokio beharrezko bitartekoak eta 

baliabideak eskatzea, titulartasun publiko zein pribatukoak, Planari atxikitakoak 

izan ala ez? 

a. Aholku batzordeari. 

b. Ekintzak Koordinatzeko Zentroari (CECOP). 

c. Gorabeheren garapenean parte hartzen duten Bizkaiko Foru Aldundiko 

erakundeetako ordezkariei. 

d. Planaren zuzendariari. 

 

69. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Larrialdietarako Foru Plana arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 

23ko 130/2010 Foru Dekretuan, nori dagokio Larrialdietarako Foru Planaren 

Zuzendaritzari egin beharreko eragiketen arriskuez, kalteez eta 

bideragarritasunaz informazioa ematea?  

 

a. Logistikako Taldeari. 

b. Laguntza Teknikoko Taldeari. 

c. Esku Hartzeko Taldeari.  

d. Aholkularitza Taldeari. 

 

70. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Larrialdietarako Foru Plana arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 

23ko 130/2010 Foru Dekretuan, nori dagokio larrialdiak kaltetutako pertsonak 

erreskatatu osteko jarduerak egitea?  

a. Beste ekintza-talde batzuei.  

b. Esku-hartzeko taldeei.  

c. Aholkularitza Taldeari. 

d. Beste talde operatibo batzuei. 

 

71. Larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren taktika operatiboen arabera, M2 

taktika operatiboan, eginkizun hauetako zein dagokie suhiltzaileei, eta nola 

egiten da mobilizazioa? 

 

a. Laguntza logistikoa, automatikoa. 

b. Sarbideen definizioa, geroratua. 

c. Istripua izandakoak bilatzea eta aurkitzea, geroratua. 

d. Istripua izandakoen erreskatea/salbamendua, automatikoa. 
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72. Larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren taktika operatiboen arabera, taktika 

hauetako zeinetan izan behar dira suhiltzaileak automatikoki mobilizatzeko 

baldintzak? 

a. SG10 

b. T1 

c. KIMIKA 

d. TG2 

 

73. Larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren taktika operatiboen arabera, sigla 

hauetako zein EZ dagokio taktika operatibo bati? 

 

a. IGR 

b. T3 

c. HA 

d. IEV 

 

74. Larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren taktika operatiboen arabera, zerbitzu 

hauetako zein EZ da automatikoki mobilizatzen KOBA taktika operatiboan? 

 

a. SOS-deiak. 

b. Ertzaintza. 

c. Esku Hartzeko Zerbitzua. 

d. UEV-EAEko espeleolaguntza. 

 

 

75. Udalerri hauetako zeinek du biztanlerik gehien? 

 

a. Lekeitio. 

b. Berriz. 

c. Igorre. 

d. Markina-Xemein. 

 

76. Hauetako zein mendik du garaierarik handiena? 

 

a. Arrola. 

b. Untzeta. 

c. Odoriaga. 

d. Burgoa. 
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77. Adierazi dizute industria-sute bat dagoela Belako industrialdean. Zein 

udalerritara joango zara, eta zein eskualde-errepidetatik sartuko zara 

industrialdera? 

a. Mungia, BI-2121. 

b. Mungia, BI-2235. 

c. Gernika, BI-2120. 

d. Gernika, BI-2701. 

 

 

78. Udalerri hauetako zein EZ da Bediarekin mugakidea? 

a. Lemoa. 

b. Igorre. 

c. Zeberio. 

d. Areatza. 

 

 

79. Zein udalerritatik EZ da igarotzen BI-633 errepidea? 

a. Markina. 

b. Mallabia. 

c. Aulesti. 

d. Berriz. 

 

 

80. Kontuan harturik uraren faseen diagrama, «Fisika eta kimikako oinarrizko 

kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko dokumentuan azaldua, uraren 

puntu hirukoitzaz azpiko presioetan, zein egoeratatik zein egoeratara igaroko da 

substantzia? 

a. Bere solido-egoeratik lurrunera. 

b. Bere likido-egoeratik lurrunera. 

c. Bere solido-egoeratik likidora.  

d. Bere likido-egoeratik solidora. 
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81. «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko 

dokumentuaren arabera, eta gas idealen ekuazioari dagokionez, honako ekuazio 

hauetatik zein da zuzena? 

 

a. P·T = n · R · V 

b. P·T = (R · V)/n 

c. P·V = n·R·T 

d. P = T · R · V 

 

82. «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko 

dokumentuaren 7. kapituluan (Fluidoak), energiaren ekuazio orokorra azaltzen 

da, eta, zehazki 7.3.5 apartatuan, deskribatzen da zer muga izan behar diren 

kontuan Bernoulli-ren ekuazioa zuzen aplikatzeko. Zein da baieztapen okerra? 

 

a. Biskositate-balioa bakarrik hartuko da aintzat presio atmosferikoaren azpitiko 

lurrun-presioak dituzten fluidoetan. 

b. Ez da egon beharko instalazio-elementuekiko marruskaduraren ondoriozko 

energia-galerarik. 

c. Jotzen da ez dela bero-transferentziarik uretarantz ez hartatik kanpo. 

d. Bakarrik izango da baliagarria fluido konprimaezinetarako. 

 

83. Kontuan harturik zer dioen «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak 

suhiltzaileentzat» erreferentziazko dokumentuak Kimikari buruzko atalean, 

adieraz ezazu zein den aukera zuzena. 

 

a. Nukleo deritzon erdigune batez osaturik dago atomoa; erdigunea, berriz, protoi 

izeneko karga positibodun partikulez eta elektrikoki neutroak diren neutroi 

izeneko partikulez osatua dago. Nukleoaren inguruan, elektroiak daude, karga 

negatiboa duten partikulak. 

b. Nukleo deritzon erdigune batez osaturik dago atomoa; erdigunea, berriz, 

neutroi izeneko karga neutrodun partikulez osatua dago. Nukleoaren inguruan, 

elektroiak eta protoiak daude, hurrenez hurren karga negatiboa eta positiboa 

duten partikulak. 

c. Nukleo deritzon erdigune batez osaturik dago atomoa; erdigunea, berriz, protoi 

izeneko karga positibodun partikulez eta elektrikoki negatiboak diren elektroi 

izeneko partikulez osatua dago. Nukleoaren inguruan, neutroiak daude, karga 

neutroa duten partikulak. 

d. Nukleo deritzon erdigune batez osaturik dago atomoa; erdigunea, berriz, protoi 

izeneko karga positibodun partikulez eta elektrikoki negatiboak diren elektroi 

izeneko partikulez osatua dago. Nukleoaren inguruan, neutroiak daude, karga 

neutroa duten partikulak. Atomo baten protoi-kopurua zenbaki atomikoak (A) 

adierazten du. 
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84. «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko 

dokumentuak Kimikari buruzko atalean adierazten duen legez, adieraz ezazu 

ondoko zifretatik zeinek adierazten duen Avogadro-ren zenbakiaren balioa. 

 

a. 1,66 x1027 partikula. 

b. 0,082 partikula. 

c. 6,023 x1023 partikula. 

d. 0,012 partikula. 

 

 

85. Kontuan harturik zer dioen «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak 

suhiltzaileentzat» erreferentziazko dokumentuak Kimikari buruzko atalean, zer 

adierazten du «zenbat solutu mol dagoen disoluzio moleko» definizioak? 

 

a. Kontzentrazio molarra. 

b. Frakzio molarra. 

c. Kontzentrazio molala.  

d. Bolumen-portzentajea. 

 

 

86. Kontuan harturik zer definizio ematen duen «Fisika eta kimikako oinarrizko 

kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko dokumentuak Kimikari buruzko 

atalean, aukeratu ezazu erantzun zuzena: 

a. Lavoisier-en legetik ondorioztatzen denez, erreakzio kimiko batean, berdinak 

dira erreaktiboen masen batura eta produktuen masen batura. 

b. Proust-en legetik ondorioztatzen denez, A eta B elementu bik konposatu bat 

baino gehiago osatzen dutenean, konposatuotan konbinatzen diren Aren 

zenbatekoak, Bren zenbatekoa finko delarik, zenbaki bakun osoen erlazioan 

daude. 

c. Dalton-en legetik ondorioztatzen denez, erreakzio kimiko batean parte hartzen 

duten erreaktiboek proportzio jakin baten parte hartzen dute beti. 

d. Konbinazio-bolumenen legetik ondorioztatzen denez, A eta B elementu bik 

konposatu bat baino gehiago osatzen dutenean, konposatuotan konbinatzen 

diren Aren zenbatekoak, Bren zenbatekoa finko delarik, zenbaki bakun osoen 

erlazioan daude. 
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87. «Fisika eta kimikako oinarrizko kontzeptuak suhiltzaileentzat» erreferentziazko 

dokumentuak Kimikari buruzko atalean adierazten duen legez, aukera ezazu zein 

den, aukerako erantzunetatik, butanoaren formula kimikoa. 

 

a. CH4 

b. CH3 

c. NH3 

d. C4H10 

 

 

88. «Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak» erreferentziazko 

dokumentuan jasotzen den legez, irudikatze kartografikoko UTM sisteman, 

Lurraren azaleko puntuak zilindro batean proiektatzen dira, eta Lurra 60 ziri-

gainazal berdinetan banaturik geratzen da.   

 

a. Haien muga-meridianoak 6º-ko tarteaz banaturik daude, eta paraleloak 8º-tik 

8º-ra markaturik ageri dira, ekuatoretik iparrera eta hegora. 

b. Haien muga-meridianoak 8º-ko tarteaz banaturik daude, eta paraleloak 6º-tik 

6º-ra markaturik ageri dira, ekuatoretik iparrera eta hegora. 

c. Haien muga-meridianoak 8º-ko tarteaz banaturik daude, eta paraleloak 20º-tik 

20º-ra markaturik ageri dira, ekuatoretik iparrera eta hegora. 

d. Haien muga-meridianoak 20º-ko tarteaz banaturik daude, eta paraleloak 6º-tik 

6º-ra markaturik ageri dira, ekuatoretik iparrera eta hegora. 

 

 

89. «Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak» erreferentziazko 

dokumentuan jasotzen den legez, sestra-kurbei dagokienez, zer da 

distantziakidetasuna?  

 

a. Sestra-kurbek sorturiko planoen arteko batez besteko distantzia, bertikalean 

neurtua. 1:125.000 eskalako mapetan, 100 metro da haren balioa. 

b. Sestra-kurbek sorturiko planoen arteko batez besteko distantzia, bertikalean 

neurtua. 1:125.000 eskalako mapetan, 10 metro da haren balioa. 

c. Sestra-kurbek sorturiko planoen arteko batez besteko distantzia, bertikalean 

neurtua. 1:25.000 eskalako mapetan, 100 metro da haren balioa. 

d. Sestra-kurbek sorturiko planoen arteko batez besteko distantzia, bertikalean 

neurtua. 1:25.000 eskalako mapetan, 10 metro da haren balioa. 
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90. «Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak» erreferentziazko 

dokumentuan jasoriko definizioekin jarraituz, adieraz ezazu zein den honako 

hauetatik baieztapen okerra:  

 

a. Irtengune edo gailur-lerroak lurraren ondulazioak dira, behatzailearentzat 

konbexu ageri direnak. 

b. Sargune edo ibarbideak lurraren ondulazioak dira, behatzailearentzat konkabo 

ageri direnak. 

c. Sestra-kurbak zenbat eta bereizago, handiagoa izango da lurraren malda.  

d. Kurba zentrokideen kota elkartuek beherantz egiten badute zentrorantz, leize 

edo sakonune baten adierazpena izango da.  

 

 

91. «Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak» erreferentziazko 

dokumentuak bere 3.1 puntuan deskribatzen duenez (Koordenatu geografikoak), 

zer da latitudea? 

 

a. Erreferentziazko ekuatore-plano baten perpendikularrean hartutako distantzia 

angeluarra, 0-90º adieraziz iparralderantz edo hegoalderantz, leku jakin 

baterako kalkulatua.  

b. Puntu baten distantzia angeluarra, ekuatore-planoaren gainean hartua, 0-180º 

adieraziz ekialderantz nahiz mendebalderantz Greenwich-eko meridianotik 

abiatuta. 

c. Ekuatorearekiko perpendikularra den ardatz batetik neurturiko distantzia 

lineala. 

d. Greenwich-eko ardatzarekiko perpendikularra den planoaren proiekzio batetik 

harturiko distantzia angeluarra. 

 

 

92. Suteen aurkako lanaren printzipioen arabera (Suhiltzaileen eskuliburua - Suteak 

kontrolatu eta itzaltzea), ondoren adierazten diren ezaugarrietatik, zein EZ da 

erregai bat sutu delarik haren arriskugarritasuna areagotzen duten faktore 

garrantzitsuenetariko bat?  

a. Erreaktibotasuna. 

b. Sutze-abiadura.  

c. Konbustio-abiadura.  

d. Berotze-ahalmena. 
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93. Suteen aurkako lanaren printzipioen arabera (Suhiltzaileen eskuliburua - Suteak 

kontrolatu eta itzaltzea), zeren definizioa da gorputz baten masaren eta 

okupatzen duen bolumenaren arteko zatidura?   

 

a. Dentsitatea. 

b. Disolbagarritasuna. 

c. Eroankortasuna. 

d. Biskositatea.  

 

94. Suteen aurkako lanaren printzipioen arabera (Suhiltzaileen eskuliburua - Suteak 

kontrolatu eta itzaltzea), tenperatura handitzeak eragindako bolumen 

gehikuntzaren magnitudea kalkulatzeko, zein dilatazio-koefiziente definitzen 

dira? 

 

a. Luzetarakoa, lineala eta kubikoa. 

b. Gainazalekoa, lineala eta kubikoa. 

c. Kubikoa, gainazalekoa eta luzetarakoa.  

d. Kubikoa, axiala eta luzetarakoa. 

 

95. Suteen aurkako lanaren printzipioen arabera (Suhiltzaileen eskuliburua - Suteak 

kontrolatu eta itzaltzea), honako esaldi hauetatik, zein EZ da zuzena?  

 

a. Likido eta gas sukoiak sugarrez erretzen dira beti. 

b. Plastiko solidorik gehienak likido sukoi solidotutzat jo daitezke. 

c. Konbustio gori edo sugarrik gabean ez da kate-erreakziorik gertatzen. 

d. Askaturiko beroaren bi heren, gutxi gorabehera, ingurura igarotzen dira, 

erradiakzioz, eta heren bat, berriz, konbekziozko bero-fluxu gisa. 

 

96. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera (Egituren eraikuntzako eta 

egonkortasuneko printzipioak), C-s2, d1 estaldura bat horma eta sabaietan jarriz 

gero, zer esan nahi du?  

 

a. Ez dela erregaia, opakutasun gutxiko keak sortzen dituela eta ez duela sortzen 

tanta edo partikula suturik. 

b. Gai dela alde batean suarekiko esposizioa ordubetez jasateko, sua estalduraren 

alde horretara transmititu gabe. 

c. Suari ekarpen mugatua egiten dion erregaia dela, opakutasun ertaineko keak 

sortzen dituela eta bitarteko graduko tanta edo partikula sutuak sortzen dituela. 

d. Suaren ekintza jasaten dutenean, halakoen lodiera hasieran zutena baino 50 

aldiz handiagoa izaten dela eta geruza isolatzaile lodi bat osatzen dutela, hormak 

eta sabaiak babesten dituena. 
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97. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera (Egituren eraikuntzako eta 

egonkortasuneko printzipioak), eskora-oholtzaz estaliriko ezpondaren azalerari 

dagokionez, hiru eskora-oholtza mota izaten dira. Zein dira? 

 

a. Taula horizontaldun eskora-oholtza, taula bertikalduna eta Quillery sistema. 

b. Eskora-oholtza sinpleak, erdibeteak eta beteak. 

c. Eskora-oholtza koherenteak, askeak eta autoegonkorrak. 

d. Eskora-oholtza arinak, erdibeteak eta beteak. 

 

 

98. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera (Egituren eraikuntzako eta 

egonkortasuneko printzipioak), materialen erresistentziari dagokionez, honako 

kontzeptu hauetatik, zein EZ da zuzena?  

 

a. Trakzioarekiko erresistentzia zera da: kanpoko indarra aplikaturik luzatzen den 

material batek egiten duen indarra. 

b. Tortsioarekiko erresistentzia zera da: pieza baten materialak deformazioaren 

kontra egiten duen indarra, luzetarako ardatzaren inguruan biraraztea eragiten 

dion esfortzu baten eraginpean jartzean. 

c. Makurdurarekiko erresistentzia zera da: habe baten materialak deformazioaren 

kontra egiten duen indarra, ardatz edo gidalerroarekiko karga horizontalez 

zamatzean. 

d. Gilbordurarekiko erresistentzia zera da: zutabe edo elementu bertikal baten 

materialak, jasaten duen pisuagatik, makurdurazko deformazioaren kontra 

egiten duen indarra. 

 

 

 

99. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera (Egituren eraikuntzako eta 

egonkortasuneko printzipioak), honako definizio hauetatik, zein EZ da zuzena 

hondeaketari eta lur-mugimenduei dagokienez?  

 

a. Lurrak berdintzeko lanetan, lurra gehitzen bada, lubeta esaten zaio horri; 

kentzen denean, berriz, ezponda. 

b. Honako hauek dira hondeaketa-lan ohikoenak: aire zabalekoa, zangakoa, 

putzukoa eta meatze-galeriakoa. 

c. Zera da lur-mugimendua: lursail batean egiten diren lanak eta eragiketak, haren 

gainazala egokiro aldatzeko, eraikuntzarako prestatzeko eta behin betiko izango 

duen formara egokitzeko egiten direnak. 

d. Zera da zuinketa: obra-planoetan adierazten diren dimentsioak eta formak 

lurrera fideltasunez aldatzeko helburua duen eragiketa. 
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100. Aintzat harturik zer dioen «Banaketa- eta instalazio-sareak» erreferentziazko 

eskuliburuak «Suhiltzaileentzako elektrizitatea» kapituluan, goi-tentsioko 

lineak hiru kategoriatan banatzen dira: 

 

a. Hirugarren kategoria (220 kV baino gehiagotik 450 kV-raino), bigarren kategoria 

(60 kV-tik 220 kV-raino) eta lehen kategoria (1 kV-tik 60 kV-raino). 

b. Lehen kategoria (220 kV baino gehiagotik 450 kV-raino) bigarren kategoria (60 

kV-tik 220 kV-raino) eta hirugarren kategoria (1 kV-tik 60 kV-raino). 

c. Lehen kategoria (66 kV baino gehiagotik 220 kV-raino) bigarren kategoria (30 

kV-tik 66kV-raino) eta hirugarren kategoria (1 kV-tik 30kV-raino). 

d. Hirugarren kategoria (66 Kv baino gehiagotik 220 kV-raino), bigarren kategoria 

(30 kV-tik 66 kV-raino) eta lehen kategoria (1 kV-tik 30kV-raino). 

 

101. «Banaketa- eta instalazio-sareak» erreferentziazko eskuliburuak bere «Gas-

banaketako instalazio eta sareetako esku-hartzeak» kapituluan dioenaren 

arabera, GNL (gas natural likidotua) material desberdinez eginiko 

eroanbideetan garraiatu eta banatzen da garraiatze-presioen arabera. Zein da 

baieztapen zuzena? 

 

a. Polietilenoa, 15 bar arteko sareetan; burdinurtu nodularra, 6 bar arteko 

sareetan, eta altzairua, 150 bar arteko sareetan. 

b. Burdinurtu nodularra, 0,4 bar arteko sareetan; polietilenoa, 10 bar arteko 

sareetan, eta altzairua, 16 bar arteko saretan. 

c. Altzairua, 20 bar arteko sareetan; polietilenoa, 16 bar arteko sareetan, eta 

burdinurtu nodularra, 40 bar arteko sareetan. 

d. Polietilenoa, 15 bar arteko sareetan; altzairua, 16 bar arteko sareetan, eta 

burdinurtu nodularra, 40 bar arteko sareetan. 

 

 

102. Esplosimetro baten erabilera generikoa azaltzen du «Banaketa- eta instalazio-

sareak» erreferentziazko eskuliburuak bere «Gas-banaketako instalazio eta 

sareetako esku-hartzeak» kapituluan. Leherkortasun-neurriari dagokionez, zer 

adierazten du % 10eko irakurketa batek? 

 

a. Ez gaudela gas erregai bat duen atmosfera batean, zeren % 10 horrek 

sukoitasunaren beheko mugatik gora dagoen portzentajea adierazten baitu. 

b. Gas erregai bat dagoela, airearen bolumen osoan % 10eko bolumena duena. 

c. Gas erregai bat dagoela, % 10eko portzentajea duena eskala batean non 

maximoa leherkortasunaren beheko muga baita. 

d. Gas erregai bat dagoela, sukoitasun-mailaren barruan dagoena, eta % 10eko 

portzentajea duena eskala batean non maximoa baita leherkortasunaren goiko 

muga. 
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103. «Banaketa- eta instalazio-sareak» erreferentziazko eskuliburuak bere «Gas-

banaketako instalazio eta sareetako esku-hartzeak» kapituluan dioenaren 

arabera, polietilenozko hodien estutzaileak aukera ematen du zenbait posizio 

jartzeko estutu beharreko hodiaren neurriaren arabera. Posizio horiek neurri-

plaka bi biratuz erregulatzen dira. Zer dute grabaturik plaka horiek? 

a. Zifra bi. Hodiaren kanpoko diametroa, eta kanpoko diametroaren eta lodieraren 

arteko proportzioa. 

b. Zifra bi. Hodiaren barneko diametroa eta kanpoko diametroa.  

c. Zifra bat. Hodiaren kanpoko diametroa. 

d. Zifra bat. Kanpoko diametroaren eta barneko diametroaren arteko erlazioa. 

 

104. Kontuan harturik zer dioen Gasarekiko esku-hartzeetarako jarduketa-

dekalogoak «Banaketa- eta instalazio-sareak» erreferentziazko eskuliburuaren 

«Gas-banaketako instalazio eta sareetako esku-hartzeak» kapituluan, honako 

baieztapen hauetatik, zein EZ dago jasota dekalogo horretan? 

 

a. Balbula bat ixten bada, ez da berriro irekiko. 

b. Ez asaldatu zaratagatik. 

c. Ezin bada isuria buxatu, saiatu zanga urez betetzen. 

d. Ez itzali surik gasa moztu dela ziurtatu arte. 

 

 

105. «Gai arriskutsuetako istripuetako arriskuak» erreferentziazko eskuliburuaren 

arabera, zein da baieztapen zuzena ontzien forma eta motaren arabera gai 

arriskutsuak identifikatzeari dagokionez? 

 

a. Gas sukoiak presiopean garraiatzen dituzten zisternek sekzio obalatua edo 

eliptikoa izan behar dute. 

b. Solido pikortatuak garraiatzen dituzten zisternek babes-estalki batez estalirik 

izan behar dute balbulen gunea. 

c. Likido toxikoak garraiatzen dituzten zisternek goi-pasabide bat izan behar dute, 

eta pasabidetik irits daitekeen gizakiarentzako sarbide bat. 

d. Produktu presurizatuak (gas likidotuak) garraiatzen dituzten zisternek sekzio 

zirkularra izan behar dute. 

 

106. «Gai arriskutsuetako istripuetako arriskuak» erreferentziazko eskuliburuaren 

arabera, gai arriskutsuen identifikazioari dagokionez, eta, zehazki, panel 

laranjaren neurriei buruz, zein dira balio zuzenak? 

a. 35x25 

b. 40x30 

c. 30x20 

d. 25x40 
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107. «Gai arriskutsuetako istripuetako arriskuak» erreferentziazko eskuliburuaren 

arabera, sustantzia baten disolbagarritasunari dagokionez, zein balioen artean 

jotzen da sustantzia bat «erdizka disolbagarria» dela? 

a. % 1etik % 10era. 

b. % 10etik % 99ra. 

c. % 1etik % 30era. 

d. % 30etik % 60ra. 

 

108. «Gai arriskutsuetako istripuetako arriskuak» erreferentziazko eskuliburuak hiru 

baldintza deskribatzen ditu BLEVE delakoa (Boiling Liquid Expanded Vapor 

Explosion) gertatu ahal izateko. Honako baieztapen hauetatik, zein EZ da 

zuzena? 

 

a. Bat-bateko presio-jaitsiera bat izatea gasean. 

b. Likidoaren barne-presioa txikiagoa izatea gasaren lurrunak tenperatura 

horretan duen presioa baino. 

c. Tenperaturaren eta presioaren aurretiko baldintza jakin batzuk izatea, eta, hala, 

likidoa presio atmosferikora igarotzean, haren portzentaje handi bat bat-batean 

irakitea eta lurruntzea. 

d. Fase likidoa gainberoturik egotea.  

 

 

109. Anatomiaren oinarrizko atlasaren arabera, artikulazio mota hauetako zein dira 

gutxieneko mugikortasun gradu bat dutenak? 

 

a. Sinartrosia. 

b. Anfiartrosia. 

c. Diartrosia. 

d. Teriartrosia. 

 

 

110. Anatomiaren oinarrizko atlasaren arabera, artikulazio mugikor batean, hari 

lotutako hezurrez gainera, hezurren muturrak babesteko zenbait elementu 

daude, eta multzoaren egonkortasuna bermatzeko beste batzuk. Hauetako zein 

EZ da elementu horietako bat? 

 

a. Kartilago artikularra. 

b. Tendoiak. 

c. Mintz sinobiala. 

d. Lotailuak. 
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111. Anatomiaren oinarrizko atlasaren arabera, zenbat ornok osatzen dute 

bizkarrezurraren zati lunbarra? 

 

a. 5 

b. 4 

c. 12 

d. 7 

 

 

112. Anatomiaren oinarrizko atlasaren arabera, muskulu hauetako zein EZ dago 

beheko gorputz-adarretan?  

 

a. Soleoa. 

b. Erdiko aduktorea. 

c. Izterreko bizepsa. 

d. Aurreko muskulu kubitala. 

 

113. Anatomiaren oinarrizko atlasaren arabera, hezur-haustura batean, nola deritzo 

hezurra zati txiki askotan apurtzeari? 

 

a. Haustura irekia. 

b. Haustura osatugabea. 

c. Zurtoin berde gisako haustura. 

d. Zati anitzeko haustura. 

 

 

114. Suhiltzaileen eskuliburuaren (Arnasa babesteko ekipoak) 2.5 puntuan (Hipoxia) 

adierazten denez, zein dira aireko oxigenoa % 12ra murrizteak dakartzan 

ondorio fisiologikoak?  

 

a. Kontzientzia-galera. 

b. Zorabioak, buruko minak, nekatzeko erraztasuna. 

c. Muskuluak mugitzeko zailtasuna. 

d. Arnas maiztasuna gehitzea. 
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115. Suhiltzaileen eskuliburuan (Arnasa babesteko ekipoak) adierazten denez, 

ezaugarri hauetako zein EZ da oxigeno presurizatuko ekipo baten ezaugarria? 

 

a. Karbono dioxidoa sodadun karea deritzon substantzia batek xurgatzen du. 

b. Beroa partzialki kanporatzen da, beroa disipatzeko hegalen bidez. 

c. Airea aberasten duen oxigenoa 2 litroko edukiera duen botilatxo batean dago. 

d. Erreakzioan ez da ura xurgatzen. 

 

 

116. Suhiltzaileen eskuliburuan (Arnasa babesteko ekipoak) adierazten denez, 

Arnasketa Autonomorako Ekipamenduekin (ERA) esku hartzen den eremuen 

antolaketan, non ordezkatzen dira ekipamendu horiek?  

 

a. Gune logistikoan. 

b. Ekipoen kontrolerako gunean. 

c. Esku hartzeko gunean. 

d. Atsedengunean. 

 

 

117. Suhiltzaileen eskuliburuan (Arnasa babesteko ekipoak) adierazten denez, 

zenbatekoa da presio-erregulagailuaren blokeko probetarako presioa?  

a. 550 bar. 

b. 400 bar. 

c. 500 bar. 

d. 450 bar. 

 

118. «Ponpak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika» eskuliburuan 

ezarritakoarekin bat, zehazki hidrostatikari buruzko kapituluan, zeren emaitza 

izango da likido bateko puntu biren arteko presio-desberdintasuna? 

 

a. Maila-desberdintasuna (sakonera) zati dentsitatea eta grabitatea. 

b. Maila-desberdintasuna (sakonera) zati biskositatea eta grabitatea. 

c. Maila-desberdintasuna (sakonera) bider dentsitatea eta grabitatea. 

d. Maila-desberdintasuna (sakonera) bider biskositatea eta grabitatea. 
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119. «Ponpak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika» eskuliburuan, zehazki 4. 

kapituluan, mugimenduan dagoen fluido baten kargaren galeran (presio-

galeran) eragina duten faktoreak definitzen dira. Faktore horiei dagokienez, 

zein da baieztapen zuzena? 

 

a. Hodiaren luzera. Mahuka gero eta laburragoa, orduan eta handiagoak karga-

galerak. 

b. Hodiaren sekzioa. Mahukaren sekzioa gero eta handiagoa, orduan eta 

handiagoak galerak. 

c. Hodiaren zimurtasuna. Mahukaren zimurtasuna gero eta txikiagoa, orduan eta 

handiagoak karga-galerak. 

d. Emaria. Fluidoaren emaria gero eta handiagoa, orduan eta handiagoak karga-

galerak. 

 

120. «Ponpak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika» eskuliburuan, zehazki ponpa 

zentrifugoen apartatuan, abiadura eta presioa lotzen dituen diagrama ezartzen 

da, ponpa osatzen duten zatietatik egiten duten zirkulazioan zehar. Ponparen 

zein zatitan hasten da fluidoaren abiadura murrizten eta presioa handitzen? 

a. Kiribilduran. 

b. Gurpilean. 

c. Ponparen irteeran. 

d. Ponparen sarreran. 

 

121. «Ponpak. Suhiltzaileentzako oinarrizko hidraulika» eskuliburuan, zehazki 

hornidurari buruzko kapituluan, suhiltzaileentzako hornidura-iturri nagusi gisa 

identifikatzen dira hidranteak. Testu horretan adierazten denez, ahal den 

guztietan, depositua betetzeko hargunearekin konektatuko da hidrantea, baina 

nolako mahukarekin?  

a. 25mm. 

b. 45mm. 

c. 70mm. 

d. 110mm. 

 

122. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera –Sua itzaltzeko baliabideak. Mahukekin 

egiten diren eragiketak eta instalazioak–, 824/1982 Errege Dekretuan ezarrita 

dago nahitaezkoa dela Estatu guztian bulkatzeko mahuketan errakore mota 

bakarra erabiltzea. Zein arautan ezarritakoa bete behar dute haren formari eta 

materialari buruzko ezaugarriek? 

a. UNE 25200.  

b. UNE 24300. 

c. UNE 23400. 

d. UNE 22500. 
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123. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera –Sua itzaltzeko baliabideak. Mahukekin 

egiten diren eragiketak eta instalazioak–, zein formatu dute karbono 

dioxidozko (CO2) su-itzalgailuek?  

a. 2 kg, 5 kg eta 10 kg. 

b. 5 kg eta 10 kg. 

c. 2 kg, 3 kg eta 12 kg. 

d. 3 kg eta 12 kg. 

 

124. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera –Sua itzaltzeko baliabideak. Mahukekin 

egiten diren eragiketak eta instalazioak–, zein maiztasunez egin behar da su-

itzalgailuen proba hidraulikoa?  

 

a. 2 urte. 

b. 5 urte. 

c. 7 urte. 

d. 10 urte.  

 

125. Suhiltzaileen eskuliburuan –Sua itzaltzeko baliabideak. Mahukekin egiten diren 

eragiketak eta instalazioak–, 5.5.2 puntuan, ezarritakoa kontuan harturik, 45 

mm-ko hariterien eraginkortasuna gutxi gorabehera zer emari garraiatzeko da 

egokia? 

 

a. 1000 l/min. 

b. 800 l/min. 

c. 400 l/min. 

d. 120 l/min. 

 

ERRESERBAKO GALDERAK 

 

126. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan, zer egin 

behar da agiriak erregistratzeko izapidea amaitutakoan?  

a. Hartzaileei eta dagozkien administrazio-unitateei bidaliko zaizkie, geroratu 

gabe, jaso diren erregistrotik bertatik. 

b. Hartzaileei eta dagozkien administrazio-unitateei bidaliko zaizkie, hilabeteko 

epean, jaso diren erregistrotik bertatik. 

c. Hartzaileei edo dagozkien administrazio-unitateei bidaliko zaizkie, hilabeteko 

epean, jaso diren erregistrotik bertatik. 

d. Hartzaileei edo dagozkien administrazio-unitateei bidaliko zaizkie, geroratu 

gabe, jaso diren erregistrotik bertatik. 
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127. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren arabera (EKT), korridore babestuak, beste 

baldintza batzuez gain, ibilbide jarraitua izan behar du, eta bertatik igaroz nora 

heltzeko aukera izan behar da? 

 

a. Arrisku txikiko sektorea. 

b. Eskailera babestua edo bereziki babestua. 

c. Larrialdiko igogailua. 

d. Ebakuazio-ibilbide alternatiboa. 

 

128. Establezimendu Industrialetako Suteen aurkako Segurtasunari buruzko 

Araudiaren aplikazio-eremuaren arabera, hauetako zein jotzen da industria-

establezimendutzat? 

a. Edozein establezimendu motaren biltegiratzeak, haien su-karga osoa (I. 

eranskinaren arabera kalkulatua) hiru milioi megajoule (MJ) baino txikiagoa 

denean. 

b. Artisautza-tailerrak. 

c. Mineralak erauzteko eta nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretarako 

establezimenduak. 

d. Konponketa-tailerrak eta pertsonen eta salgaien garraio-zerbitzurako 

ibilgailuen aparkalekuak. 

 

129. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera (Egituren eraikuntza eta egonkortze 

printzipioak), eraikuntzako materialen propietate hauetako zein EZ da sartzen 

propietate fisikoen multzoan? 

  

a. Elastikotasuna. 

b. Elektrizitatearen eroapena. 

c. Itsaspena. 

d. Porositatea. 

 

 

130. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduaren arabera (RIPCI), 

suteen kontrako babes-sistema aktiboen hiru eta sei hilabetean behingo 

mantentze-programari dagokionez, mantentze-lan hauetako zein EZ da zuzena, 

hidranteei dagokienez? 

a. Lurpeko hidranteen eremurako irisgarritasuna eta seinaleztapena egiaztatzea, 3 

hilabetean behin. 

b. Azkoin-eragingailua koipeztatzea edo haren olio-ganbera betetzea, 6 hilabetean 

behin. 

c. Errakoreetako irteeretako estalkiak kentzea, hariak koipeztatzea eta junturen 

egoera egiaztatzea, 3 hilabetean behin. 

d. Hidranteen seinaleztapena egiaztatzea, 6 hilabetean behin. 
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131. Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 

Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 

Arauaren 12. artikuluan xedatutakoaren arabera, zein da erantzun zuzena?  

a. Foru Aldundia, dagozkion eskumenen alorrean, Bizkaiko gobernua eta 

administrazioa bereganatzen dituen norbakarreko organoa da, betearazte-

funtzioa, arauzko ahalgoa eta arauemate-ekimena dagozkiolarik. 

b. Foru Aldundia, dagozkion eskumenen alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

gobernua eta administrazioa bereganatzen dituen organo kolegiatua da, 

betearazte-funtzioa, arauzko ahalgoa eta arauemate-ekimena dagozkiolarik. 

c. Foru Aldundia, dagozkion eskumenen alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

gobernua eta administrazioa bereganatzen dituen norbakarreko organoa da, 

betearazte-funtzioa, arauzko ahalgoa eta arauemate-ekimena dagozkiolarik. 

d. Foru Aldundia, dagozkion eskumenen alorrean, Bizkaiko gobernua eta 

administrazioa bereganatzen dituen organo kolegiatua da, betearazte-funtzioa, 

arauzko ahalgoa eta arauemate-ekimena dagozkiolarik. 

 

 

132. «Kartografia eta orientazioko oinarrizko kontzeptuak» erreferentziazko 

dokumentuan definitutako koordenatu-sistemetako zein definitzen dute “φ”, 

“ρ” eta “z” balioek? 

 

a. Koordenatu kartesiarren sistema. 

b. Koordenatu zilindrikoen sistema. 

c. Koordenatu angeluarren sistema. 

d. Koordenatu esferikoen sistema. 

 

 

133. Kontuan harturik zer ezarrita dagoen Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Larrialdietarako Foru Plana arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 

azaroaren 23ko 130/2010 Foru Dekretuan, Ekintzak Koordinatzeko Zentroan, 

gutxienez, arlo hauetako bati dagokionez eskumenak dituzten foru zerbitzuak 

sartuko dira. Zein da arlo hori?  

 

a. Herritarren segurtasuna. 

b. Nekazaritza. 

c. Hirigintza. 

d. Kostaldea. 
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134. Suhiltzaileen eskuliburuaren arabera –Sua itzaltzeko baliabideak. Mahukekin 

egiten diren eragiketak eta instalazioak–, mahuka batek 30 kg/cm2-ko 

probetarako presioa eta 60 kg/cm2-ko gutxieneko apurtze-presioa duela 

esaten dugunean, zer ezaugarri dituen mahukari egiten diogu erreferentzia?  

 

a. 25 mm-ko diametrokoa. 

b. 45 mm-ko diametrokoa. 

c. 70 mm-ko diametrokoa. 

d. 100 mm-ko diametrokoa. 

 

 

135. Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duen maiatzaren 

23ko 12/2002 Legearen 1. artikuluaren arabera, lurralde historikoetan 

itundutako zergak kudeatu, ikuskatu, berrikusi eta biltzeko eskumena duten 

erakundeek zer ahalmen eta eskubide izango dituzte? 

 

a. Estatuko Ogasun Publikoak dituen ahalmen eta eskubide berak izango dituzte. 

b. Estatuko Ogasun Publikoak dituen ahalmen eta eskubideak baino handiagoak 

izango dituzte. 

c. Estatuko Ogasun Publikoak dituen ahalmen eta eskubideak baino txikiagoak 

izango dituzte. 

d. Estatuko Ogasun Publikoak dituen ahalmen eta eskubideez bestelakoak izango 

dituzte. 


