
  

 

PROVA CONEIXEMENTS D’ AUXILIARS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA  DE LA  
CONVOCATÒRIA OBERTA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’IAS 

Referència 2019/1010 
 
Normes de l ‘examen 

● La prova consta de un examen de 100 preguntes tipus test i un full de respostes. 
● S’ha de retornar el test conjuntament amb el full de respostes. 
● En el full de respostes ha de constar el DNI, nom i signatura. 
● En cada pregunta només hi ha una resposta correcta. 
● Cal marcar clarament la casella corresponent a la resposta. En cas de dubte no es 

valorarà la pregunta. 
● Les respostes incorrectes tenen una penalització tova, és a dir per cada pregunta 

errònia desconta 0.25 punts mentre que cada pregunta correcta suma 1 punt. 
 
 

1. Les sigles IAS volen dir: 
a. Institució d’Assistència Sanitària. 
b. Institut d’Assistència Sanitària. 
c. Institut d’Assistència Sociosanitària. 
d. Institució d’Assistència Sociosanitària. 

2. La plantilla de l’IAS és: 
a. D’uns 2000 treballadors. 
b. D’uns 1500 treballadors. 
c. D’uns 2500 treballadors. 
d. D’uns 1000 treballadors. 

3. Indica quina de les següents frases és certa res pecte a la relació entre l’IAS i 
l’ICS Girona: 

a. El conveni estableix la fusió total de les dues institucions. 
b. El conveni preserva la independència de les dues institucions. 
c. El conveni estableix la fusió parcial de les dues institucions. 
d. No existeix aquest conveni. 

4. Si classifiquem els hospitals en funció del tipu s de pacients atesos, 
diferenciem entre: 

a. Hospitals generals i hospitals especialitzats o monogràfics. 
b. Hospitals de baixa complexitat, hospitals de complexitat mitjana i hospitals 

d’alta tecnologia. 
c. Hospitals d’aguts i hospitals de crònics. 
d. Totes les anteriors són certes.  



 

5. A l’EAP o Equip d’Atenció Primària hi trobem: 
a. Metges de família, pediatres,  infermeres i auxiliars exclusivament. 
b. Metges de família, pediatres i infermeres exclusivament. 
c. Metges de família, pediatres, infermeres, auxiliars i farmacèutics entre 

d’altres. 
d. Metges de família, pediatres, infermeres, auxiliars i gerents de les 

instal·lacions entre d’altres. 
6. Les Àrees Bàsiques de Salut són: 

a. Una altra manera d’anomenar les regions sanitàries. 
b. La manera com s’anomenen a Catalunya les Zones Bàsiques de Salut. 
c. Una altra manera d’anomenar els CAPs. 
d. Cap de les anteriors és certa. 

7. Respecte a l’Atenció primària és cert que: 
a. Constitueix el primer nivell al qual han de recórrer els usuaris quan tenen un 

problema de salut. 
b. És el principal responsable de les actuacions de prevenció de problemes de 

salut. 
c. Presta assistència sanitària de caràcter general tant a la consulta com al 

domicili del pacient, 
d. Totes són certes. 

8. Un principi ètic bàsic i  inqüestionable és: 
a. Tota activitat sanitària s’ha d'enmarcar en la defensa de la vida humana per 

sobre de qualsevol altra consideració. 
b. Tota activitat sanitària s’ha d'enmarcar en la legislació vigent. 
c. Tota activitat sanitària s’ha d'enmarcar en la presa de decisions. 
d. Tota activitat sanitària s’ha d'enmarcar en la defensa de la dignitat humana. 

9. Si en el nostre torn entra per urgències un fami liar: 
a. Si està conscient podem avisar a tota la família sense necessitat del permís 

d’aquest pacient. 
b. Si està conscient necessitem el permís d’aquest pacient per poder avisar als 

familiars. 
c. Cal que truquem de seguida a la família per avisar-los de la situació i del 

motiu de l’atenció. 
d. Si està conscient podem signar nosaltres els fulls de consentiment informat 

en nom seu, per això som familiars i tenim coneixements mèdics. 
10. Entre les funcions del TCAI NO hi ha:  

a. Realitzar la higiene a un pacient depenent. 
b. Col·locar una via. 
c. Realitzar la neteja i desinfecció de l’instrumental. 
d. Donar el menjar a aquelles persones que no puguin menjar per si soles. 



 

11. La gràfica de signes vitals: 
a. És un document sanitari. 
b. És un document clínic. 
c. Forma part de la HCH. 
d. Totes són certes. 

12. El consentiment informat: 
a. Sempre serà verbal 
b. Pot ser verbal però obligatòriament haurà de ser escrit per a les intervencions 

quirúrgiques i per als procediments diagnòstics o terapèutics invasius. 
c. Pot ser verbal o escrit segons l’organització de cada centre. 
d. Sempre serà escrit. 

13. Quin dels següents NO és documentació sanitària:  
a. Petició de material sanitari al magatzem. 
b. Full d’ingrés. 
c. Carta comercial. 
d. Full de dietes. 

14. Les substàncies utilitzades per a fer quimioter àpia suposen per al personal un 
risc: 

a. Biològic. 
b. Químic. 
c. Radiològic. 
d. No suposen cap risc per al personal. 

15. Per tal de prevenir els riscos derivats de radi acions, si hem d’acompanyar un 
pacient dependent a fer-se una radiografia, ens hau rem de posar: 

a. Una bata d’aïllament. 
b. No cal cap precaució especial, ja que és un fet puntual i no habitual. 
c. Un davantal plomat. 
d. Un davantal plàstic i impermeable. 

16. La Covid-19 és una malaltia causada per: 
a. Un bacteri. 
b. Un virus. 
c. Un fong. 
d. Un paràsit. 

17. Respecte a les mascaretes és cert que: 
a. Totes protegeixen tant al qui les porta com als altres davant aquelles 

malalties que es transmeten per aire. 
b. Les mascaretes FFP2 protegeixen tant al qui les porta com als altres, enfront 

aquelles malalties que es transmeten per aire. 
c. Les mascaretes quirúrgiques protegeixen tant al qui les porta com als altres, 

enfront aquelles malalties que es transmeten per aire. 
d. Les mascaretes FFP2 protegeixen exclusivament a qui la porta enfront 

aquelles malalties que es transmeten per aire. 

  

 



18. Els principals mecanismes de transmissió de les infeccions nosoco mials són:  
a. Les mans del personal sanitari. 
b. Els vectors. 
c. Les gotes de saliva. 
d. Els microorganismes transmesos a través de materials. 

19. El rentat higiènic de mans: 
a. Es realitza amb sabó líquid. 
b. Es realitza amb sabó líquid antisèptic. 
c. Es realitza amb sabó líquid alcohòlic. 
d. Es realitza amb sabó líquid esterilitzant. 

20. Quin d'aquests aïllaments no existeix:  
a. Evitar la transmissió per aire i gotes. 
b. Evitar la transmissió per contacte i aire. 
c. Evitar la transmissió per contacte i gotes. 
d. Evitar la transmissió per aire. 

21. En els aïllaments per gotes i per contacte i go tes la porta: 
a. Ha d'estar tancada. 
b. Ha d'estar oberta. 
c. Pot estar oberta. 
d. Depèn del pacient. 

22. L’esterilització amb plasma: 
a. Genera residus tòxics i per tant hem d’anar amb compte quan retirem el 

material de la màquina. 
b. Utilitza els mateixos envasos (bosses d’empaquetar) que l’esterilització amb 

autoclau. 
c. És molt útil però no permet utilitzar controls d’esterilització. 
d. És un sistema eficaç i permet esterilitzar una gran diversitat de materials. 

23. Els controls d’esterilització que ens donen una  certesa total i absoluta de què 
el material està completament esterilitzat són: 

a. Els controls biològics. 
b. Els controls químics. 
c. Els controls físics. 
d. Tots ells. 

24. Quan traiem el material de l’autoclau: 
a. Cal que en comprovem els controls d’esterilització i el bon estat dels paquets 

abans d’emmagatzemar-los. 
b. L’emmagatzemem directament sense fer-hi cap control. 
c. Només hem de comprovar el bon estat dels paquets. 
d. Si durant el procés no ha sonat cap alarma, el podem emmagatzemar. 

25. Els antibiòtics serveixen per: 
a. Tractar tota mena de malalties infeccioses. 
b. Tractar malalties víriques i bacterianes exclusivament. 
c. Tractar malalties víriques exclusivament. 
d. Tractar malalties bacterianes exclusivament. 

 

 



26. Indica quina és la definició d’unitat del pacie nt: 
a. Espai, mobiliari i utensilis utilitzats pel pacient durant la seva estada en un 

centre sanitari o sociosanitari. 
b. Mobiliari utilitzat pel pacient durant la seva estada en un centre sanitari o 

sociosanitari. 
c. És un terme equivalent a habitació hospitalària. 
d. Documents del pacient que s’inclouen en la seva història clínica. 

27. L’habitació hospitalaria ha d’estar a una tempe ratura: 
a. D’entre 26-28ºC a l’estiu i 19-20 a l’hivern. 
b. Dependrà de les condicions i les característiques de l’hospital. 
c. D’entre 22 i 26ºC. 
d. D’entre 25 i 30ºC. 

28. Una persona que es troba en un estat terminal: 
a. Estarà sempre en una habitació compartida perquè no estigui mai sola. 
b. Estarà en una habitació compartida amb algun altre malalt terminal. 
c. Sempre que sigui possible estarà en una habitació d’ús individual. 
d. Estarà sempre a la UVI. 

29. En una habitació on hi ha dos llits: 
a. Hi ha una única unitat del pacient. 
b. Hi ha dues unitats del pacient. 
c. Hi haurà cap, una o dues unitats del pacient segons quants dels llits estiguin 

ocupats. 
d. Cap de les anteriors és certa. 

30. El desgast físic, emocional i mental per involu crar-se massa en la feina durant 
un temps prolongat s’anomena: 

a. Síndrome de Mauthausen. 
b. Síndrome del Burnout. 
c. Síndrome de l’estrès perllongat. 
d. Traumatisme vicari. 

31. El llit que s’utilitza per a grans cremats és e l: 
a. Clinitron o de levitació. 
b. Rototest 
c. Llit d’aigua 
d. Llit de Judet 

32. Quines necessitats jerarquitza la teoria psicol ògica de la piràmide de Maslow? 
a. Necessitats fisiològiques, de seguretat i protecció, socials, d’estima i 

autorealització.  
b. Necessitats emotives, sensorials i motivacionals. 
c. Necessitats bàsiques d’amor, pertinença, alimentació, sexe i descans. 
d. Necessitats de moralitat, creativitat, reconeixement i èxit.  



 

33. Una Úlcera per pressió en grau II és aquella en  que: 
a. L'epidermis i/o la dermis estan destruïdes. Es visualitzen com una erosió o un 

cràter superficial. 
b. Ni la dermis ni l’epidermis no estan destruïdes. Es visualitzen com un eritema 

superficial. 
c. L’epidermis i la dermis estan destruïdes i la destrucció arriba també a la capa 

subcutània. Es visualitzen com un cràter profund amb exsudat. 
d. Tota la capa cutània està destruïda i apareixen estructures subcutànies 

afectades. Es visualitza com un cràter profund i extens amb excavacions i 
necrosis tissular. 

34. Quins nervis s’encarreguen de la contracció del s músculs esquelètics? 
a. Nervis sensitius. 
b. Nervis motors. 
c. Nervis motrius. 
d. Nervis contràctils. 

35. En un adult la RCP comença amb: 
a. Dues insuflacions 
b. 30 compressions 
c. Una insuflació i després 30 compressions 
d. Depèn del cas 

36. En la RCP les compressions s’han de fer a un ri tme de: 
a. És indiferent. 
b. Tan ràpidament com puguem. 
c. Entre 100 i 120 compressions per minut 
d. Entre 60 i 80 compressions per minut 

37. A quin tram del tub digestiu desemboca el colèd oc? 
a. Duodè. 
b. Cec. 
c. Colon. 
d. Recte. 

38. Què significa el terme hemoptisi? 
a. Presència de sang a l’orina. 
b. Presència de sang en les femtes. 
c. Sortida de sang per la boca procedent de l’aparell respiratori. 
d. Sortida de sang per la boca procedent de l’aparell digestiu. 

39. La vena safena es troba a: 
a. El coll 
b. L’avantbraç 
c. Les cames 
d. El tòrax 

40. La pèrdua total de la capacitat olfactiva s’ano mena: 
a. Hipoòsmia 
b. Anòsmia 
c. Agèusia 
d. Agèusia 

 
 
 



41. En relació a l’acòlia : 
a. És una patologia deguda a una manca de secreció de bilis 
b. Dona femtes sense pigmentació 
c. Pot ser deguda a una obstrucció de la vesícula biliar. 
d. Totes són certes. 

42. L’epilèpsia és: 
a. Un esclat d’activitat neural anormal, que causa convulsions 
b. Una lesió permanent, però no progressiva 
c. Una malaltia molt comuna 
d. Un accident que se sol donar preferentment en persones adultes 

43. Quin nom reben els vasos circulatòris que aport en sang oxigenada al 
miocardi: 

a. Artèries Caròtides 
b. Artèries Miocardiques 
c. Artèries Coronàries 
d. Artèries Pulmonars 

44. En una persona amb risc elevat de patir UPP els  canvis posturals els farem: 
a. Durant el dia sempre cada dues hores.. 
b. Com a mínim un cop cada quatre hores. 
c. Generalment cada quatre hores però a la nit podem fer-los cada vuit hores 

per no interrompre el son. 
d. Sempre cada 6 hores. 

45. L’accessori de llit que serveix per evitar el p es i el fregament de la roba de llit 
sobre la pell del pacient és: 

a. El triangle de llit 
b. El suport de peus 
c. L’arc metàl·lic 
d. La barana de seguretat 

46. Per ajudar-nos a fer els canvis posturals podem  utilitzar: 
a. Una fusta lliscant 
b. El llençol travesser 
c. Una grua 
d. Totes són correctes 

47. La pirosi és: 
a. Un dolor agut, intens i intermitent 
b. Una sensació de coïssor, cremor o acidesa a la zona de l’esòfag 
c. Una coloració groguenca de la pell 
d. Una alteració del trànsit intestinal 

48. Quina de les següents NO és una funció del teixit e pitelial:  

a. La secreció de substàncies 
b. L’excreció de substàncies 
c. El transport de substàncies 
d. L’absorció de substàncies 

49. L’alcohol i el tabac NO són desencadenants de:  

a. Gastritis aguda 
b. Càncer gàstric 
c. Úlcera gàstrica 
d. Hepatitis A 

 
 



50. Per obrir la via aèria:  
a. Introduirem els dits dins la boca de la víctima per obrir-la millor. 
b. Agafarem la víctima per la barbeta estirant cap avall per obrir-la millor. 
c. Estirarem el front cap enrere amb una mà i amb l’altra el mentó o barbeta cap 

avall. 
d. Amb 2 dits d’una mà estirarem el mentó cap amunt i amb l’altra mà el front 

cap enrere i avall. 
51. Què significa el terme “malaltia isquèmica”? 

a. Que una de les vàlvules del cor no deixa passar la sang cap al ventricle 
b. Que s’ha trencat un vas sanguini 
c. Que no es produeix la contracció auricular 
d. Que s’ha obstruït un vas sanguini i els teixits no reben sang oxigenada 

52. Les glàndules mamàries fabriquen llet per l’acc ió de l’hormona: 
a. Prolactina 
b. Tiroxina 
c. Cortisol 
d. Adrenalina 

53. La dieta líquida és aquella; 
a. Que s’utilitza durant les 12h anteriors a una anestesia general 
b. En què el pacient només pot beure aigua 
c. És aquella en què el pacient pot ingerir tot tipus de líquids clars (aigua, 

infusions, brous) i menjar gelatina.l 
d. a i c són certes 

54. La hipoglucèmia pot cursar com a: 
a. Nerviosisme, angoixa, sensació de gana, sudoració i taquicàrdia.  
b. Edema bimal·leolar a les extremitats inferiors. 
c. Manca d’insulina. 
d. Petèquies a esquena i torax. 

55. Quines són les fases de l’assistència periopera tòria: 
a. Operatòria i cirurgia. 
b. Cirurgia Ortopèdia i traumatologia. 
c. Preoperatòria, Operatòria i Postoperatòria.  
d. Preoperatòria, Operatòria i Posologia. 

56. Segons la finalitat general, la cirurgia diagnò stica és: 
a. La que es realitza per determinar l’extensió d’un procés patològic. 
b. La que es realitza per extirpar un tumor maligne. 
c. La que es realitza per extirpar un tumor benigne. 
d. La que ajuda al metge a establir un diagnòstic.  

57. Quan fem un llit: 
a. Haurem d procurar que el llençol de sota quedi ben pla i sense arrugues per 

evitar fregaments amb la pell del pacient. 
b. si el pacient que l’ocupa té problemes de mobilitat haurem de deixar el llit 

obert. 
c. Cal que deixem el carro de roba fora de l'habitació. 
d. Totes són certes. 

58. El rasurat fins ara ha estat una tècnica impres cindible, però: 
a. És l’únic procediment preoperatori vàlid avui dia. 
b. El procediment actual es fa amb crema depilatoria. 
c. Serà el cirurgià el que valorarà el rasurat, i així ho indicarà.  
d. Sempre es rasura un cop feta la intervenció per evitar microabrasions. 



59. Les tasques de les Tècniques Auxiliars de Cures  Infermeres a quiròfan són: 
a. Recollir, netejar, classificar, reposar, desinfectar I esterilitzar el material.  
b. Rentar les mans al cirurgià i l’anestesista. 
c. Canalitzar una via venosa amb un catèter del núm. 14. 
d. Monitorar el ventilador. 

60. La broncoaspiració: 
a. És un problema que pot aparèixer quan fem una aspiració de secrecions 

d’una traqueotomia, si introduïm massa la sonda d’aspiració. 
b. És un dels problemes importants que es poden donar en un pacient que 

pateix disfàgia en especial quan ha d’ingerir líquids. 
c. Per evitar-la es poden administrar espessants juntament amb els aliments 

líquids 
d. b i c són certes 

61. Les pinces de Kocher, de Pean i de Crile són in strumental de: 
a. Dissecció. 
b. Exposició. 
c. Sutura. 
d. Hemostàsia.  

62. En un pacient en decúbit supí li poden aparèixe r úlceres per pressió: 
a. Al sacre, als talons, als colzes i als trocànters. 
b. Al sacre, als talons, als colzes i a la cresta iliaca. 
c. Al sacre, als talons, als colzes i als mal·leols. 
d. Al sacre, als talons, als colzes i a l’occipital. 

63. Una de les mesures terapèutiques que cal aplica r a una mare en el puerperi 
immediat, en cas de presentar-se una mastitis és:  

a. Embenat compressiu de les mames.  
b. Aplicació de suaus massatges de dins cap a fora a les mames.  
c. Aplicació de compreses gelades.  
d. a i b són correctes.  

64. L’aparell reproductor femení consta dels següen ts òrgans excepte:  
a. Ovaris.  
b. Trompes de Fal·lopi.  
c. Vagina.  
d. Meat. 

65. Quina posició corporal s’utilitza en pacients s otmesos a operacions pelvianes 
o que han patit una lipotimia? 

a. Posició Fowler. 
a. Antitrendelenburg. 
b. Posició de Sims o semiprona. 
c. Trendelenburg. 

66. Com s’anomena l’avortament que té lloc dins l’ú ter abans de la setmana 22 de 
gestació, en el qual l’embrió queda retingut durant  un període llarg de temps: 

a. Avortament sèptic 
b. Avortament retingut 
c. Avortament complet 
d. Amenaça d’avortament 

 
 
 
 



67. Si hem de fer un canvi postural de decúbit supí  a decúbt lateral: 
a. Sempre ho haurem de fer entre dues persones. 
b. Primer haurem de fer un desplaçament de la persona cap a la vora del llit.  
c. Avisarem al personal zelador perquè ho facin. 
d. Totes són falses 

68. L'anúria: 
a. És una disminució en la quantitat d’orina. 
b. És l'absència de secreció urinària. 
c. És  l’augment en la quantitat d’orina. 
d. És la no formació d’orina 

69. En una persona amb oxigenoteràpia amb mascareta  venturi caldrà vigilar: 
a. La tolerància al sistema d’administració. 
b. La sequedat dels llavis i la mucosa bucal. 
c. La formació de possibles irritacions o upp als pòmuls, al pont del nas i sobre 

els pavellons auditius. 
d. Totes són certes. 

70. Indica quina de les següents situacions no són la causa de la hipoglucèmia en 
una persona diabètica: 

a. Consum suficient d’aliments 
b. Exercici físic intens 
c. Retard en la ingesta d’aliments 
d. Errors en l’administració d’insulina 

71. S’anomena part a terme aquell que es produeix: 
a. Entre la setmana 37 i 42 de gestació 
b. En un hospital 
c. Quan el nadó pesa més de 2500 grams de pes 
d. Totes són certes 

72. En el suport que el personal sanitari ha de don ar a la persona o persones 
cuidadores s’hi inclou: 

a. La realització d’una valoració per conèixer com ha afectat la malaltia al 
cuidador i familiars.  

b. Afavorir la comunicació entre la família i el pacient per evitar actituds de 
negació de la malaltia i per permetre l’exteriorització dels sentiments.  

c. Donar suport per ajudar a expressar les emocions i dubtes. 
d. Totes són certes 

73. Les fases del dol són: 
a. Shock, protesta, desorganització i reorganització 
b. Emocionals, psicològiques, cognitives i conductuals 
c. Externes, internes, personals i col·lectives 
d. Totes són falses 

74. Indica quina de les següents afirmacions és falsa pel que fa als conflictes en 
l’entorn de  treball:  

a. De l’existència de conflicte és possible treure’n beneficis per a l’organització. 
b. Sempre es pot evitar l’aparició de conflictes en l’entorn laboral si es fa una 

bona planificació. 
c. Les organitzacions han d’intentar tenir un nivell òptim de conflicte. 
d. Els conflictes poden mostrar els canvis que cal fer en una organització. 

 
 
 
 



75. Pel que fa a l’educació per la salut és cert qu e: 
a. Només el personal sanitari pot actuar com a agent de salut. 
b. Només el personal educatiu i el sanitari poden actuar com a agents de salut. 
c. Qualsevol persona amb uns mínims coneixements de salut pot actuar com a 

agent de salut. 
d. Només el personal mèdic i d’infermeria pot actuar com a agent de salut. 

 
76. Educar un adolescent diabetic per tal que tingu i un bon control de la seva 

malaltia i un estil de vida saludable, correspon a:  
a. Promoció de la salut. 
b. Prevenció primària. 
c. Prevenció secundària. 
d. Prevenció terciària. 

77. En general són pacients fràgils: 
a. Tots els pacients de més de 80 anys. 
b. Els pacients d’edat avançada (75 anys o més) anys amb un baix pes i amb 

patologies cròniques més o menys discapacitants. 
c. Qualsevol pacient que per la seva situació clínica tingui un grau elevat de risc 

de caigudes. 
d. Totes són certes. 

78. Una de les complicacions més greus de l'adminis tració d'aliments per 
sonda nasogàstrica és: 

a. Nàusees. 
b. Diarrea. 
c. Perforació del colon sigmoide. 
d. Broncoaspiració. 

79. Una dieta astringent és una dieta: 
a. Pobra en residus.  
b. Hipercalòrica. 
c. Laxant. 
d. Líquida 

80. En el procediment per a cambiar un apósit: 
a. Ens rentarem les mans, explicarem al pacient el que li farem i ens 

col·locarem els guants estèrils. 
b. Ens rentarem les mans, explicarem al pacient el que li farem i ens 

col·locarem els guants d’un sol ús.  
c. Ens rentarem les mans, no explicarem al pacient el que li farem i ens 

col·locarem els guants estèrils. 
d. Ens rentarem les mans, no explicarem al pacient el que li farem i ens 

col·locarem els guants d’un sol ús. 
81. Els ènemes opacs s’utilitzen: 

a. Per introduir fàrmacs, amb finalitat terapèutica. 
b. Per ajudar a l’evacuació en pacients amb fecalomes. 
c. Per netejar el còlon, abans d’una colonoscòpia. 
d. Amb finalitats diagnòstiques, per realitzar una radiografia. 

82. Quina tècnica no s’ha d’utilitzar mai per compr ovar si la sonda nasogàstrica 
s’ha col·locat correctament: 

a. Aspirar contingut gàstric. 
b. Injectar aire amb una xeringa i auscultar l’epigastri amb un fonendoscopi. 
c. Injectar aigua amb una xeringa i auscultar l’epigastri amb un fonendoscopi. 
d. Fer una radiografia. 

 



83. Les sondes Foley: 
a. Són flexibles i poden tenir dos o tres llums en el seu interior. 
b. Són flexibles amb una sola llum per evacuar l’orina. 
c. Són rígides i permeten evacuar l’orina quan hi ha retenció urinària. 
d. Es fixa amb un punt de sutura a la paret abdominal. 

84. Respecte al sondatge vesical: 
a. Permet el buidatge de la bufeta de manera controlada en pacients que han 

perdut el control de la micció. 
b. La col·locació i el manteniment de la sonda és una de les tasques principals 

dels auxiliars en el postoperatori. 
c. És preferible a l’ús de bolquers. 
d. Totes les respostes són correctes. 

85. Una dieta hipoproteïca és adequada per: 
a. Durant el postpart immediat, especialment si la dona és lactant. 
a. Pacients amb nivells elevats d’àcid úric en sang o amb problemes renals. 
b. En tots els preoperatoris. 
c. Totes són certes. 

86. Quin dels següents no es considera un sistema o bert d’administració 
d’oxigen? 

a. Mascareta Venturi. 
b. Campana d’oxigen. 
c. Ulleres nasals. 
d. Catèter nasofaringi. 

87. El tub de Guedel s’utilitza en el protocol de: 
a. Sondatge vesical. 
b. Sondatge nasogàstric. 
c. Intubació endotraqueal. 
d. Neteja de la cànula de traqueostomia. 

88. L’ordre correcte dels dispositius per l’adminis tració d’oxigenoteràpia és: 
a. Bombona d’oxigen-humidificador-cabalímetre-manòmetre. 
b. Bombona d’oxigen-manòmetre-humidificador-cabalímetre. 
c. Bombona d’oxigen-manòmetre-cabalímetre-humidificador. 
d. Cap de les anteriors. 

89. Es considera ventilació assistida la utilitzaci ó de: 
a. Ambú. 
b. Ulleres nasals. 
c. Mascareta de concentració graduable. 
d. Totes les respostes són correctes. 

90. Digues quina de les afirmacions és correcta res pecte a l’alimentació enteral: 
a. La sonda s’insereix a través de la fosa nasal, passa per la faringe-tràquea-

esòfag fins a arribar a l’estómac. 
b. A la via endovenosa se subministren els nutrients necessaris en una solució 

aquosa estèril. 
c. Se subministra l’aliment amb bomba d’infusió de manera que el flux 

d’aliments és constant i continu. 
d. Per la sonda es poden introduir aliments, fàrmacs o solució de rentat gàstric. 

91. Per la col·locació de quin tipus de sonda posem  el pacient en decúbit lateral 
dret? 

a. Sonda vesical. 
b. Sonda nasogàstrica. 
c. Sonda rectal. 
d. Sonda enterica.  



 
92. Pel sondatge nasogàstric, el personal sanitari:  

a. Porta guants d’un sol ús. 
b. Porta guants estèrils d’un sol ús. 
c. No cal portar guants, una higiene correcta de les mans és suficient. 
d. Només cal que l’infermer/a porti guants estèrils, l’auxiliar només ha de portar 

guants d’un sol ús.  
93. Per realitzar una dutxa correcta cal: 

a. Mullar el cos amb aigua freda per activar la circulació sanguínia. 
b. Acabar la dutxa amb aigua calenta per obrir els porus de la pell. 
c. Aclarir amb aigua abundant. 
d. Alternar aigua calenta i freda per activar la circulació sanguínia. 

94. És una finalitat del procés de la higiene del p acient: 
a. Observar i detectar zones de la pell que puguin estar alterades. 
b. Eliminar secrecions corporals i disminuir el creixement bacterià. 
c. Estimular la circulació sanguínia. 
d. Totes són correctes. 

95. El rentat genital d’un pacient enllitat es real itza: 
a. De dalt a baix i de dins a fora. 
b. De baix a dalt i de fora a dins. 
c. De dalt a baix i de fora a dins. 
d. De baix a dalt i de dins a fora. 

96. Respecte al rentat de cabell és correcte que: 
a. El pacient enllitat cal posar-lo en la posició de Roser. 
b. Aplicar flocs a les orelles. 
c. Retirar el capçal del llit. 
d. Totes són correctes. 

97. Digues quin d’aquests efectes NO és produït per  la immobilització a llarg 
termini: 

a. Augment de la probabilitat de patir embòlies pulmonars. 
b. Augment de la probabilitat de patir restrenyiment. 
c. Augment de la probabilitat de patir atròfia muscular. 
d. Augment de la probabilitat de patir insuficiència renal aguda. 

98. La posició corporal en decúbit supí, quan tenim  el cap més baix que els peus 
s’anomena: 

a. Posició Fowler 
b. Trendelenburg. 
c. Posició de Sims o semiprona. 
d. Antitrendelenburg 

99. Respecte a la fusta lliscant: 
a. La farà servir l’auxiliar quan ha de realitzar una mobilització sense ajuda 
b. Permet transferir el pacient del llit a la cadira de rodes. 
c. S’utilitza per transferir el pacient del llit a la llitera i viceversa. 
d. S’ha d’adaptar la seva extensió al tòrax i abdomen del pacient.  



 
100. Són signes imminents de mort: 

a. Augment de la sudoració, calenta i enganxosa. Respiració lenta pols lent i 
dèbil. 

b. Disminució de la sudoració. Respiració lenta pols lent i dèbil. 
c. Augment de la sudoració, freda i enganxosa. Respiració lenta pols ràpid i 

dèbil.  
d. Disminució de la sudoració, enganxosa. Respiració lenta pols lent i dèbil. 

 
Preguntes de reserva: 
 

A. Entre les fonts d'infecció de les infeccions nos ocomials hi ha: 
a. Les mans del personal sanitari 
b. Els pacients portadors o asimptomàtics 
c. L'ús de catèters 
d. Les gotes de saliva 

B. Respecte al Sistema Nerviós: 
a. El Central comprèn l’encèfal i la medul·la espinal.  
b. El Central comprèn l’encèfal i dotze parells de nervis més. 
c. El Central comprèn el somàtic I trenta-un parells de nervis. 
d. Cap resposta anterior és correcta. 

 
 
 
 
 


