
   
 

PROVA CONEIXEMENTS D’ AUXILIARS DE SALUT MENTAL DE LA  
CONVOCATÒRIA OBERTA D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’IAS 

Referència 2019/1010 
 
DNI: …………………… 
 
INSTRUCCIONS:  
 

• 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 descompte 0.25 punts, mentre que cada pregunta correcta suma 1 punt. 
 

1. Segons Piaget, quin nom rep l’etapa en què un nen comença a comprendre i utilitzar 
conceptes? 

a. Sensoriomotriu 
b. Preoperacional 
c. Operacions concretes 
d. Operacions formals 

 
2. El codi de bon govern de l’IAS va ser aprovat: 

a. El 30 de setembre del 2014 
b. El 30 de setembre del 2015 
c. El 30 d’octubre del 2015 
d. El 30 d’octubre del 2014 

 
3. El full que recull el diagnòstic i el pla de cures del pacient és: 

a. El full d’ingrés 
b. La història clínica 
c. El full d’evolució mèdica o de curs clínic 
d. El full d’evolució i planificació de cures d’infermeria 

 
4. Indica quina de les respostes és correcta en el següent cas: “ Un malalt de Covid-19 

asimptomàtic no es renta les mans abans d’obrir una porta, poc abans d’obrir-la s’ha 
tret i tornat a posar la mascareta per fumar. Minuts més tard una persona sana obre 
la porta i immediatament, sense ser-ne conscient, es rasca el nas per sota la 
mascareta. Quatre dies més tard la persona sana desenvolupa símptomes de Covid-
19. La persona sana tampoc es va rentar les mans ni abans ni després d’obrir la 
porta i tots dos van utilitzar el pom” 

a. Es tracta d’un mecanisme de transmissió directe. 



   
b. Tots dos són hostes susceptibles i font d’infecció alhora. 
c. Són coses que poden passar i tots dos han tingut un comportament correcte. 
d. Es tracta d’un mecanisme de transmissió indirecte. 

 
5. En relació amb el temperament i al caràcter: 

a. El caràcter és un tret amb el qual es neix, a diferència del temperament. 
b. El temperament és un tret que es pot modificar, igual que el caràcter. 
c. El caràcter, a diferència del temperament, no està vinculat a factors 

hereditaris i l’anem modificant al llarg del temps. 
d. El temperament, a diferència del caràcter, no està vinculat a factors 

hereditaris i l’anem modificant al llarg del temps. 
 

6. Un dels elements que trobem a la paret de la unitat del pacient és: 
a. La presa de buit 
b. La presa d’oxigen 
c. El timbre 
d. Totes són certes 

 
7. “A un altre company auxiliar d’infermeria el feliciten per la seva actitud davant un 

pacient; repetirem aquesta conducta per obtenir el mateix reconeixement”. Aquesta 
tècnica de modificació de la conducta s’anomena:  

a. Modelatge 
b. Reforçament positiu 
c. Reforçament negatiu 
d. Extinció 

 
8. Pel que fa a la higiene del pacient enllitat, quina de les respostes és falsa: 

a. La Higiene del malalt s’inicia per la zona genital. 
b. S’ofereix la cunya abans d’iniciar l’higiene. 
c. La temperatura ambient ha de ser 22-24 ºC. 
d. És necessari assecar bé els plecs cutanis.  

 
9. En condicions normals, en la higiene del pacient enllitat la temperatura de l’aigua ha 

de ser: 
a. 28-30ºC 
b. 28-32ºC 
c. 34-36ºC 
d. 38-40ºC 

 
10. Quan es realitza una mobilització, quina de les següents afirmacions és un principi 

fonamental: 
a. No fer mal ni provocar problemes afegits. 
b. Que el moviment sigui econòmic per al pacient i auxiliar. 
c. Valorar el nivell de dificultat i la capacitat de col·laborar del pacient. 
d. Totes les respostes són correctes. 

 
 
 



   
11. Quina és la posició indicada per pacients amb problemes respiratoris? 

a. Posició lateral de seguretat 
b. Decúbit supí. 
c. Posició Fowler. 
d. Trendelenburg. 

 
12. Quan es trasllada un pacient en cadira de rodes per un pendent descendent: 

a. La persona que realitza el transport ha de mirar en la direcció cap a on 
avança 

b. La persona que realitza el transport baixa per davant del pacient. 
c. El pacient va per davant de la persona que el transporta. 
d. S’han d’aixecar les rodes davanteres de la cadira fins que el pacient quedi 

horitzontal. 
 

13. Un nen parla amb un llenguatge molt avançat per a la seva edat, 
intentant destacar sobre els seus companys de classe i ocultar d’alguna 
manera el seu sentiment d’inseguretat. És un exemple de:  

a. Racionalització 
b. Projecció  
c. Intel·lectualització  
d. Formació reactiva  

 
14. Quan fem el llit del pacient:  

a. En les habitacions d’aïllament deixarem el carro, o carros, de roba a fora i en 
la resta el podem entrar 

b. Sempre deixem el carro, o carros, de roba a fora de l’habitació 
c. Depenent de la unitat on estiguem treballant entrarem el carro, o carros, de 

roba a l’habitació o el deixarem a fora 
d. Si ho fem amb precaució, sempre podem entrar el carro, o carros, de roba a 

dins de l’habitació 
 

15. Per intentar explicar el desenvolupament de les persones, s’han de tenir 
en compte els canvis històrics i culturals que afecten al desenvolupament. 
L’autor d’aquesta teoria és:  

a. Piaget  
b. Wundt  
c. Pavlov  
d. Vigotsky  

 
16. Referent a la comunicació:  

a. La comunicació verbal només pot realitzar-se de forma parlada  
b. La comunicació no verbal és la mateixa que la comunicació verbal  
c. La comunicació verbal també es pot realitzar de manera escrita  
d. La comunicació que utilitza paraules com a element de 

comunicació és la no verbal  
 
 



   
17. El llit ortopèdic o de Judet s’utilitza per: 

a. Pacients de traumatologia amb una o diverses fractures a les extremitats 
b. Grans cremats 
c. Pacients amb fractura a la columna vertebral 
d. Pacients en coma 

 
18. La distància que existeix en la comunicació entre auxiliar i pacient estant 

el primer als peus del llit del pacient s'anomena:  
a. Distància personal  
b. Distància íntima  
c. Distància pública  
d. Distància social  

 
19. La tuberculosi és una malaltia causada per: 

a. Un bacteri 
b. Un fong 
c. Un virus 
d. Un paràsit 

 
20. Per apagar un incendi de tipus elèctric haurem d’utilitzar: 

a. Aigua o qualsevol extintor que trobem. 
b. Un extintor de pols seca o un de diòxid de carboni i mai aigua. 
c. Aigua o un extintor de pols seca o de diòxid de carboni. 
d. Qualsevol mena d’extintor (pols seca, diòxid de carboni o espuma) però mai 

aigua. 
 

21. Per aconseguir una escolta activa i millorar així el procés de comunicació 
hem de:  

a. Formular preguntes obertes que permetin a l'interlocutor contestar 
amb amplitud i serenitat com per exemple: Ha dormit bé aquesta 
nit?  

b. Intentar prendre la paraula per canviar de tema quan ens avorrim 
de la conversa 

c. Intentar no parafrasejar gaire durant la conversa  
d. Intentar ser el més espontani possible durant la conversa en 

comptes d'anar amb un esquema mental preestablert  
 

22. Entre les funcions del TCAI  hi ha: 
a. Prescriure medicaments d’ús comú com antiinflamatoris o analgèsics 
b. Administrar medicaments per via parenteral 
c. Prescriure la dieta a un pacient 
d. Col·laborar en l’administració de medicaments per via oral 

 
 
 



   
 

23. La conducta assertiva:  
a. Afectarà de manera negativa a la comunicació  
b. És la conducta idònia que ha de tenir l'auxiliar amb els seus 

pacients  
c. No s'utilitzarà en el medi hospitalari en les relacions amb els 

pacients  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta  

 
24. Són factors de l’entorn del malalt psiquiàtric que  afavoreixen la seva integració o 

rehabilitació social: 
a. Una estructura familiar cohesionada. 
b. Desenvolupar activitats d’oci. 
c. La possibilitat d’un treball digne i adequat. 
d. Totes són certes. 

 
25. La depressió:  

a. És una malaltia causada per diferents factors, excloent-se els hereditaris. 
b. És una malaltia de causa sempre exògena, és a dir, hi ha d'haver algun 

desencadenant perquè es produeixi. 
c. Acostuma a presentar-se de manera gradual, amb diferents períodes 

depressius. 
d. Comporta sempre una disminució del pes corporal. 

 
26. Les bosses de colostomia 

a. Acostumen a  contenir carbó actiu per reduir les olors 
b. S’han de fixar correctament per evitar pèrdues que podríen provocar 

ulceracions 
c. El canvi de la bossa de colostomia el fa l’auxiliar d’infermeria, i ha d’ensenyar 

al pacient a fer-ho  
d. Totes les respostes són correctes 

 
27. Respecte al sondatge vesical NO és cert 

a. El realitza l’infermer/a. 
b. Abans s’ha de realitzar la higiene genital. 
c. Cal lubricar l’extrem de la sonda. 
d. Cal que el pacient estigui sedat. 

 
28. Quina és la millor posició corporal perquè un pacient masculí enllitat amb autonomia 

utilitzi l’orinal d’ampolla? 
a. SemiFowler 
b. Decúbit lateral 
c. Decúbit supí 
d. Cap de les anteriors 

 
29. En quins casos és necessària l’administració d’oxigenoteràpia? 

a. Quan calgui oxigenar la sang després d’un esforç 
b. En totes les persones ingressades de la planta de pneumologia 
c. En persones amb insuficiència respiratòria 
d. En pacients amb infart de miocardi i/o ictus 



   
30. La dieta líquida està indicada: 

a. Per reduir l’obesitat i la hipercolesterolèmia 
b. En postoperatori, trastorns alimentaris o dificultat de mastegar 
c. En el tractaments de la diverticulosi i restrenyiment 
d. En pacients amb insuficiència hepàtica i/o pancreàtica 

 
31. La vitamina A és del tipus: 

a. Hidrosoluble 
b. Liposoluble 
c. Hipersoluble 
d. Cap de les respostes anteriors és correcta 

 
32. Respecte al sondatge nasogàstric: 

a. El realitza l’auxiliar d’infermeria i el pacient preferentment està en posició 
Fowler 

b. El realitza l’infermer/a i el pacient preferentment està en posició Fowler 
c. El realitza l’infermer/a i el pacient preferentment està en posició decúbit 

lateral 
d. El realitza l’auxiliar d’infermeria i el pacient preferentment està en posició 

decúbit lateral 
 

33. Els EPIs són: 
a. Equips Personals d’Intervenció 
b. Equips de Protecció Individual 
c. Equips Personals d’Intervenció i Protecció 
d. Equips de Protecció i Intervenció 

 
34. La demència senil:  

a. A diferència de l'Alzehimer és una malaltia de causa desconeguda.  
b. En una fase avançada impedeix la realització de cap activitat bàsica de la 

vida diària. 
c. Té un tractament curatiu que consisteix en l'administració de fàrmacs.  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta. 

 
35. Indica quina de les següents és falsa pel que fa a la xarxa de salut mental: 

a. Inclou serveis d’hospitalització total o parcial i serveis d’atenció comunitària 
que inclouen centres de salut mental d’adults, centres infantojuvenils i 
centres d’atenció a les addiccions entre d’altres. 

b. Inclou set centres de salut mental d’adults i set centres de salut mental 
infantojuvenil entre d’altres. 

c. Inclou entre d’altres dues llar residència. 
d. Inclou serveis d’hospitalització total o parcial i serveis d’atenció comunitària 

que inclouen centres de salut mental d’adults, centres per nadons i centres 
d’atenció a les addiccions entre d’altres. 
 
 
 
 



   
36. L'estrès:  

a. És un estímul que sempre és negatiu per al cos  
b. És un sinònim d'ansietat  
c. És una resposta de protecció adaptativa i per tant no sempre és negativa 
d. Es manifesta per igual en totes les persones  

 
37. Respecte a la relació assistencial:  

a. És una relació que sorgeix de forma espontània 
b. Presenta uns rols que es poden intercanviar en alguns aspectes  
c. No estableix uns objectius concrets que s'han d'assumir  
d. Cap de les respostes anteriors és correcta  

 
38. Respecte al dret a la informació de la persona és cert que: 

a. Cal respectar la voluntat de la persona a no ser informada quan ho hagi 
manifestat així. 

b. Cal informar la persona només quan aquesta hagi manifestat la voluntat de 
rebre aquesta informació. 

c. Si la persona és una persona de la tercera edat, primer s’informarà els fills/es 
i es decidirà conjuntament amb aquests/es quina informació es dona a la 
persona. 

d. La informació es proporcionarà tant a la persona com als seus familiars 
directes. 
 

39. El tipus de dol en què la persona és incapaç, passat un temps, de tornar a les 
seves activitats anteriors s'anomena:  

a. Dol Anticipat  
b. Dol Crònic  
c. Dol Patogènic  
d. Dol Inestable  

 
40. En els pacients amb asma, els corticoides s’administren 

a. Sempre abans de la inhalació de broncodilatadors 
b. Quan l’atac d’asma no millora amb l’administració de broncodilatadors 
c. Quan l’atac d’asma millora amb l’administració de broncodilatadors 
d. No s’han d’administrar en cap cas a pacients amb asma 

 
41. La Pressió parcial d’oxigen  

a. Ha de ser de 80-100mmHg. 
b. Es determina en sang arterial. 
c. És inferior en les venes que en les artèries. 
d. Totes són correctes.  



   
 

42. El cabalímetre és el dispositiu que 
a. Permet regular el flux o cabdal de l’oxigen que s’administra 
b. Permet humidificar l’oxigen i evitar ressecar les mucoses 
c. Mesura i regula la pressió d’oxigen 
d. És el reservori d’oxigen, pot ser un dipòsit central o una bombona d’oxigen 

 
43. La finalitat de la subjecció mecànica d’un pacient és: 

a. Evitar les caigudes. 
b. Que interfereixi en algun tractament. 
c. Que es faci mal a ell mateix o als altres. 
d. Totes són certes. 

 
44. L’auxiliar en salut mental: 

a. Fa, per al pacient, tantes activitats quotidianes com sigui possible. 
b. Dissenya el programa de rehabilitació. 
c. Estimula al pacient quan aquest obté un progrés, encara que sigui 

petit. 
d. Totes són certes. 

 
45. Pel que fa a l’atenció primària l’IAS gestiona: 

a. L’ABS Celrà, l’ABS Anglès i l’ABS Breda Hostalric 
b. L’ABS Cassà de la Selva, l’ABS Santa Coloma de Farners i l’ABS Breda 

Hostalric 
c. L’ABS Cassà de la Selva, l’ABS Anglès i l’ABS Breda Hostalric 
d. L’ABS Celrà,  l’ABS Santa Coloma de Farners i l’ABS Breda Hostalric 

 
46. El terme alexitímia significa: 

a. Propensió a caure en un estat d’ànim negatiu. 
b. Tendència a sentir angoixa. 
c. Tendència a la culpabilitat. 
d. Dificultat per expressar les pròpies emocions. 

 
47. Defensar els drets i desitjos propis, transgredint, si és necessari, els dels 

altres, és una característica d’una conducta: 
a. Agressiva 
b. Assertiva 
c. Invasiva 
d. Passiva 

 
48. La resiliència és: 

a. La por irracional i insuperable a enfrontar-se a un objecte, una 
activitat o una situació concreta. 

b. Un trastorn de l’estat d’ànim, la persona se sent trista, 
desesperada, inútil o culpable. 

c. La capacitat d’adaptació d’un ésser humà davant d’un agent 



   
pertorbador o un estat o situació adversa. 

d. Un trastorn físic que no es pot explicar de cap altra manera que 
no sigui una causa psicològica. 
 

49. Dins els processos mentals superiors NO hi trobem: 
a. La memòria. 
b. La intel·ligència. 
c. El llenguatge. 
d. El pensament. 

 
50. Les activitats d’oci en pacients psiquiàtrics és convenient: 

a. Concentrar-les totes un dia a la setmana. 
b. Realitzar-les a última hora del dia. 
c. Realitzar-les repartides al llarg de la setmana. 
d. És indiferent. 

 
51. En què consisteixen els mecanismes de defensa de la personalitat? 

a. Reaccions orientades a la realitat per superar les crisis. 
b. Reaccions voluntàries per reconèixer el problema i eliminar-lo 
c. Reaccions inconscients per alliberar l’ansietat d’una situació. 
d. Respostes conscients per alliberar l’ansietat d’una situació. 

 
52. Els limfòcits T maduren i es diferencien a nivell de: 

a. Fetge 
b. Tim 
c. Medul.la òssia vermella 
d. Intestí prim 

 
53. El procés de rehabilitació  potencia: 

a. Les incapacitats. 
b. Les limitacions de l’individu.  
c. Les capacitats de la persona. 
d. Totes són certes 

 
54. Quina de les següents NO és una glàndula endocrina?: 

a. Glàndula hipòfisi 
b. Gònades 
c. Glàndula Tiroides 
d. Glàndules de Cowper 

 
55. Davant un pacient amb demència senil, és convenient: 

a. Deslliurar-lo de responsabilitats. 
b. Aïllar-lo d’altres pacients. 
c. Fer-li fer exercicis de reforçament de memòria. 
d. Fer-li fer exercicis motrius. 

 
 
 
 



   
56. Si volem verificar la medicació que administrem a un pacient haurem de consultar: 

a. El full d’ingrés 
b. El full d’evolució d’infermeria 
c. La valoració inicial d’infermeria 
d. El full d’ordres mèdiques 

 
57. La psicologia del desenvolupament: 

a. És la branca de la psicologia que estudia els processos mentals 
b. És la branca de la psicologia que estudia els canvis que 

presenten les persones al llarg de la seva vida 
c. És la branca de la psicologia que estudia el cervell 
d. Cap de les anteriors. 

 
58. Assenyala el nom correcte de la massa pastosa que surt de l’estómac cap  a l’intestí 

producte del procés de digestió: 
a. Bol alimentari 
b. Quil 
c. Quim 
d. Nutrient 

 
59. Quin d'aquests vasos sanguinis porta sang desoxigenada? 

a. Artèria aorta 
b. Artèria coronària 
c. Artèria subclàvia 
d. Arteria pulmonar 

 
60. Quina de les següents afirmacions sobre patologies digestives és FALSA: 

a. L’hepatitis A és una malaltia vírica que es transmet per via sexual 
b. La gastritis aguda és una inflamació de la mucosa gàstrica que s’inicia de 

manera sobtada 
c. La celiaquia és una intolerància al gluten 
d. En una hernia intestinal es produeix la sortida d’una part de l’intestí prim a 

través de la paret abdominal. 
 

61. La cardiopatia isquèmica és deguda a l’obstrucció de: 
a. L’artèria pulmonar 
b. L’artèria aorta 
c. Les artèries coronàries 
d. Qualsevol artèria de l’organisme 

 
62. El temperament és un component dels diferents tipus de personalitat que 

ve determinat per: 
a. L’experiència. 
b. La genètica. 
c. L’entorn. 
d. L’actitud. 

 



   
63. J.B. Watson fou un psicòleg que centrà l’estudi de l’ésser humà en el seu 

comportament observable i mesurable, iniciant així la teoria de la 
personalitat anomenada: 

a. Psicoanàlisi. 
b. Humanisme. 
c. Conductisme. 
d. Psicologia cognitiva. 

 
64. El pacient diu: “El metge està equivocat, necessito un nou diagnòstic”. 

Quin mecanisme de defensa de la personalitat ha utilitzat el pacient? 
a. Negació 
b. Regressió. 
c. Desvalorització. 
d. Inculpació. 

 
65. Entre els documents extrahospitalaris hi ha: 

a. L’imprès de derivació. 
b. La petició al servei de farmàcia. 
c. La plantilla de torns. 
d. La petició de material sanitari al magatzem. 

 
66. Un pacient psicòtic mostra signes de deliris i al·lucinacions. Quin és el 

comportament adequat? 
a. Fer-li veure que comparteixes i entens la psicosi per tranquil·litzar-

lo. 
b. Explicar-li la situació i, si cal, augmentar el to de veu per fer-lo 

entrar en la realitat. 
c. Mostrar amb el llenguatge corporal que segueixes la seva psicosi. 
d. No mostrar rebuig ni por, ni entrar en la seva psicosi.  

 
67. Quins són els trets característics de la comunicació entre pacient i 

sanitari? 
a. Escolta activa, empatia i assertivitat. 
b. Escolta activa i passiva i intel·ligència emocional. 
c. Assertivitat, percepció subjectiva i amabilitat.  
d. Empatia, optimisme i capacitat d’implicació. 

  
68. Respecte als nivells d’assistència és cert que: 

a. L’atenció Primària és responsable de la promoció de la salut 
b. L’atenció Especialitzada és responsable de la promoció de la salut 
c. L’atenció Primària fa diagnòstics de major complexitat tècnica 
d. L’atenció Especialitzada és responsable de la prevenció de les malalties 

 
 
 



   
69. Interpreta la relació entre fet, emoció i conducta. 

a. El fet (modificable) ens produeix un estrès emocional (por, 
angoixa) i això modifica la nostra conducta habitual.  

b. El fet (modificable o no) genera una conducta que ens provoca 
una emoció (rebuig, afinitat). 

c. El fet (no modificable) genera una conducta que ens provoca una 
emoció (por).  

d. El fet (no modificable) ens produeix una emoció (alegria, 
tristesa...) i això repercuteix en la nostra conducta.   
 

70. Per percebre, per exemple, una imatge cal: 
a. Un estímul visual 
b. Un processament cerebral 
c. Un estímul visual i el processament cerebral d’aquest. 
d. Cap de les anteriors 

 
71. Quines necessitats jerarquitza la teoria psicològica 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. 

 
72. Si un pacient pot veure algú assegut darrere d’ell quan està mirant endavant, parlem 

de: 
a. Al·lucinació 
b. Deliri 
c. Convicció 
d. Percepció 

 
73. El Sistema Nacional de Salut s’estructura en àrees de salut, a Catalunya aquestes 

àrees de salut es denominen: 
a. Àrees provincials 
b. Regions sanitàries 
c. Regions provincials 
d. Àrees sanitàries 

 
74. En el procés de dol 

a. Es produeixen una sèrie d’etapes encaminades a l’acceptació. 
b. Cal animar a pensar en coses positives. 
c. La intensitat és la mateixa en totes les persones. 
d. La durada és la mateixa en totes les persones. 

 
 
 



   
75. El múscul dorsal ample es troba a: 

a. L’esquena 
b. El cap 
c. El coll 
d. Les cames 

 
76. Els trastorns 

a. D’ansietat tenen com a principal símptoma la por. 
b. Psicòtics poden produir deliris i al·lucinacions. 
c. D’adaptació poden produir-se després d’esdeveniments traumàtics. 
d. Totes les anteriors són certes. 

 
77. Quina d'aquestes artèries s'utilitza més freqüentment per mesurar el pols per 

palpació? 
a. Artèria femoral 
b. Arteria radial 
c. Arteria temporal 
d. Artèria subclàvia 

 
78. Respecte a la peritonitis : 

a. És una inflamació de la paret interna abdominal 
b. Pot ser deguda a la perforació de l’apèndix vermiforme 
c. Pot donar un abdomen dur anomenat “en defensa” 
d. Totes són certes 

 
79. Indica, a partir del cor, la direcció que segueix la sang en el circuit major o sistèmic: 

a. Surt del ventricle dret i és retornada a l’aurícula esquerra. 
b. Surt del ventricle esquerre i és retornada a l’aurícula dreta. 
c. Surt del ventricle esquerre i és retornada a l’aurícula esquerra. 
d. Surt del ventricle dret i és retornada a l’aurícula dreta. 

 
80. Els bronquis entren als pulmons per la zona anomenada: 

a. Carina 
b. Hili pulmonar 
c. Vèrtex pulmonar 
d. Mediastí 

 
81. En la tècnica 

a. D’escolta activa no és important estar atent al llenguatge no verbal del 
pacient. 

b. De reestructuració cognitiva es pretén flexibilitzar els esquemes mentals 
superiors. 

c. De relaxació s’activa el sistema nerviós parasimpàtic. 
d. Cap de les anteriors. 

 
 
 



   
82. Per dur a terme una relació d’ajuda cal que el professional 

a. Presenti maduresa emocional i coneixement d’un mateix. 
b. Es prengui a nivell personal les reaccions del pacient. 
c. Tingui una actitud protectora. 
d. Parli més fort que el pacient per tal que aquest l’escolti. 

 
83. La tècnica que permet verificar el que el pacient ha entès de la informació rebuda 

s’anomena: 
a. Filtre mental. 
b. Axioma. 
c. Degradació de la comunicació. 
d. Feedback o retroalimentació. 

 
84. Entre els factors que afavoreixen la comunicació no s’hi troba: 

a. Sentir-se acollit. 
b. No sentir-se jutjat. 
c. Parlar amb llibertat i naturalitat. 
d. No admetre el debat. 

 
85. L’anàlisi de l’espai que envolta les persones en la comunicació verbal rep el nom de: 

a. Paralingüística 
b. Kinesia 
c. Proxèmia 
d. Totes les anteriors són certes. 

 
86. La norma de caràcter bàsic i d’aplicació en tot el territori nacional, tant per 

institucions públiques com privades que ha portat una regulació detallada del principi 
d’autonomia del pacient és: 

a. Llei 14/1986, General de Sanitat 
b. El Conveni d’Oviedo de 4 d’abril de 1997 per la protecció dels drets humans i 

dignitat del ser humà amb respecte a les aplicacions de la Biologia i la 
Medicina. 

c. Llei 41/2002 bàsica d’autonomia del pacient i obligacions en matèria 
d’informació i documentació clínica. 

d. Llei 16/2003 de Cohesió i qualitat del sistema nacional de salut. 
 

87. La identificació mental i afectiva d’un subjecte amb l’estat d’ànim d’un altre rep el 
nom de: 

a. Empatia 
b. Sensibilitat 
c. Mimetisme 
d. Totes les anteriors són correctes.  



   
 

88. El sistema nerviós parasimpàtic: 
a. Prepara el cos davant d’una situació d’emergència. 
b. Permet estar en estat d’alerta. 
c. Contribueix a la conservació i reposició dels dipòsits energètics del cos. 
d. Totes les respostes anteriors són correctes 

 
89. És cert en relació amb les neurones 

a. Les neurones són agrupacions de cèl·lules nervioses, que no es regeneren 
en cas de lesió. 

b. En el cos humà hi ha uns deu milions de neurones. 
c. Estan físicament connectades les unes amb les altres, per transmetre així els 

impulsos nerviosos. 
d. Una neurona és una cèl·lula eucariota que no es reprodueix. 

 
90. Quina de les malalties següents no causa demencia? 

a. La malaltia d’Alzheimer. 
b. La malaltia de Parkinson. 
c. L’epilèpsia. 
d. Cap de les anteriors 

 
91. La memòria és localitza a: 

a. Lòbul parietal 
b. Lòbul temporal 
c. Lòbul insular 
d. Lòbul frontal. 

 
92. El control de la temperatura corporal, la regulació de la ingestió de líquids i aliments i 

el control del patró diari de son és realitzat per: 
a. Tàlem. 
b. Hipotàlem. 
c. Cerebel. 
d. Ganglis basals. 

 
93. Quines són les conseqüències més perilloses en una ferida: 

a. Dolor i hemorràgia 
b. Infecció i hemorràgia 
c. Eritema i dolor 
d. Infecció i inflamació 

 
94. El peroné és un os: 

a. Pla 
b. Irregular 
c. Curt 
d. Llarg 

 



   
95. En els malalts psiquiàtrics: 

a. Les cures es realitzen sense tenir en compte les habilitats del pacient. 
b. Les cures es realitzen tenint en compte que aquests pacients estan 

incapacitats. 
c. Les cures es realitzen de forma segura i incrementant progressivament la 

competència del pacient. 
d. Cap és certa. 

 
96. Quina de les següents manifestacions clíniques de l’infart de miocardi és correcta: 

a. Pell calenta 
b. Dispnea 
c. Dolor toràcic 
d. b i c són correctes 

 
97. La posició idònia per la RCP d’una gestant serà: 

a. Decúbit supí sobre superfície dura 
b. Col·locar una cunya sota la natja dreta i flanc abdominal dret 
c. Decúbit lateral dret 
d. Posició ginecològica 

 
98. Assenyala la resposta correcta en relació al PLS: 

a. Està indicada en el pacient inconscient que no respira 
b. Manté l’obertura de la via aèria i evita la broncoaspiració 
c. Està indicada per a politraumatismes si no podem fer la maniobra front-mentó 
d. Està indicada en una víctima en ACR, mentre es va a buscar ajuda 

 
99. El centre de control del ritme cardíac, el ritme respiratori, la pressió arterial i la 

deglució entre altres es localitza en: 
a. Hipotàlem 
b. Medul·la espinal. 
c. Cerebel 
d. Bulb raquidi 

 
100. L’impuls nerviós en una neurona es transmet des de : 

a. De l’axó a les dendrites. 
b. De dendrites a l’axó i de l’axó a les dendrites. 
c. Del cos cel·lular a les dendrites i a l’axó. 
d. De dendrites a l’axó. 

Preguntes de reserva: 

A. Una situació d’estrès prolongada en el temps pot provocar...: 
a. Augment de la concentració. 
b. Disminució de les miccions. 
c. Insomni i estat d’alerta permanent. 
d. Disminució del ritme cardíac i respiratori. 

 
 



   
B. Indica quin dels següents són els antisèptics més utilitzats en l’àmbit hospitalari: 

a. L’alcohol i l’aigua oxigenada 
b. L’alcohol, la povidona iodada, la clorhexidina i l’aigua oxigenada 
c. La clorhexidina i la povidona iodada 
d. La povidona iodada i l’alcohol 

 

 

 

 

 


