
 

1. La raó de feminitat es calcula: 

a. Restant el nombre de dones pel d’homes 

b. És una taxa, que es divideix el nombre de dones pel  d’homes 

c. Dividint el nombre de dones pel nombre d'homes 

d. Dividint el nombre de homes pel nombre de dones 

 

2. El padró és: 

a. Obligatori i confidencial 

b. Voluntari 

c. Obligatori cada quatre anys per poder votar 

d. Estatal, com el registre civil 

 

3. L'índex de Fritz: 

a. És el càlcul de l'índex d'envelliment 

b. Ens mesura la densitat de la població entre 0 i 100 

c. De 2,6 (260%), ens indica una població jove 

d. De 0,4 (40%), ens indica una població jove 

 

4. L'índex de sobre-envelliment en els últims anys a Catalunya: 

a. Ha baixat i es calcula: pob <64/pob <84 * 100 

b. La pujat i es calcula: pob <64/pob <16 * 100 

c. Ha pujat i es calcula: pob <84/pob <64 * 100 

d. Ha pujat i es calcula: pob <84/pob <16 * 100 

 

5. La taxa de creixement demogràfic o total: 

a. Equival als immigrants-emigrants 

b. Equival als (immigrants-emigrants) / població total en un any 

c. És la suma de naixements i immigrants menys les defuncions i emigrants 

d. Equival als (naixements-defuncions + immigrants-emigrants) / població total 

en un any 

 

6. Les tres formes de canviar la població són: 

a. Supervivència, fecunditat i demografia 

b. Prevalença, incidència i desigualtat de gènere 

c. Mortalitat, fecunditat i migracions 

d. Immigració, emigració i natalitat 

  



7. Observant la piràmide, podem afirmar: 

 

 

 

a. És una població en retrocés, d'un país gran 

b. És una població jove amb asimetria homes / dones, probablement per 

immigració 

c. És una població on habitualment neixen més dones que homes 

d. És una població envellida 

 

8. Els estudis de cohorts: 

a. Analitzen prevalença 

b. Tenen els l’Odds Ratio com a prir 

c. Parteixen de persones sanes 

d. Parteixen de persones malaltes 

 

9. Quina de les següents afirmacions corresponen a dades de prevalença: 

a. "Hi ha hagut  130 casos nous de diabetis a Manresa" 

b. "En el curs escolar 2011-12, han començat a fumar 5 alumnes" 

c. "El 28% dels alumnes de les universitats catalanes són fumadors" 

d. "A Catalunya (l'any 2010) han mort per tumors, 289 persones per 100.000 

habitants i any" 

 

10. Quina afirmació és la certa: 

a. Les malalties respiratòries a Catalunya són la primera causa de mortalitat en 

homes 

b. La tuberculosi (TBC) està baixant a nivell mundial 

c. La incidència de DM a Catalunya està baixant en els darrers anys 

d. La prevalença infantil juvenil d'obesitat en els països desenvolupats està 

pujant 
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11. Assenyala la certa: 

a. La incidència de SIDA a Catalunya en usuaris de drogues per via parenteral 

(UDVP) ha pujat en els darrers anys 

b. La prevalença del virus del papil·loma humà (VPH) a Espanya és relativament 

alta (> 15%) 

c. La incidència de TBC a Catalunya és de les més altes de la UE 

d. La TBC no és un problema de salut pública mundial 

 

12. La immigració a Catalunya: 

a. Ha fet pujar la taxa de creixement demogràfic en els últims anys 

b. Ha estat menor que la emigració en els darrers anys 

c. No ha estat un fenomen demogràfic important en els últims 15 anys 

d. Ha fet pujar el creixement natural en els darrers anys 

 

13. La transició epidemiològica: 

a. Ve donada per l'augment dels anys potencials de vida perduts (APVP) 

b. Significa una disminució de l'esperança de vida 

c. Es caracteritza perquè no hi ha canvis en la morbiditat 

d. Es caracteritza per l'augment de l'esperança de vida i disminució de la 

mortalitat infantil i juvenil 

 

14. Els millori indicadors per valorar les condicions de vida d'una població de manera 

sociosanitària són: 

a. Esperança de vida i taxa de mortalitat infantil 

b. Mortalitat prematura i PIB 

c. Mortalitat total i esperança de vida 

d. Natalitat i mortalitat 

 

15. La taxa de mortalitat infantil a nivell mundial: 

a. Té com a primera causa, les causes perianals 

b. Té com a primera causa les causes infeccioses 

c. Va creixent, com a Catalunya 

d. No té relació amb la mortalitat materna 

 

16. 16. En estudis de desigualtats de salut, la recomanació de fer una anàlisi de 

perspectiva de gènere: 

a. La recomanen els experts i també la llei des de l’any 2007 

b. Cal seguir-la tot i que hi ha una repartició equitativa del poder entre homes i 

dones 

c. No és cert que es recomani 

d. No té rigor epidemiològic 

La següent taula presenta la distribució de freqüència de les variable Nombres de fàrmacs / dia 

que prenen durant l'últim any una mostra de 200 pacients complexos majors de 85 anys: 

 



Nombre de 
fàrmacs 

ni Ni pi Pi 

1 40 40 B 20 

2 30 A 15 35 

3 20 90 10 45 

4 20 110 10 55 

5 40 150 20 C 

6 50 200 25 100 

 N = 200  100  

 

17. Quin tipus de gràfic és més correcte per representar aquesta distribució? 

a. Un histograma 

b. Un diagrama de barres 

c. Un diagrama de sectors 

d. Tant b com c són correctes 

18. A la taula, quin valor li correspon a A?: 

a. 50 

b. 60 

c. 70 

d. Un altre valor 

 

19. Que valor li correspon a B? 

a. 10 

b. 20 

c. No es pot saber 

d. Un altre valor 

 

20.  Que valor li correspon a C? 

a. 65 

b. 75 

c. No es pot saber 

d. Un altre valor 

 

21. Assenyala la resposta CORRECTA respecte de la Distribució Norma: 

a. La Mitjana només coincideix amb la mediana 

b. La funció de densitat total equival al 100% 

c. És unimodal i asimètrica respecte a la Mitjana 

d. Els seus paràmetres són la mediana i la desviació 

 

22. El diagrama de caixa és un tipus de gràfic adequat per: 

a. Localitzar la tendència central de la distribució 

b. Comprovar la dispersió del 50% central de la distribució (Alçada de la caixa) 

c. Observar la possible asimetria al centre de la distribució (posició de la mediana 

dins de la caixa) 

d. Totes són certes 



 

23. El nivell de glucosa en sang d'un grup de subjectes amb arteriosclerosi presenta una 

Mitjana de 105 mg / dl i una desviació estàndard de 5 (mg / DL)2. S'ha registrat per als 

mateixos individus el nivell de triglicèrids, obtenint una Mitjana de 58 mg / dL i una 

variància de 9 (mg / dl)2. Quina de les dues variables presenta major variabilitat? 

a. El nivell de glucosa 

b. El nivell de triglicèrids 

c. No es pot saber ni respondre sense conèixer el nombre de subjectes 

d. És precís avaluar les condicions de registre abans de respondre 

 

El nombre de cures que volen fer les infermeres d'un centre d'atenció primària (CAP) durant 

darrer any 2010 es detalla a la següent taula: 

 

Nº de curas Infermeres 

0 2 

100 5 

200 10 

300 4 

400 2 

500 4 

600 2 

 N = 29 

 

24. Quina és la Mitjana del nombre de cures? 

a. 72,4 

b. 200 

c. 256,52 

d. 265,52 

 

25. a l'anterior taula, quina és la mediana (Md) i la moda (Mo) del número de cures fetes 

per aquestes infermeres? 

a. Md 5 / Mo 200 

b. Md 100 / Mo 10 

c. Md 200 / Mo 200 

d. Md 300 / Mo 200 

 

26. Quan diem que un individu amb valor de bilirubina total igual a 0,96 mg / dL ocupa el 

percentil  65 d’una distribució, volem indicar que: 

a. De cada 100 subjectes, 65 tindran com  valor de bilirubina total 0,96 mg/dL 

b. El 65% dels subjectes tenen valors de bilirubina total iguals o superiors a 0,96 

mg/dL 



c. El 35% dels subjectes tenen valors de bilirubina total igual o inferiors a 0,96 

mg/dL 

d. El 35% dels subjectes té valors de bilirubina superior a 0,96 mg/dL 

 

27. Quina és la mesura de dispersió que té en compte la Mitjana aritmètica en el seu 

càlcul? 

a. L'amplitud 

b. Els percentils 

c. La variància 

d. La moda 

 

28. Quina de les següents afirmacions respecte a les variables quantitatives discretes és 

CERTA? 

a. Prenen com a valors un conjunt de qualitats o atributs 

b. Prenen un conjunt de valors exactes 

c. Poden prendre qualsevol valor dins d'un interval de valors 

d. Prenen un conjunt infinit de valors 

 

29. Amb quina mesura podem comparar la dispersió relativa de dues variables de diferent 

unitat de mesura: 

a. Desviació típica 

b. Coeficient de variació 

c. Variància 

d. Percentil 50 

 

30. S'ha de recollir l'edat d'un conjunt de pacients amb els següents grups: 

         0 = 20-30, 1 = 31-40, 2 = 41-50, 3 = més de 50 

Quin tipus de variable i quina escala de mesura correspon la variable "edat" agrupada? 
a. Qualitativa i ordinal 

b. Quantitativa contínua de raó 

c. Qualitativa i nominal 

d. Quantitativa discreta de raó 

 

31. La diferència entre el valor màxim i mínim d'una distribució s'anomena: 

a. Amplitud o rang 

b. Desviació estàndard 

c. Variància 

d. Amplitud interquartil 

 

32. Els valors d'hemoglobina en sang amb percentils de rang 95 i 5 són respectivament; 

14,335 i 4,290. Això vol dir que: 



a. El 99,9% dels valors d'hemoglobina estan compresos entre 14,335 i 4,290 

b. El 95% dels valors d'hemoglobina són superiors a 14,335 i el 5% inferiors a 

4,290 

c. El 95% dels valors d'hemoglobina són superiors a 14,335 i el 5% a 4,290 

d. El 90% central dels valors d'hemoglobina està compost entre 14,335 i 4,290 

 

33. La recerca qualitativa busca conèixer una societat complexa, polièdrica, canviant i 

dinàmica. Per fer-ho utilitza diverses tècniques de recollida de dades. Les més 

importants són: 

a. Observació participant i notes de camp 

b. Entrevistes individuals i a grups 

c. Fonts documentals: documents, fotografies, vídeos, cinema ... 

d. Totes són tècniques importants en la recerca qualitativa 

 

34. Algunes de les recomanacions més importants per fer les notes de camp d'una 

observació participant són: 

a. Utilitzar frases breus i paraules clau 

b. Fer un registre literal de frases de les persones que ens ajudaran a millorar 

l'anàlisi i els resultats de les dades 

c. Escriure-les mentre observem o el més aviat possible per no perdre la 

informació 

d. Totes aquestes recomanacions són importants 

 

35. En relació a les entrevistes, com a tècnica de recollida de dades, una de les següents 

afirmacions NO és certa: 

a. És una tècnica que per si sola no ens permet comprendre exhaustivament les 

opinions dels participants sobre el seu món 

b. Les entrevistes ens permeten conèixer els actes socials 

c. Poden ser entrevistes no estructurades o semiestructurades 

d. Podem fer entrevistes individuals i a grups focals 

 

36. Quina de les següents és una pregunta adient per una entrevista semiestructurada? 

a. Li va agradar visitar l'associació de Diabètics? 

b. Em pot explicar quina és la seva experiència com malalt diabètic? 

c. Quantes vegades acostuma a visitar al seu endocrí? 

d. Des de quan ja no fuma? 

 

37. En relació als grups focals les recomanacions són: 

a. Un grup focal és un tipus d'entrevista d'un grup que es basa en la interacció 

dels participants 

b. Vol  obtenir dades a partir de l'experiència de les persones que configuren els 

grups 

c. El grup necessita un moderador que iniciï el debat i faciliti la discussió dels 

participants 



d. Totes són certes 

 

38. A quin paradigma respon el següent plantejament ontològic: parteix 'un realisme 

ingenu, assumeix una realitat objectiva i externa, i el coneixement d'aquesta realitat 

permet formular lleis naturals 

a. Positivisme 

b. Post-positivisme 

c. Constructivisme 

d. Teoria critica 

 

39. Que paradigma utilitza en la seva metodologia la falsació d'hipòtesis 

a. Positivisme 

b. Post-positivisme 

c. Constructivisme 

d. Teoria critica 

40. Qui marc metodològic és el més adient per entendre les formes de viure, l’estructura 

social i la cultural 

a. Investigació - acció - participació 

b. Fenomenologia 

c. Etnografia 

d. Teoria critica 

 

41. Assenyala la resposta FALSA 

a. La pregunta de recerca serveix de primer fil conductor de la recerca 

b. Des de la perspectiva de la fenomenologia no cal pregunta de recerca 

c. El positivisme és un paradigma essencialment quantitatiu 

d. La fenomenologia entén que la persona és inseparable del seu context 

 

42. Quins són els objectius de la fenomenologia 

a. Descriure una experiència viscuda 

b. Comprendre el sentit atorgat a l'experiència 

c. Canviar les condicions socials 

d. A i b són correctes 

 

43. Les etapes d'una recerca són: 

a. Les fases de la recollida de dades 

b. Són diferents depenent de si és descriptiva o analítica 

c. Les escull l'investigador 

d. Sempre tenen el mateix ordre 

 

44. La revisió bibliogràfica cal fer-la: 

a. Abans de definir els objectius 

b. Després de la definició dels objectius 

c. Després d'establir el disseny 

d. En la bibliografia del final de l'informe 



 

45. Una hipòtesi és: 

a. Una oració que interpreta els resultats de l'estudi 

b. Una frase que relaciona les variables en l'estudi 

c. La conclusió de qualsevol estudi 

d. Una de les parts de l'apartat de metodologia 


