
• Els organs mes sensibles a les radiacions UVA son: 

• L’aparell reproductor i medula osia 

• Ap. Reproductor i gland. Tiroides 

• Ulls i pell 

• Ossos i pell 

• Quina d’aquestes afirmacions es INCORRECTA en relacio al soroll 

• la Font principal de contaminacio a les grans ciutats es el transport rodat 

• digestions lentes i disminucio peristaltisme 

• augment consum o2 

• afavoreix comunicación personal 

• En rel. Al sdm del edifici malalt: 

• Conjunt de signes i simptomes q no es poden asocias a una malaltia 

• Es un cjt de signes i simptomes associats a una malaltia 

• El seu diagnostic es fa per proves diagnostiques de laboratori 

• Nomes afecten a les persones grans 

• Via de contaminació atm mes frequent: 

• Respiratoria 

• Digestiva 

• Dérmica 

• metabolica 

• xq es produeix la pluja acida? 

• Reaccio dioxid de sofre amb monoxid de carbó 

• Reaccio dioxid de sofre amb h2o 

• Reaccio trioxid de sofre amb h2o 

• Reaccio dioxid de nitrogen amb aigua 

• Quines son les persones mes afectades per la contaminació ambiental? 

• Gent gran 



• Dones 

• Nens 

• No hi ha diferencies 

• La roba tacada de sang son residus tipu: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• El soroll es considera perillos a partir de: 

• 130 Db 

• 85 Db 

• 40 Db 

• Mas de 200 Db 

• De les seguents respostes, assenyali la que es considera una creença 

• Mal d’ull 

• Coneixements transmessos per via oral 

• Actituts front salut i malaltia 

• Coneixements cientifics 

• L’aprenentatge es un proces que:  

• Produeix un canvi d’actituds 

• Facilita l’adquisicio d’habilitats 

• Augmenta els coneixements 

• Modifica la conducta dels estuiant 

• La carta de Otawa sobre promocio de la salut (1986) estableix: 

• La necesitat d’uns prerequisits per la salut 

• La necesitat d’aumentar la recerca biomédica 

• La necesitat de disminuir la natalitat 



• La necesitat d utilizar noves tecnoligies. 

• El model educatiu del Empowerment es caracteritza pq: 

• Acepta que pq un pla terapeutic tingui exit es necesari q sadapti als objectius 

del pacient 

• El poder de desicio l’ostentan els profesionals sanitaris 

• Es dona mes poder a la familia del malalt 

• La major responsabilitat de les cures recau en la familia del malalt 

• El conjunt de recursos que una comunitat destina per preservar i millorar la salut 

individual i colectiva es denomina 

• Atencio sanitaria 

• Sistema sanitari 

• Salud publica 

• Totes son certes 

• Quin d’aquets factors interve en el desenvolupament dels models sanitaris 

• Cures alternatives 

• Ev del concepte de salut 

• Renda per capita 

• Cap es certa 

• En quin tipus d’hepatitis el malalt pot tenir “……” i hepatomegalia? 

• Hepatitis a 

• Hepatitis b 

• Hepatitis c 

• Totes son certes 

• Un Un PPD positiu per si sol que ens indica? 

• Malaltia tuberculosa 

• Infeccio tuberculosa 

• Infeccio i malaltia tuberculosa 

• Que la persona esta immunologicament preparada per no infectarse 



• Quina d’aquestes afirmacions es certa? 

• La infecc vírica afavoreix la sobreinfeccio bacteriana 

• Els virus son mes grans que els bacteris 

• Els virus de la grip es molt estable 

• Les diarrees no son causa de mortalidad  

• En la infeccio pel VIH es denomina “PERIODE FINESTRA” : 

• Augment rapid d’anticossos 

• L’observacio d’una carga viral alta 

• El temps q transcorre desde el contagi fins que es detecten anticossos 

• De la infeccio fins que es diagnostica sida. 

• El sdm de la inmunodeficiencia adquirida es caracteritza ppalment per: 

• Deficiencia de la immuno celular 

• Manifestarse per una …… (no se lee la resp) 

• Tots els afectats son homosexuals, adictes a les drogues per via parenteral y/o 

hetersexuals promiscuos 

• Totes son certes 

• Durant quant de temps haura de pendre precaucions una infermera que es punxa amb 

una agulla procedent d’un pax infectat amb VIH 

• 1mes 

• 2mesos 

• 6mesos fins 1 any 

• 3 mesos 

• Quin d’aquets NO es un esglaó de la cadena epidemiológica 

• Agent 

• Medi ambient 

• Mecanismos de transmissio 

• Reservori 

• La quantitat d’aigua dolça disponible es: 



• 75% 

• 3% 

• 20% 

• 0,75% 

• Que s’enten per desenvolupament sostenible? 

• Desenvolupament que tenenn els paisos desenvolupats 

• Manifestacions dels problemas ambientals 

• Desenvolup que no compromet els recursos de generacions futures 

• Es una formula q s’aplica al desenvolup ecologic 

• La ecología humana es  

• La branca de la medicina que estudia la rel dels essers humans entre si 

• Branca de la biolog q estudia la interrelacion dels essers vius amb el medi 

extern 

• Ciencia q estudia la rel del home amb altres essers vius 

• Ciencia q estudia al home i les seves relacions funcionals en el proces 

d’adaptacio al medi ambient 

• Quina d’aquestes afirmacions es INCORRECTA sobre les aigues eutrofiques: 

• Son aigues amb exces d’oxigen 

• Son aigues riques en nutrients 

• La mortalitat dels peixos es elevada 

• Son aigues no aptes pel consum humano 

• Els residus tipu III es tracten fora del centre: 

• A les plantes incineradores i d’esterilizacio amb autoclau 

• A les plantes incineradores i de neutralitzacio química 

• Als abocadors controlats 

• A les plantes de reciclatge selectiva 

• Segons el metode del proces de canvi Prochaska i Diclemente, la etapa de 

precontemplacion es caracteritza per: 

• La persona no es conscient del problema 



• La persona contempla dif opcions per modificar les conductes 

• La persona es comensa a plantejar que te un problema 

• La persona inicia el canvi de conducta que suposa el factor de risc 

• La equistosomiasis es una malaltia deguda a problemas per contaminació de l’aigua. Es 

transmet per: 

• Cucs 

• Bacteries 

• Virus 

• Protozoos 

• Quin es el ppal objectiu del ttment de la faringo-amigdalitis estreptococcica? 

• Evitar el dolor i escurçar la malaltia 

• Evitar complicacions 

• Escurçar el proces 

• Evitar el contagi 

• En quin d’aquets grups de persones estaría indicada la vacuna de la grip¿ 

• Mestres 

• Majors 60 Anys 

• Personal sanitari 

• B i C son correctes 

• Quina malaltia es presenta un 50% de vegades amb un quadre atipic? 

• Grip 

• Tuberculosis 

• Pneumonia pneumococcica 

• Faringo-amigdalitis 

• Les ONG poden ser organitzacions  

• Religioses 

• Laicas 

• Políticas 



• Totes son certes 

• En la historia natural de la malaltia quins  dels seguents son resultats del proces: 

• Mort 

• Incapacitat 

• Cronicitat i curacio 

• Totes son certes 

• El tt de la infeccio tuberculosa amb ppd negatiu es una accio de: 

• Prevenció primaria 

• Prevencio secundaria 

• Prevencio terciaria 

• Asistencia primaria 

• Quin es el mecanismo de transmisio mes frequent en el refdredat comu: 

• A través del aire 

• Via directa 

• A través de les mans 

• Cap es correcta 

• La pneumonia primaria o secundaria es una de les principal complicacions de: 

• Faringitis 

• Grip 

• Infeccions hopitalaries 

• Totes son certes 

• La renitis es un síntoma caracteristic de: 

• Alergia 

• Refredat comú 

• Grip 

• Faringo-amigdalitis 

• Perque esta indicada la adm de penicilina benzatina en el tt de la faringo-amigdalitis 

esterptococica: 



• Perque ens asegura la prevencio de complicacions 

• Perque es inyectable fácil d’adm i no doloros 

• Perque es mes economic 

• Cap es correcta 

• Que hauria de fer davant d’un cap de tuberculosi pulmonar: 

• Realizar un ppd els convivents i contactes intims 

• Fer una rx als convivents i contactes intims 

• Res 

• Esperar 2 mesos I fer un rx 

• En el model d’educacio que prové etimologicament del verb “…..” el mes important es: 

• El contingut dels programes 

• El proces d’aprenentatge 

• La qualitat de la info q es dona 

• Els materials didactics i de suport emprats 


