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FÍSICA PER CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
1. Una de les següents afirmacions NO és certa: 

 
a) Les condicions de pressió i temperatura de l’univers primordial eren altíssimes 
b) L’univers va començar a ser “transparent” a la radiació passats uns 500.000 anys de la 

formació. 
c) Els primers àtoms no es van formar fins passat, aproximadament, 1.000.000 d’anys de la 

formació. 
d) L’edat aproximada de l’univers és de 13,7 bilions d’anys 
e) Les galàxies es van formar aproximadament passats uns 109 anys  
 

2. Diuen que el fet de córrer, aprima. Potser és cert, però segons la teoria de la relativitat, si un 
cos de massa en repòs m es mou a una v= 0,87 c (on c és la velocitat de la llum), la seva 
massa en moviment m’ serà aproximadament: 

Recorda que 
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a) m’=m 
b) m’ = 2m 
c) m’ = m/2 
d) m’ = 0 
e) m’=∞ 
 

3. La força que manté units els nuclis és la: 
 
a) Força forta 
b) Força electromagnètica 
c) Força dèbil 
d) Força gravitatòria 
e) Força Barça 
 

4. A quina desintegració correspon aquest espectre? 

 
a) beta – i gamma  
b) beta – pura 
c) beta + pura 
d) raig X de frenat 
e) alfa 
 

5. Quan hagi transcorregut una semivida d’un isòtop radioactiu, la velocitat de desintegració R 
(desintegracions per minut)serà: 

 
a) La mateixa 
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b) La meitat 
c) El doble 
d) Quatre vegades més gran 
e) Quatre vegades més petita 
 
  
 

6. Quina resposta és la correcta?: 
 
a) El  12C és un isòtop estable que es troba a la naturalesa 
b) El  14C és un isòtop radioactiu que es forma a l’atmosfera 
c) Les dos anteriors 
d) La semivida del 14C és de 5730 anys 
e) Totes les anteriors 
 

7. Analitzant una mostra arqueològica, mesurem  el % de nuclis de 14C presents. El resultat és 
6,6·10-13. Suposant que el % 14C atmosfèric s’ha mantingut constant en el temps amb un valor 
de 1,3·10-12, quan temps té la mostra aproximadament? 

 
a) 5730 anys 
b) 11460 anys 
c) 22920 anys 
d) 2865 anys 
e) 1910 anys 

 
 

8.  Sigui un sòlid en rotació enmig d’un fluid en moviment:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La VB > Vpromig del fluid  
2. La Vc < Vpromig del fluid 
3. La PC > PB  
4. El gradient de pressions crea la força F 
 
a) 1,2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1,2,3 i 4 

 
9. Una de les següents afirmacions NO és certa: 

 
a) Un nº de Reynols elevat indica corrents turbulentes 
b) Quan més gran és la velocitat, més turbulències hi ha 
c) Quanta més viscositat més poc probables són les turbulències 
d) Al escalfar un fluid augmentem la seva viscositat 
e) La mel, l’oli d’oliva, la llet condensada són materials viscosos  
 

10. Si el radi d’una artèria es redueix a la meitat degut a una sedimentació, per tal de mantenir el 
flux sanguini la diferència de pressió augmentarà: 

 
a) El doble 
b) 4 vegades 
c) 8 vegades 
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d) 16 vegades 
e) No variarà 
 
 
 

11. Quina d’aquestes afirmacions és correcta: 
 
a) Valors alts de la tensió superficial son millors per a fer bombolles de sabó 
b) En un líquid com el mercuri la Fadesiva és més gran que la Fcohesiva 
c) La empenta hidrodinàmica és una força que s’origina per l’efecte Magnus. 
d) Quanta més diferència hi ha de pressió interna i externa, més estable és una bombolla de 

sabó. 
e) L’equació de continuïtat dels fluids diu que com més gran és la secció,  més velocitat te el 

fluid. 
 

12. En el diagrama següent Pressió – Volum de transformacions termodinàmiques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A – A’ és un procés isobàric 
b) A – B’ és un procés adiabàtic 
c) A – B és u  procés isotèrmic 
d) A – B’’ és un procés isòcor 
e) A – B’ és un procés isotèrmic 
 

13. Si la intensitat de so I0 és la mínima per la qual s’obté sonoritat, llavors, a un valor de la 
intensitat I = 1000 I0 li correspon una sonoritat β de: 

 
a) β = 1/ 1000 decibels 
b) β = 1000 decibels 
c) β = 10 decibels 
d) β = 100 decibels 
e) β = 30 decibels 
 

14. Sigui una màquina tèrmica cíclica que absorbeix 800 cal de T1 i cedeix 500 a T2. Si es 
compleix el 1er principi de la Termodinàmica, el treball que generarà la màquina serà: 
(recorda que 4,18J és 1 cal) 

 
a) 1254 cal 
b) 300 J 
c) –1254 J 
d) 1254 J 
e) –300 J 
 
 
 
 

A’ 

B’’ 
A 

B 

B’ 
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15. Sigui el cicle  reversible de Carnot que recorre una màquina ideal: 
 

 
 
1. El trajecte A-B és una expànsió adiabàtica 
2. En el trajecte C-D el sistema cedeix calor 
3. En el trajecte D-A el sistema guanya calor 
4. El rendiment final obtingut serà màxim 
 
 
a) 1,2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1,2,3 i 4 
 

16. Assenyala totes les afirmacions correctes: 
 
1. En un procés reversible la ∆SSISTEMA = - ∆SMEDI  
2. En un sistema cíclic la ∆SSISTEMA = 0 
3. Els processos on la ∆SUNIVERS < 0 son impossibles  
4. En un procés espontani la ∆SUNIVERS > 0 
 
a) 1,2  i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1,2, 3 i 4 
 

17. En la termoregulació del cos humà intervenen processos d’intercanvi calorífic: 
 
a) Exclusivament radiació 
b) Radiació i convecció 
c) Conducció, radiació, i convecció. 
d) Exclusivament conducció 
e) Exclusivament convecció 
 

18. Aquesta equació és el balanç energètic d’intercanvi de calor d’un cos per radiació: 
V = Ve - Va = εsA(Te4 - Ta4) . Quina afirmació és la correcta?: 

 
a) Si ε=1, serà un cos negre el qual absorbirà tota la radiació incident 
b) Si ε=1 serà un cos negre el qual no reflexarà cap longitut d’ona 
c) Si ε=0 serà un reflector perfecte que no absorbirà la radiació incident 
d) Si ε=0 serà un reflector perfecte que no emetrà radiació producte de la seva temperatura. 
e) Si la temperatura d’absorció > la temperatura d’emissió, el cos guanyara energia 
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19. L’índex de refracció: 
 
a) Augmenta al disminuir la longitud d’ona de la llum que travessa el medi. 
b) Es sempre mes petit que 1. 
c) Només es defineix pels miralls. 
d) Es el quocient entre la velocitat de la llum en el medi i la velocitat de la llum en el buit. 
e) Als prismes té un valor comprés entre 1,1 i 1,3. 
 

20. Si s és la distància objecte i f la distància focal, la condició per a que una lent positiva formi 
una imatge virtual és: 

 
a) s < f 
b) s < 2f 
c) s = f 
d) s = 1 
e) s/f = 1 
 

21. En un patró d’interferències d’una llum de longitud d’ona  λ l’enèssima franja amb llum es 
troba a una diferencia de distàncies de les dues escletxes de: 

 
a) n + λ 
b) n/2 + λ 
c) 2n + λ 
d) n · λ 
e) (n + 1) · λ 
 

22. La relació entre el valor de la força elèctrica i de la força gravitatòria que s’exerceixen dos 
protons és aproximadament: 

 
a) Fe/Fg = 10-37 
b) Fe/Fg = 1037 
c) Fe/Fg = 10-10 
d) Fe/Fg = 1010 
e) Fe/Fg = 103 
 

23. Indica l’afirmació correcta referent al potencial elèctric: 
 
a) Surt de les càrregues positives i entre a les negatives 
b) Es la força que una distribució de càrregues exerciria sobre una càrrega positiva de 1C. 
c) Les dos anteriors. 
d) Les línies equipotencials son tangencials a les línies de força del camp elèctric 
e) Cap de les anteriors es certa 
 

24. Assenyala totes les afirmacions correctes: 
 
1. El potencial d’acció es degut a un canvi de la permeabilitat relativa entre els ions K+ i Cl- de 

la membrana cel·lular 
2. El potencial d’acció es un canvi en la polaritat del potencial de Nernst  
3. El potencial d’acció es transmet a una velocitat aproximada de 300 m/s 
4. El potencial d’acció crea un pols de potencial d’uns 0,1 V a les electroplaques de l’anguila 
 
a) 1,2 i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1,2,3 i 4 
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25. Identifica aquest tipus de material: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a) Dielèctric. 
b) Conductor. 
c) Ferromagnètic. 
d) Aïllant. 
e) Electroimán. 
 
 

ANATOMIA I EMBRIOLOGIA 
 

26. Una proteína causa infertilidad sólo en los varones. Es probable que se trate de: 
 

a) Una proteína estructural de la membrana plasmática 
b) Una proteína del centriolo  
c) Un componente de la cromatina nuclear 
d) Una proteína mitocondrial 
e) Un componente de las vesículas granulares corticales 
 

27. Respecto a las fertilinas es cierto que: 
 

a) Se expresan en la zona pelúcida del oocito 
b) Se unen a las integrinas de la membrana del oocito  
c) Producen la reacción acrosómica 
d) Se inducen por la onda de calcio 
e) Se requieren para la maduración del óvulo 
 

28. La placenta deriva de: 
 

a) Masa celular interna (ICM) 
b) Epiblasto 
c) Epitelio amniótico 
d) Saco vitelino 
e) Trofloblasto 
 

29. El período de máxima vulnerabilidad a los agentes teratógenos es: 
 

a) La fecundación 
b) El período embrionario (0-8 semanas)  
c) El período fetal 
d) El parto 
e) Ninguna de las anteriores es cierta 

 
30. Respecto a la notocorda, es cierto que: 

 
a) Deriva del neuroectodermo 
b) Da lugar a los somites 
c) Da lugar a la médula espinal 
d) Se forma antes de la gastrulación 
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e) Se forma a partir de células que penetran a través del nodo primitivo 
 

31. La epidermis deriva del : 
 

a) Ectodermo  
b) Notocorda 
c) Dermo-miotomo 
d) Mesodermo intermedio 
e) Endodermo 
 

32. Respecto la masa celular interna (ICM), es cierto que: 
 

a) Es un derivado hipoblástico 
b) Se especifica durante la compactación 
c) Sus células son totipotentes 
d) Da lugar al trofoblasto embrionario 
e) Todas las anteriores son ciertas 
 

 
33. ¿De cuál de las siguientes estructuras proceden los músculos de la lengua?: 

 
a) Somitas cervicales 
b) Epímero 
c) Hipómero 
d) Somitas occipitales 
e) Somitas preóticas 
 

34. ¿A qué estructura corresponde la siguiente definición?: “Una banda gruesa de tejido 
conjuntivo que mantiene a otros tejidos en sus sitio” 

 
a) Aponeurosis 
b) Ligamento 
c) Fascia 
d) Retináculo 
e) Receso 
 

35. En la siguiente descripción hay un error. Localízalo e indica el término correcto: “Herida 
incisa transversal en la cara externa del tercio medio de la región antebraquial anterior 
derecha que afecta a las fibras superficiales del músculo braquiorradial.” 

 
a) Cara externa / Parte lateral 
b) Fibras superficiales/ Fibras anteriores 
c) Tercio medio / Tercio medial 
d) Transversal / Horizontal 
e) No hay ningún error en la terminología descriptiva 
 

36. Todos los siguientes músculos actúan como refuerzos de la articulación del hombro 
EXCEPTO: 
 

a) M. Subescapular 
b) M. Infraespinoso 
c) M. Redondo menor 
d) M. Supraespinoso 
e) M. Redondo mayor 
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37. Una mujer de 19 años sufre una caida mientras iba en bicicleta. Al caer intenta detener el 
golpe con la mano en extensión (flexión dorsal) y sufre una fractura. En urgencias, la 
exploración física demuestra incapacidad para la flexión dorsal de la muñeca. ¿En qué 
hueso es más probable que se haya producido la fractura? 
 

a) Clavícula 
b) Gancho del hueso ganchoso 
c) Apófisis estiloides del radio 
d) Diáfisis del húmero 
e) Escafoides 
 

38. En la persona de la pregunta anterior se forma un hematoma en el área de la fractura. ¿Qué 
arteria es la responsable de dicho hematoma? 

 
a) Arteria subescapular 
b) Arteria circunfleja humeral posterior 
c) Arteria braquial profunda 
d) Arteria radial 
e) Arteria cubital 
 

39. ¿Cuál de los siguientes músculos puede quedar paralizado después de una fractura del 
cuello quirúrgico del húmero? 

 
a) Deltoides 
b) Supraespinoso 
c) Redondo mayor 
d) Bíceps braquial 
e) Dorsal ancho 
 

40. Un paciente sufre un síndrome del túnel del carpo. Refiere dolor y alteración de la 
sensibilidad en la mano derecha, más acentuadas en la cara palmar de los dedos índice y 
medio. ¿Qué otras alteraciones puede presentar este individuo? 

 
a) Atrofia de la eminencia tenar 
b) Debilidad para extender el pulgar 
c) Alteraciones de la sensibilidad en la piel que recubre la tabaquera anatómica 
d) Incapacidad para separar y oponer los dedos 
e) Desviación radial de la muñeca durante la flexión palmar 
 

41. Un paciente presenta una parálisis del nervio radial, pese a ello es capaz de realizar el 
movimiento de supinación. ¿Cuál de los siguientes músculos es responsable de ello? 

 
a) Supinador 
b) Pronador redondo 
c) Braquiorradial 
d) Bíceps braquial 
e) Supraespinoso 
 

42. Un cirujano vascular se dispone a utilizar un segmento de la vena safena mayor para 
realizar una revascularización coronaria. ¿Por dónde discurre esta vena? 

 
a) Anterior al maleólo medial 
b) Acompañando a la vena poplítea 
c) Anterior a los cóndilos mediales de la tibia y el fémur 
d) Profunda a la fascia lata en el muslo 
e) Junto con la arteria femoral 
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43. Señala la afirmación correcta: 
 
a) El ligamento de la cabeza del fémur es fundamental para la estabilidad de la articulación de 

la cadera 
b) El ligamento iliofemoral refuerza la cara anterior de la articulación de la cadera 
c) La articulación de la cadera posee dos grados de libertad 
d) El labrum acetabular carece de cartílago hialino 
e) El tendón del músculo iliopsoas atraviesa la cápsula articular de la cadera 
 

44. Todos los siguientes son ligamentos intra-articulares de la rodilla EXCEPTO: 
 
a) Ligamento cruzado anterior 
b) Ligamento colateral peroneal 
c) Ligamento cruzado posterior 
d) Ligamento transverso de la rodilla 
e) Ligamento meniscofemoral posterior 
 

45. Señala la afirmación CORRECTA sobre el ligamento colateral lateral: 
 
a) Es un ligamento de la articulación talocrural 
b) Está compuesto por dos fascículos 
c) Las dos primeras son correctas 
d) También recibe la denominación de ligamento deltoideo 
e) Todas son correctas 
 

46. Tras una herida profunda por arma blanca en la región glútea, un paciente presenta 
dificultad para la marcha caracterizada porque la pelvis cae hacia un lado en cada paso 
(marcha de Trendelenburg). ¿Cuál de los siguientes nervios está dañado? 

 
a) El nervio del músculo obturador interno 
b) El nervio obturador 
c) El nervio glúteo superior 
d) El nervio glúteo inferior 
e) El nervio femoral 
 

47. Tras una pelea, un paciente presenta debilidad para la extensión de la articulación de la 
rodilla, tras la exploración física es diagnosticado de una lesión del nervio femoral. ¿Cuál de 
los siguientes síntomas está relacionado con la parálisis de este nervio? 

 
a) Parálisis del músculo psoas mayor 
b) Pérdida de la sensibilidad cutánea del lado lateral del pie 
c) Pérdida de la sensibilidad cutánea en el trocánter mayor 
d) Parálisis del músculo vasto lateral 
e) Parálisis del músculo tensor de la fascia lata 
 

48. Todas las siguientes arterias son ramas de la arteria femoral EXCEPTO: 
 
a) Arteria femoral profunda 
b) Arteria circunfleja ilíaca superficial 
c) Arteria descendente de la rodilla 
d) Arterias pudendas externas superficial y profunda 
e) Arteria epigástrica inferior 

9 
 



 
 
 

49. ¿Qué arco faríngeo recibe su inervación del nervio facial?: 
 
a) Primero 
b) Segundo 
c) Tercero 
d) Cuarto  
e) Sexto 
 

50. Tras una intervención quirúrgica cervical un paciente presenta imposibilidad para ascender 
los hombros ¿Qué es probable que haya sucedido?: 
 

a) Una lesión del nervio frénico 
b) Una lesión del asa cervical 
c) Una parálisis de los músculos prevertebrales 
d) Una parálisis de los músculos angular de la escápula y romboides 
e) Una lesión del nervio accesorio 
 

51. Señala la afirmación correcta 
 
a) El hiato aórtico del diafragma se sitúa posterior al esófago 
b) La vena cava inferior atraviesa el centro tendinoso del diafragma por su parte derecha 
c) Los nervios vagos acompañan al esófago en su trayecto a través del diafragma 
d) El triángulo esternocostal es atravesado por los vasos torácicos internos 
e) Todas son correctas 

 
52. El ligamento longitudinal posterior se extiende desde el sacro hasta: 

 
a) La vértebra prominente (CVII) 
b) El hueso occipital 
c) El axis 
d) El atlas 
e) La tercera vértebra cervical 
 

53. ¿Qué estructura forma en mayor medida la pared anterior del conducto inguinal?: 
 
a) Las fibras del músculo oblicuo interno del abdomen 
b) El tendón conjunto 
c) La fascia transversalis 
d) La aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen 
e) El ligamento inguinal 
 

54. Todas las siguientes afirmaciones son correctas EXCEPTO: 
 
a) El músculo cremáster está formado por fibras del músculo oblicuo interno del abdomen 
b) El límite medial del anillo inguinal profundo son los vasos epigástricos inferiores 
c) El ligamento pectíneo forma parte de los límites del anillo inguinal superficial 
d) El tendón conjunto se suele formar por fusión de fibras de los músculos oblicuo interno y 

transverso del abdomen 
e) En el interior del conducto inguinal de la mujer discurre el ligamento redondo del útero 
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55. Para una operación de apendicitis un cirujano realiza una incisión en la fosa ilíaca derecha 
(región inguinal derecha). Señala las afirmaciones correctas: 

 
1. La primera capa que atraviesa tras el tejido subcutáneo es la fascia superficial del abdomen 

(Fascia de Scarpa). 
2. Esta zona está inervada por el dermatoma T9 
3. En esta zona no hay fibras musculares del oblicuo externo del abdomen 
4. La capa muscular más profunda es el músculo oblicuo interno del abdomen porque el 

transverso sólo presenta fascia a este nivel 
 

a) 1, 2  y 3 
b) 1 y 3 
c) 2 y 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 y 4 
 

56. Señala la afirmación correcta sobre las articulaciones de las vértebras cervicales: 
 
a) El ligamento transverso del atlas forma parte de la articulación atlanto-axoidea medial 
b) El diente del axis se articula con la cara articular anterior del arco anterior del atlas 
c) La membrana tectoria se extiende desde el occipital hasta la séptima vértebra cervical 
d) Los ligamentos alares unen el atlas con el occipital 
e) Todas son correctas 
 

57. Señala la afirmación correcta sobre los músculos de la masticación: 
 
a) Los que están inervados por el nervio trigémino proceden del segundo arco branquial 
b) El músculo pterigoideo lateral se inserta en el ángulo de la mandíbula 
c) El músculo temporal se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula 
d) El músculo masetero está inervado por el nervio facial 
e) El músculo pterigoideo medial se inserta en la apófisis condilar 
 

58. ¿A qué músculo corresponde la siguiente descripción?: “Es atravesado por el conducto 
parotídeo”. 

 
a) Masetero 
b) Pterigoideo lateral 
c) Digástrico 
d) Risorio 
e) Buccinador 
 

59. Un paciente es sometido a una extirpación de ganglios linfáticos en la fosa supraclavicular 
izquierda. Señala las afirmaciones correctas 

 
1. La aparición postoperatoria de ptosis palpebral (caída del párpado) debe hacer sospechar 

una lesión del ganglio cervicotorácico (estrellado) 
2. La lesión del nervio vago a este nivel no tendrá consecuencias motoras porque es un 

nervio parasimpático 
3. La sección del asa cervical puede producir parálisis de los músculos infrahioideos 
4. La lesión de los nervios del plexo cervical superficial puede tener consecuencias motoras 

graves 
 
a) 1, 2  y 3 
b) 1 y 3 
c) 2 y 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3 y 4 
 

60. ¿A qué vaso sanguíneo corresponde la siguiente descripción?: “No tiene ninguna rama 
colateral en todo su recorrido” 
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a) Arteria carótida común 
b) Vena yugular interna 
c) Arteria subclavia 
d) Arteria carótida interna 
e) Arteria carótida externa 
 
INTRODUCCIÓ AL SISTEMA SANITARI 
 

61. ¿A què anomena G Rose paradoxa de la prevenció? 
 
a) El major nombre de casos (infarts) apareix en la població amb més alt risc (pressió arterial 

alta) 
b) El major nombre de casos  (infarts) apareix en la població de menor risc (pressió arterial 

intermèdia) 
c) El menor nombre de casos (infarts)  apareix en la població de menor risc (pressió arterial 

intermèdia) 
d) El nombre de casos s’incrementa amb l’increment del risc 
e) Nombre de casos i risc no estan relacionats 
 

62. Quan  A. Cochrane defensa l’assaig aleatori controlat (experiment en persones), ho està 
contraposant a: 

 
a) Les opinions expertes basades en l’experiència del metge clínic 
b) L’observació de la realitat d’un problema de salut en una població 
c) L’experiment amb animals en el laboratori 
d) Totes elles 
e) Cap d’elles 
 

63. En la corba de G Rose en que el risc de patir una malaltia (eix vertical) no s’incrementa fins 
que el nivell d’exposició (eix horitzontal) no aconsegueix un determinat valor superior a zero, 
podem afirmar que: 

 
a) El risc existeix des del punt zero d’exposició 
b) Hi ha un llindar de no risc 
c) Hi ha un risc al principi i després desapareix 
d) Hi ha un risc al principi, després disminueix i al final torna a augmentar 
e) No hi ha llindar de risc 
 

64. Per què necessitem instruments que mesurin la qualitat de vida relacionada amb la salut? 
 
a) La salut té a veure també amb la nostra capacitat per interactuar amb l'entorn  
b) Hi ha crisi econòmica i la mortalitat ha augmentat 
c) Les persones viuen més o menys igual i hem de mesurar el que fan 
d) Hi ha hagut un increment de malalties infeccioses i això és important 
e) Totes són certes 
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65. El SNS té com a missió reduir les desigualtats (iniquitats) que es poden produir (de fet es 
produeixen) quan una persona pateix una malaltia. D’acord amb A Cochrane ¿quines poden 
ser les principals fonts de desigualtat en l’atenció sanitària? 

 
a) La classe social 
b) El territori 
c) El tipus d’hospital 
d) El tipus de malaltia 
e) Totes elles 
 

66. La prevenció secundària (cribratge o screening) dels problemes de salut té com a objectiu 
inicial: 

 
a) Rehabilitar les complicacions de les persones malaltes 
b) Reduir la freqüència de persones malaltes 
c) Garantir que totes les persones malaltes són curades 
d) Incrementar la salut lliure d'incapacitat de les persones 
e) Detectar precoçment les persones malaltes 
 

67. Segons T McKeown, el descens de la mortalitat per malalties infeccioses al llarg del segle 
XIX i primera meitat del segle XX ha estat explicat principalment per: 

 
a) La major disponibilitat d'aliments i millores mediambientals 
b) L'aparició de mitjans diagnòstics vàlids 
c) L'aparició de vacunes eficaces 
d) El tractament amb antibiòtics efectius des de mitjans segle XIX 
e) Totes són certes 
 

68. L’eficiència d'un tractament o mesura preventiva davant una malaltia significa que: 
 
a) Incrementa la despesa del SNS a nivells insostenibles 
b) Segurament té algun efecte col·lateral no desitjat 
c) És més econòmica en comparació amb un altre tractament o mesura preventiva 
d) Produeix un benefici en la salut de la persona malalta independentment del cost 
e) Produeix un perjudici a la persona malalta a més cost 
 

69. A la segona meitat del segle XX, l'esperança de vida ha augmentat en tots els continents, 
excepte en: 

 
a) Amèrica Llatina i Carib 
b) Àfrica 
c) Oceania 
d) Europa i Amèrica del Nord 
e) Àsia 
 

70. Davant  “l’epidèmia" de lesions per accidents de trànsit, quines de les següents mesures 
preventives són poblacionals?: 

 
a) Multar (retirar punts) als que superen els límits de velocitat 
b) Obligar a usar el cinturó de seguretat en qualsevol situació 
c) Millorar el traçat de les carreteres 
d) Totes 
e) La b i c 
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71. L'estratègia poblacional definida per G Rose té els següents avantatges: 
 
a) És radical 
b) És motivadora 
c) És pal·liativa 
d) És cost eficient 
e) Totes són certes 
 

72. El model català de sistema sanitari està definit principalment per: 
 
a) Estar finançat privadament en la seva major part: 
b) Estar pagat per la seguretat social 
c) Tenir separat el finançament de la provisió de serveis 
d) Fer pagar per les vacunes 
e) Basar-se en l'organització de Mútues 
 

73. La diferència principal entre una estratègia preventiva d'alt risc i una altra poblacional és: 
 
a) La poblacional tracta de desplaçar la corba cap a l'esquerra (sense exposició) 
b) La d'alt risc actua sobre els grups amb exposició menor 
c) La poblacional actua sobre els grups més exposats 
d) La d'alt risc actua com la poblacional 
e) La poblacional actua sobre els de menor exposició 
 
 

74. El finançament del SNS espanyol es fa fonamentalment mitjançant: 
 
a) Pòlisses pagades a asseguradores privades 
b) Pòlisses pagades a la seguretat social pública 
c) Impostos generals de l'Estat 
d) Més per pòlisses privades i menys públiques 
e) Més pòlisses públiques i menys privades 
 

75. Segons A Cochrane, els objectius d'un Sistema Nacional de Salut (es referia al Britànic, 
però es pot estendre al nostre) són: 

 
a) Oferir una atenció eficient (balanç entre els beneficis i el seu cost) 
b) L'atenció sanitària s'ha de basar en proves científiques (efectives) 
c) Reduir les desigualtats socials en salut (equitatives) 
d) Les anteriors són correctes 
e) Només la a i b són correctes 
 
FONTS I TECNOLOGIES 
 

76. Quin dels següents mitjans no és vàlid per construïr una xarxa d’ordinadors: 
 
a) Microones 
b) Pendrive 
c) Cable de parell trenat 
d) Ones de ràdio 
e) Fibra òptica 
 

77. Quin procés no forma part de la normalització de la base de dades: 
  
a) Eliminar files duplicades 
b) Dividir els atributs divisibles en diversos atributs 
c) Eliminar els atributs que es poden deduir d’un altre 
d) Eliminar atributs relacionats d’una entitat i posar-los en una nova entitat 
e) Eliminar els valors més alts i més baixos dels atributs 
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78. Indiqueu quantes infraccions a les Normes de Vancouver hi ha en la següent referència:  
 
Zhang Z, Grigorov MG. Similarity networks of protein binding sites. Proteins 2006,62,47-52 
 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 
 

79. Què és el factor d’impacte d’una revista? 
 
a) És una mesura de la freqüència en què una revista és citada 
b) És una mesura del número d’articles publicats per any en una revista 
c) És una mesura de la freqüència en què l’article mitjà d’una revista és citat 
d) És una mesura de la mitjana d’articles publicats per any en una revista 
e) És una mesura de la tirada anual de la revista 
 

80. En el procés de revisió per parells d’un manuscrit, quina o quines de les següents 
afirmacions és correcta? 

 
a) L’editor de la revista selecciona almenys 2 Referees 
b) L’editor de la revista pren una decisió en base a les recomanacions dels Referees 
c) Les dues anteriors 
d) Si el manuscrit és rebutjat per l’Editor, els autors poden revisar-lo i tornar-lo a enviar 
e) Totes les anteriors 
 

81. Assenyala tots els codis SMILES correctes que es corresponen amb la següent estructura: 

        

1. CC7=CC=C(N)C=C7 
2. CC1C=CC(N)=CC1 
3. NC5=CC=C(C=C5)C 
4. C4C=C(N)C=CC4C 
 
a) 1, 2, i 3 
b) 1 i 3 
c) 2 i 4 
d) 4 
e) 1, 2, 3, i 4 
 

82. En un entorn de programació parlem de “variable” quan: 
 
a) El seu valor no pot canviar al llarg de l’execució d’un algorisme 
b) Ha de ser plural 
c) Té un nom però no té valor 
d) Pot ser alfanumèrica, numèrica, boleana o d’altres tipus 
e) És obligatori fer-la servir 
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83. Si el valor de la variable A és 2 i el valor de la variable B és 8, quin o quins dels següents 
enunciats són veritat: 

 
a) A=B/4 and B>A+3 
b) A=B/2 or B<A+7 
c) Els dos anteriors 
d) A>B or B=4*A 
e) Tots les anteriors 
 

84. Quin resultat sortirà per pantalla amb el següent algorisme després de teclejar diversos 
números positius i 666 per acabar. 

 
Inici 
b=0 
Entrar a 
Mentre a <> 666  
 Si a > b  
                 b=a 
     Fi si 

Entrar a 
Fi mentre 
Treure b 
Fi 
 
a) 666 
b) La suma de tots els números entrats sense tenir en compte el 666  
c) El menor de tots els números entrats sense tenir en compte el 666 
d) El major de tots els números entrats sense tenir en compte el 666 
e) La suma dels 666 primers números naturals 
 

85. Quina és la seqüència de números que sortirà impresa? 
 
llista1=[5,4,3,2,1] 
llista2=[4,3,2,1,0] 
numero=0 
i=0 
while i < 5: 
   numero=numero+llista1[llista2[i]] 
   i=i+1 
   print numero, 
 
a) 1 3 6 10 15 
b) 2 5 4 1 3 
c) 3 4 8 13 15 
d) 4 7 8 13 15 
e) 5 9 12 14 15 
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