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1. Quina norma aprova un Estatut d'Autonomia? 

a) Una llei orgànica. 

b) Una llei ordinària. 

c) Reial decret. 

d) Decret llei. 

 

2. Segons el títol X de la Constitució Espanyola, els projectes de reforma 

constitucional hauran de ser aprovats per cadascuna de les cambres per 

majoria. Assenyale l'opció correcta: 

 

a) Majoria simple. 

b) Majoria de tres cinquenes parts. 

c) Majoria absoluta. 

d) Majoria de dos terceres parts. 

 

3. Segons el Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, i en 

relació amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral: 

assenyale l'opció INCORRECTA: 

 

a) Dissenyar un apartat en la web destinat a publicacions en matèria 

d'igualtat, notícies, actuacions de les unitats d'igualtat, etc. 

b) Estudiar la possibilitat de creació d'escoles infantils en els centres de 

treball. 

c) Afavorir el compliment del dret perquè el compliment de la lactància 

puga ser gaudit pel pare. En aquest cas, és necessari acreditar que 

la mare treballa.  

d) Possibilitar l'exempció de guàrdies per cura de fill/filla en edat escolar. 

 

4. Com es diuen les línies horitzontals del full de càlcul que s'identifiquen 

per xifres? 

a ) Files. 

b) Cel·les. 

c) Rando. 

d) Columnes. 
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5. Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, quin és l'òrgan científic 

tècnic especialitzat de l'Administració general de l'Estat que té com a 

missió l'anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el 

treball, així com la promoció i suport a la seua millora? 

 
a) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. 

b) L'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

c) El Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

d) La Unitat Perifèrica de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

6. D'acord amb el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al 

servei d’institucions sanitàries en relació amb els òrgans col·legiats, 

assenyale l'opció INCORRECTA: 

 

a) Els membres de l'òrgan col·legiat hauran de tindre el grau II o superior 

de carrera o desenvolupament professional i han d’haver manifestat 

la seua voluntat de pertànyer a aquest col·legi. 

b) L'òrgan col·legiat serà un tribunal en el qual almenys la meitat dels 

seus components pertanyerà a la mateixa categoria convocada. 

c) Les persones components del tribunal hauran de posseir titulació del 

nivell acadèmic igual o superior a l'exigida en l'ingrés. 

d) Les persones que formen part dels òrgans col·legiats, incloses la 

presidència i la secretaria, seran designades per sorteig realitzat per 

la Comissió Assessora de Selecció i Provisió.  

 

7. Segons l'Estatut marc del personal estatutari, el personal estatutari es 

classifica segons: 

a) La seua classificació professional, és a dir, en personal facultatiu, 

personal sanitari no facultatiu i personal no sanitari. 

b) La funció desenvolupada, el nivell del títol exigit per a l'ingrés i el tipus 

del seu nomenament. 

c) El grup de la seua categoria professional segons el títol que 

posseeixen, grup A, grup B, grup C i grup D. 

d) La categoria professional a la qual pertany, personal facultatiu, 

personal sanitari no facultatiu i personal no sanitari. 
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8. En relació al Decret 137/2003, pel qual es regula la jornada i l’horari de 

treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servei 

de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la 

Conselleria de Sanitat, assenyale l'opció INCORRECTA: 

a) Per matrimoni o inscripció en el Registre d'Unions de Fet, quinze dies 

naturals consecutius. 

b) Per malaltia greu d'un familiar fins al quart grau de consanguinitat o 

segon d'afinitat, fins a cinc dies, consecutius o no, sempre que 

mentrestant tinga lloc l’hospitalització o, passada aquesta, s'aporte 

un certificat facultatiu sobre la persistència de la gravetat i la 

continuació de la necessitat d'especials cures en el domicili; fins a sis 

dies si l'hospitalització o les cures posteriors succeeixen a més de 

100 km del domicili del personal sol·licitant. 

c)  Per trasllat del domicili habitual, dos dies naturals consecutius. 

d) Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de 

caràcter públic o personal. 

9. Quin dels següents documents és relatiu a la clínica i gestió 

hospitalària? 

a) Documents relatius a la gestió del laboratori. 

b) Documents de compra. 

c) Documents de sol·licitud d'anàlisi. 

d) Documents d'atenció al pacient. 

10. Els reactius químics es classifiquen com a productes químics de 

classe C quan el seu punt d'inflamació: 

a) Està comprés entre 38 °C i 55 °C. 

b) És superior a 100 °C. 

c) Està comprés entre 55 °C i 100 °C. 

d) És inferior a 55 °C. 

11. Una indicació de perill H222 / H223 en un producte químic indica: 

a) Peròxids orgànics. 

b) Aerosol inflamable. 

c) Irritació cutània. 

d) Líquid comburent. 
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12. Posar a punt i verificar els equips d'anàlisi i manteniment és un 

objectiu: 

a) Del procés analític. 

b) De la patologia. 

c) De gestió. 

d) Específic. 

13. Què és el Kitasato? 

a) Una bureta. 

b) Un matràs. 

c) Una pipeta. 

d) Una proveta. 

14. Quin és el principal desavantatge de la punció amb agulla fina 

(PAAF)?  

a) És molt dolorosa. 

b) Produeix grans hematomes. 

c) S'obté un alt percentatge de falsos negatius. 

d) No diferencia entre masses sòlides i quístiques. 

15. L'objectiu de la formació d'alíquotes és:  

a) Classificació de la mostra. 

b) Repartir la mostra per a diverses anàlisis. 

c) Analitzar la mostra immediatament. 

d) Comprovar l'adequació de la mostra. 

16. Si volem fer una dissolució amb volum aproximat, utilitzarem un 

material no volumètric anomenat: 

a) Bureta. 

b) Matràs aforat. 

c) Proveta. 

d) Vas de precipitats. 
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17. En relació al moviment brownià de les molècules, assenyale l'opció 

CORRECTA: 

a) Les molècules es mouen a causa de la força gravitatòria. 

b) El moviment brownià provoca que totes les molècules migren de la 

mateixa manera. 

c) El moviment brownià disminueix en augmentar la temperatura. 

d) Les molècules tendeixen a moure's de manera aleatòria pel fet que 

posseeixen energia cinètica pròpia. 

18. En relació a la microscòpia de camp fosc, assenyale l'opció 

CORRECTA:  

a) És molt útil per a mostres que tenen molt de contrast. 

b) La direcció de la llum va cap amunt, passa a l'ocular de la llum 

difractada. 

c) Entre les seues aplicacions es troba l'estudi en cèl·lules mortes 

tenyides en suspensió. 

d) És molt útil per a mostres que tenen poc contrast i que no poden ser 

observades per un microscopi de camp clar. 

19. En relació amb paràmetres estadístics, quina de les següents és una 

mesura de tendència central? 

 a) Variància. 

 b) Desviació típica o estàndard. 

 c) Moda. 

 d) Covariància o Pearson. 

20. La crioconservació de cèl·lules d'una línia cel·lular ens permet 

emmagatzemar alíquotes cel·lulars indefinidament. Després de 

sotmetre-les a un procés de crioconservació, les introduirem en un tanc 

de nitrogen líquid que es troba a una temperatura de: 

a) -150 °C. 

b) -99 °C. 

c) -40 °C. 

d) -196 °C. 

  



7 

 

21. Cada molècula d'ADN està formada per la combinació específica d'una 

molècula de monosacàrid (desoxiribosa) i quatre bases nitrogenades: 

adenina, guanina, citosina i: 

a) Timidina. 

b) Timina. 

c) Tiamina. 

d) Tirosina. 

22. Per a la lectura de les molècules en el mètode de separació 

d'electroforètica en agarosa, el colorant més comú és:  

a) Blau violeta. 

b) Blau de bromofenol. 

c) Nitrat potàssic. 

d) Blau de metilé. 

23. Per a l'extracció d'ARN, encara hui s'utilitzen tècniques basades en 

l'ús de: 

a) Fenol i cloroform. 

b) Diclorometà i H2O2. 

c) Metanol i dietilèter. 

d) SDS-PAGE. 

 

24. Per a realitzar una reacció de PCR (reacció en cadena de la 

polimerasa), són necessaris els següents components: ADN motle, 

Primers, dNTP, aigua, buffer, ADN polimerasa i:  

a) Clorur de magnesi (MgCl2). 

b) Iodur de plata (AgI). 

c) Permanganat potàssic (KMNO4). 

d) Sulfat de coure (CuSO4). 
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25. Després de l'extracció d'ADN, per a comprovar la integritat de la 

mostra i la seua possible degradació podem utilitzar: 

a) Un gel de poliacrilamida al 20 %. 

b) Un gel d'acrilamida/bisacriamida al 40 %. 

c) Un gel de sílice al 15 %. 

d) Un gel d’agarosa al 0,8 %. 

 

26. L'estudi de l'evolució de la malaltia al llarg del temps identificant les 

diferents fases, es denomina: 

a) Semiologia. 

b) Etiologia. 

c) Patogènia. 

d) Patocronia. 

27. La immunitat natural, també és coneguda com: 

a) Immunitat innata. 

b) Immunitat específica. 

c) Immunitat adquirida. 

d) Immunitat adaptativa. 

 

28. Quin dels següents marcadors tumorals és el més específic per a la 

detecció del càncer de pròstata? 

a) CEA. 

b) PSA. 

c) CA 15-3. 

d) CA 125. 

29. Quan l'organisme té un o més cromosomes de més en un dels parells 

cromosòmics, es denomina: 

a) Poliploïdia. 

b) Haploïdia. 

c) Aneuploïdia. 

d) Translocació. 
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30. Indique en quin dels següents desequilibris àcid-base es produeix 

disminució de la ventilació alveolar, augment de CO₂ i disminució del PH 

de la sang: 

a) Alcalosi metabòlica. 

b) Alcalosi respiratòria. 

c) Acidosi respiratòria. 

d) Acidosi metabòlica. 

 

31. Quina de les patologies següents cursa amb inflamació crònica de 

l'intestí prim de caràcter autoimmune, amb períodes d'activitat i 

remissió, alternant símptomes com ara pèrdua de pes, febra, vòmits o 

diarrea i períodes asimptomàtics? 

a) Malaltia celíaca.  

b) Colitis ulcerosa. 

c) Malaltia de Crohn. 

d) Hèrnia. 

32. Quin dels següents és un trastorn heretat del metabolisme del coure 

que es manifesta amb una presència 20 vegades major de coure en 

sang? Assenyale l'opció CORRECTA: 

a) Síndrome de Cushing. 

b) Síndrome de Menkes. 

c) Malaltia de Wilson. 

d) Hipofosfatèmia. 

 

33. Els valors normals d'osmolalitat en orina poden oscil·lar entre: 

a) 300-800 milimols/kg. 

b) 100-500 nanomols/kg. 

c) 50-500 fentomols/kg. 

d) 50-500 mols/kg. 
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34. Després d'una anàlisi microscòpica d'una orina amb pH àcid, podem 

trobar-nos amb cristalls de: 

a) Fosfat amònic magnèsic. 

b) Carbonat càlcic. 

c) Fosfats amorfs. 

d) Urats amorfs. 

 

35. Una de les patologies més sovint associada a la presència de sang 

oculta en femta és: 

a) Cirrosi. 

b) Càncer de còlon. 

c) Pancreatitis. 

d) Litiasi renal. 

 

36. Quin dels lípids següents són una reserva energètica fonamental i 

són utilitzats per a emmagatzemar energia en el teixit adipós?  

a)  El colesterol. 

b)  Fosfolípids. 

c) Les lipoproteïnes. 

d)  Els triglicèrids. 

 

 37. Com es denomina el cicle, en què els principis actius,  després de 

patir un procés de degradació i convertir-se en molècules més senzilles 

fins a arribar a acetil-CoA pararan la cadena de respiració electrònica? 

 

a) Cicle de Krebs. 

b) Via de les pentoses fosfat. 

c) Gluconeogènesi i cicle de Cori. 

d) Glucòlisi. 
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38. Quin és l’isoenzim de la creatina-cinasa CK amb un 90 % de presència 

en el cervell? 

a) CK1. 

b) CK2. 

c) CK3. 

d) CK4. 

39. La tècnica en la qual es marca l'anticòs o l'antigen amb un enzim es 

denomina: 

a) RIA. 

b) TIA. 

c) FIA. 

d) EIA. 

 

40. Què és l'eritropoetina?  

 

a) Una hormona pancreàtica. 

b) Una hormona sexual. 

c) Una hormona tissular. 

d) Una hormona de les glàndules adrenals. 

41. L'hipertiroïdisme està caracteritzat per una alta producció de: 

a) T1 i T2. 

b) T3 i T4. 

c) T5 i T6. 

d) T7 i T8. 

42. En la resposta immunitària humoral primària, el temps que tarda 

l'organisme a seleccionar un clon específic d’LB i produir cèl·lules 

plasmàtiques secretores d'anticossos es denomina:  

a) Període finestra. 

b) Seroconversió. 

c) Seroincrement. 

d) Fase de retard. 
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43. La nefelometria és una tècnica que mesura:   

a) La llum incident. 

b) La llum dispersada. 

c) La llum absorbida. 

d) La llum induïda. 

44. La malaltia autoimmune caracteritzada per cursar amb feblesa 

muscular episòdica, ptosi palpebral, diplopia i gran fatiga dels músculs 

després de realitzar exercici, es denomina: 

 

a) Anèmia perniciosa autoimmune. 

b) Miastènia greu. 

c) Tiroïditis de Hashimoto. 

d) Síndrome de Goodpasture. 

 

45. Els anticossos anti topoisomerasa I, són pràcticament específics de 

l'ES (esclerosi sistèmica), també coneguts com: 

 

a) Scl-70. 

b) ICA. 

c) IAA. 

d) GADA. 

 

46. Per a què s'utilitza la tinció Gomori-Grocott modificada? 

 

a) Per a visualitzar estructures víriques. 

b) Per a la detecció de la càpsula Criptococcus neoformans. 

c) Per a la detecció d'anticossos específics. 

d) Per a la detecció de Pneumocystis jirovecii. 
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47. La cisteïna és un agent reductor que s'empra, assenyale l'opció 

CORRECTA: 

a) Per a inhibir el creixement de gramnegatius. 

b) Per a detectar l'activitat de la coagulada. 

c) Per a inhibir el creixement de grampositius.  

d) Per al creixement de microorganismes microaeròfils o anaerobis.  

 

48. El gènere rickèttsia està constituït per coccobacils gramnegatius 

xicotets. En quin tipus de tinció es veuen feblement? 

a) Blau metilé.  

b) Tinció de Giemsa. 

c) Tinció de Leifson. 

d) Tinció de Gram.  

49. Quina suspensió bacteriana és la utilitzada més sovint per a la 

determinació de CMI mitjançant difusió en placa? 

a) 0,25 McFarland. 

b) 0,5 McFarland. 

c) 0,1 McFarland.  

d) 1,5 McFarland. 

50. Els paràsits segons la font de nutrició es classifiquen en: 

a) Ectoparàsits i endoparàsits.  

b) Facultatius o obligats.  

c) Holoparàsits i hemiparàsits. 

d) Monoxènics i heteroxènics. 

51. Quin dels següents virus pertany a la família Retroviridae? 

a) Virus hepatitis B (VHB). 

b) Virus herpes simple (VHS). 

c) Virus immunodeficiència humana (VIH). 

d) Adenovirus (ADS). 
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52. A quina de les següents espècies, pertany el paràsit sanguini 

Plasmodium? 

a) Falciparum. 

b) Cruzi. 

c) Gondii. 

d) Donovani. 

53. Quin dels següents és un òrgan limfoide primari? 

a) Tim. 

b) Melsa. 

c) Ganglis limfàtics. 

d) Amígdales. 

54. Quina és la primera cèl·lula precursora de la sèrie roja? 

a)  Eritroblast. 

b)  Normoblast basòfil. 

c) Proeritròcit. 

d)  Proeritroblast. 

55. Dels següents, quin és un índex eritrocitari primari? 

a) Volum corpuscular mitjà. 

b) Concentració d'hemoglobina  corpuscular mitjana. 

c) Hematòcrit. 

d) Hemoglobina corpuscular mitjana. 

56. Les hematies d'una persona amb grup sanguini AB, tindran els 

següents anticossos. 

a)  Anti-B. 

b)  Anti-A. 

c) Anti-AB. 

d)  Cap. 
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57. Segons la forma del seu nucli els leucòcits es classifiquen en: 

a) Fagòcits, immunòcits i basòfils. 

b) Granulòcits i agranulòcits. 

c) Mieloides i limfoides. 

d) Polimorfonuclears i mononuclears. 

 

58. Quin trastorn genètic s'hereta d'una forma autosòmica recessiva i 

consisteix en l'absència o disminució del receptor plaquetari GPIIb/IIIa? 

a)  Trombastènia de Glanzmann. 

b)  Síndrome de Bernard-Soulier. 

c) Síndrome de plaquetes grises. 

d)  Síndrome de Chédiak-Higashi. 

59. Indique quin dels següents anticossos pot produir la malaltia 

hemolítica del nounat. 

a)  IgG. 

b)  IgM. 

c) IgE. 

d)  IgA. 

60. Una persona en el grup B+, pot donar a: 

a)  A+, AB+. 

b)  A+, O+, B+, AB+. 

c) B+, B-, AB+, AB-. 

d)  B+, AB+. 

 

 


