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1. Distrugerea majorităţii microorganismelor patogene sau nepatogene de pe
tegument cu ajutorul agenţilor ﬁzici şi/sau chimici, se numeşte:
a) antisepsie
b) asepsie
c) dezinfecţie
2. Controlul aeromicroﬂorei presupune:
a) utilizarea metodei sedimentării Koch sau a metodei volumetrice
b) determinarea gradului de încărcare a aerului cu ﬂora microbiană din zonele cu risc
c) recoltarea probei numai după ce a expirat timpul de contact al soluţiei
dezinfectante utilizate
3. În conformitate cu Legea 46/2003, prin îngrijiri terminale se înţelege:
a) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticată cu neoplazie
b) îngrijirile paliative
c) îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când
nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală
4. Avizul anual de exercitare a profesiei se acordă :
a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă pentru anul respectiv
b) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă 3 luni
c) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în
activitatea profesională
5. Deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice sunt considerate:
a) nepericuloase, dar fac obiectul evidenţelor cabinetelor stomatologice
b) nepericuloase, dar sunt colectate separat
c) periculoase, ﬁind marcate cu asterisc şi au regim special în ceea ce priveşte
managementul acestora
6. Furnizorii de educaţie continuă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor
şi asistenţilor medicali se stabilesc de către:
a) Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științiﬁce

b) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii
c) angajator
7. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:
a) nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală
b) exclude răspunderea civilă
c) membrii nu răspund disciplinar
8. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenţie medicală se înţelege:
a) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienţilor internaţi într-o
unitate sanitară
b) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv,
terapeutic ori de reabilitare
c) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic
9. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical este un document care cuprinde:
a) proceduri de practică pentru asistenți medicali
b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical în exercitarea profesiei
c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza
cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent
medical
10. Produsele de curăţare:
a) sunt manipulate cu pretecţie manuală
b) se amestecă în vederea obţinerii unui produs de calitate superioară
c) se depozitează pe termen lung în secţii în vederea utilizării
11. Fișa postului de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se
avizează de către:
a) nu se avizează
b) angajator
c) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România
12. Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical
generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de:
a) Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România
b) alte organizații profesionale
c) organizații sindicale
13. Consimţământul pacientului nu este obligatoriu în cazul în care:
a) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să ﬁe implicat în
procesul de luare a deciziei
b) informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în
tratamentul pacientului

c) pacientul este în fază terminală
14. Nerealizarea anuală a numărul minim de credite stabilit de Consiliul
naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România se sancţionează cu:
a) avertisment
b) mustrare
c) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite
respectiv
15. Distrugerea microorganismelor, inclusiv a sporilor bacterieni de pe
instrumentele medicale, poartă numele de:
a) dezinfecție
b) curățenie
c) sterilizare
16. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distrug microorganismele la
nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc:
a) aseptice
b) antiseptice
c) penicilinaze
17. Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, este dovedită prin:
a) orice documente
b) certiﬁcatul de membru
c) documente de studii care atestă formarea în profesie
18. Sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a
personalului expus profesional şi a condiţiilor de igienă în unităţile medicale
în care se desfăşoară activităţi nucleare este organizat la nivelul:
a) CNCAN
b) Ministerul Mediului
c) Ministerul Sănătăţii
19. Mijloacele ﬁzice de dezinfecție sunt:
a) raze ultraviolete ca metodă unică şi eﬁcace pentru dezinfecţia suprafeţelor netede
din sălile de operaţie
b) căldura umedă utilizată pentru microaeroﬂoră
c) ﬂambarea, doar pentru instrumentele folosite în laboratorul de microbiologie
20. Colectarea deșeurilor periculoase rezultate din activitățile medicale se
face în recipiente:
a) de unică folosinţă care se elimină odată cu conţinutul
b) cutie de carton, sac galben sau negru
c) de culoare galbenă, din plastic rigid sau carton, în funcţie de tipul de deşeu
colectat, şi se goleşte într-un recipient mai plin în vederea predării lui la depozitul
temporar din unitate

21. Ce facem în cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi
de mandibulă şi insuﬁcienţă respirator acută?
a) oxigenoterapie
b) intubaţie oro-traheală
c) traheostomie
22. Morfologic, cel de-al doilea molar temporar este o copie ﬁdelă a:
a) molarului de 6 ani
b) molarului de minte
c) molarului de 12 ani
23. Sindesmotoamele sunt:
a) instrumente pentru anestezie
b) instrumente asemănătoare elevatoarelor
c) instrumente pentru examinat
24. Zona de sprijin a câmpului protetic edentat total cuprinde:
a) mucoasa pasiv- mobilă
b) crestele alveolare
c) mucoasa mobilă
25. Fiola deschisă se menţine cu:
a) policele, indexul şi mediusul mâinii stângi
b) policele şi mediusul mâinii drepte
c) policele şi indexul mâinii stângi
26. Prin apropierea cronică a mandibulei de maxilar, capul condilului se
deplasează:
a) proximal
b) distal
c) medial
27. În formula dentară temporară sunt:
a) 8 incisivi, 4 canini, 8 molari
b) 8 incisivi, 4 premolari, 8 molari
c) 4 incisivi, 4 premolari, 12 molari
28. Celulele formatoare de smalț sunt:
a) ameloblastele
b) osteoblastele
c) odontoblastele
29. Poziția pacienților în injectarea anticoagulantelor este:
a) decubit sau şezând
b) decubit lateral
c) decubit ventral
30. În stomatite nu întâlnim:
a) alterarea profundă a stării generale, hipotensiune, stare de şoc

b) salivaţia abundentă
c) tumefacţia mucoaselor, durere
31. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:
a) dinții care au provocat și întreținut procese de osteită și osteomielită
b) dinții cu malpoziție
c) dinții cu modiﬁcări coloristice
32. Erupţia dentară este:
a) o leziune simplă odontală
b) un fenomen social
c) un fenomen de creştere
33. Erupţia dentară este reprezentată de:
a) coroana dentară
b) mugurele dentar
c) migrarea dinţilor din zona osoasă în cavitatea bucală
34. Sângerările sunt favorizate în extracțiile dentare în:
a) diabet
b) alcoolismul cronic
c) nevrozele cronice
35. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:
a) dinții cu malpoziție
b) dinții cu gangrene care întrețin procese septice, subcutanate sau cornice în
limfonodulii perimaxilari
c) dinții cu modiﬁcări coloristice
36. Autoclavul folosește pentru sterilizare:
a) vaporii chimici sub presiune
b) vaporii supraîncălziți sub presiune
c) aerul uscat
37. Ectopia caninului este o anomalie:
a) de formă
b) de structură
c) de poziție
38. Resuscitarea respiratorie este indicată:
a) în congestie pulmonară
b) în pleurezie
c) în insuﬁcienţă respiratorie acută
39. Moartea clinică este:
a) oprirea circulaţiei şi respiraţiei
b) moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale
c) intervalul de timp între oprirea inimii şi moartea neuronilor

40. Premolarii sunt dinți caracteristici:
a) ambelor formule dentare
b) formulei dentare temporare
c) formulei dentare permanente
41. Valoarea normală a hemoglobinei la femei este:
a) 14- 18 g/100 ml
b) 12- 16 g/100ml
c) 11,2- 16,5 g/100ml
42. Supuraţiile difuze (ﬂegmoanele) sunt:
a) procese infecţioase
b) procese virale
c) procese inﬂamatorii
43. Câte picături are un gram de soluţie apoasă:
a) 45-50 picături
b) 20-25 picături
c) 60-65 picături
44. Formula dentară permanentă conține:
a) 20 de entități morfologice
b) 32 de entități morfologice
c) 16 entități morfologice
45. În deglutiția infantilă apare:
a) un contact intim dentar pe zone diferite
b) un contact intim interdentar între toți dinții
c) un spațiu vertical între cele două maxilare
46. Administrarea medicamentelor de către asistentul medical se face în
condiții:
a) de igienă, asepsie, dezinfecţie şi menţinerea normelor de control a infecţiilor
nosocomiale
b) de igienă, asepsie, sterilizare
c) de dezinfecţie
47. Valoarea normală a hemoglobinei la bărbați este:
a) 14- 18 g/100ml
b) 11,2- 16,5 g/100ml
c) 12- 16 g/100 ml
48. Insulina se păstrează:
a) congelator
b) în dulapul de medicamente, dar ferit de lumină
c) la rece (frigider)
49. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:

a) dinții cu modiﬁcări coloristice
b) dinții cu gangrene care au provocat supurații
c) dinții cu malpoziție
50. Sterilizarea urmărește:
a) distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate şi a virusurilor
b) proﬁlaxia infecţiilor plăgilor operatorii
c) dezinfecţia căzilor, băilor, ploştilor
51. În masticație, secționarea alimentelor (incizia) este o caracteristică a:
a) Incisivilor superiori și inferiori
b) premolarilor
c) molarilor
52. În extracțiile dentare sunt folosite ca perechi de instrumente:
a) cleștii pentru molarii superiori
b) cleștii pentru incisivi
c) elevatoarele drepte
53. Valoarea diagnostică a testului de vitalitate în leziunile dento- parodontale
este după:
a) 2 săptămâni
b) 4-6 luni
c) 1 lună
54. În erupția dentară, cel mai important rol îl are vitamina:
a) D
b) C
c) A
55. Soluția de tratament a fracturilor radiculare ale dinților temporari au ca
indicație:
a) extracţia
b) imobilizara
c) tratamentul endodontic
56. În insuﬁciența respiratorie, prima manoperă întreprinsă este:
a) asigurarea şi menţinerea libertăţii căilor aeriene
b) respiraţia artiﬁcială
c) oxigenoterapia
57. Tratamentul mecanic al gangrenei este o fază:
a) incompletă
b) completă
c) deﬁnitorie
58. Parodontita este:
a) o boală care atacă ţesuturile de susţinere ale dinţilor

b) o afecţiune a gingiilor
c) o inﬂamaţie a cavităţii bucale
59. Premolarii sunt dinți caracteristici:
a) ambelor formule dentare
b) formulei dentare permanente
c) formulei dentare temporare
60. Câte picături are un gram de soluţie uleioasă:
a) 45-50 picături
b) 30-40 picături
c) 50-60 picături
61. Anodonția face parte din:
a) anomaliile dentare de formă
b) anomaliile dentare de număr
c) anomaliile dentare de poziție
62. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului
chirurgical şi al materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav:
a) 24 ore de la efectuarea sterilizării
b) termen nelimitat dacă nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele
c) 48 de ore de la efectuarea sterilizării
63. Ectopia interesează în majoritatea cazurilor:
a) caninul inferior (mandibular)
b) caninii ambelor maxilare
c) caninul superior (maxilar)
64. Doza maximă a unui medicament este:
a) doza administrată în scop terapeutic fără efect toxic
b) doza administrată în cantitatea cea mai mare fără acţiune toxică asupra
organismului
c) doza care conduce la deces
65. Zona de succiune a câmpului protetic edentat total cuprinde:
a) bolta palatină
b) tuberozităţile maxilare
c) mucoasa care vine în contact cu
66. Forma incisivilor temporari este:
a) diferită de cea a dinţilor permanenţi
b) identică cu cea a dinţilor permanenţi
c) asemănătoare cu cea a dinţilor permanenţi
67. Smalțul dentar este de origine:
a) mezodermică
b) ecto-mezodermică

c) ectodermică
68. Aparatul ortodontic folosit pentru împiedicarea interpunerii limbii între
arcade este:
a) scutul lingual
b) arcul vestibular
c) plăcuța palatinală
69. Gura de lup constă în:
a) despicătură de interesează numai buza superioară
b) despicătură ce interesează atât buza superioară cât şi cerul gurii (palatul) sau
numai vălul palatin
c) despicătură parţială a vălului palatin
70. Vârsta erupției primului molar permanent este:
a) 12 ani
b) 6 ani
c) 18 ani
71. Dentina are origine:
a) mezo- ectodermică
b) mezodermică
c) ectodermică
72. Fracturile de mandibulă prin agresiune se întâlnesc cel mai frecvent la
grupa de vârstă:
a) 35-55 ani
b) 18-20 ani
c) 20-40 ani
73. Apoziția osoasă (osteogeneza) are loc:
a) în zonele de presiune alternată cu tracțiunea
b) în zonele de tracțiune parodontală
c) în zonele de presiune parodontală,
74. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea
bucală sunt:
a) caninii maxilari
b) incisivii centrali superiori
c) incisivii centrali inferiori
75. În ce zonă a coroanei dentare smalţul are grosimea maximă:
a) la nivelul cuspizilor
b) la coletul molarilor
c) la ecuatorul coronar
76. Prin electromiograﬁe se poate examina:
a) funcția musculară după potențialul de acțiune
b) funcția fonetică a aparatului dento- maxilofacial

c) funcția estetică a aparatului dento- maxillofacial
77. Primii dinți permanenți erupți în cavitatea bucală sunt:
a) molarii primi maxilari
b) incisivii centrali superiori
c) molarii primi mandibulari
78. Injecţia subcutanată aparţine obligaţiilor asistentei şi constă în:
a) efectuarea injecţiei în grosimea pielii
b) efectuarea injecţiei sub piele în ţesutul celular subcutanat sau hipodermic
c) efectuarea injecţiei în ţesut muscular
79. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncţiei la aproximativ:
a) 20 cm
b) 10 cm
c) 5 cm
80. Provocarea hipoglicemiei poate ﬁ atribuită:
a) unui aport alimentar mai bogat decât cel planiﬁcat în dietă
b) unei doze minime de insulină decât cea prescrisă
c) unei doze prea mare de insulină
81. Chistul radicular are iniţial forma:
a) neregulată
b) sferică
c) bilobată
82. Depozitarea medicamentelor se face în:
a) dulapuri compartimentate
b) noptiere
c) dulapuri speciale
83. În buza de iepure se constată:
a) despicătura totală a cerului gurii şi a vălului palatin
b) o despicătură ce interesează numai buza superioară
c) despicătura parţială a vălului palatin
84. Zona linguală centrală se întinde pe o distanţă de:
a) 3 cm
b) 1,5 cm
c) 6 cm
85. Spasmul glotic poate ﬁ provocat de:
a) înec
b) proteze dentare deplasate sau rupte
c) intoxicaţii cu substanţe convulsionante
86. Molarul de 6 ani pierdut precoce produce:

a) perturbări în plan sagital
b) perturbări în plan vertica
c) perturbări în plan transversal
87. Dinții temporari au camera pulpară:
a) identică cu cea a dinţilor permanenţi
b) deosebit de mică faţă de cea a dinţilor permanenţi
c) deosebit de voluminoasă faţă de cea a dinţilor permanenţi
88. Dintele are origine:
a) numai mezodermică
b) ecto- mezodermică
c) numai ectodermică
89. Dinții supranumerari fac parte din:
a) anomaliile dentare de număr
b) anomaliile dentare de poziție
c) anomaliile dentare de formă
90. Valoarea normală a hemoglobinei la copii este:
a) 14- 18 g/100ml
b) 12- 16 g/100 ml
c) 11,2- 16,5 g/100ml
91. Medicamentele sunt substanţe extrase din:
a) sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală
b) produse de origine animală
c) produse de orgine minerală
92. Ce se înţelege prin resuscitare cardio-respiratorie:
a) combatarea şi tratarea insuﬁcienţei cardiace
b) măsurile intreprinse pentru restabilirea activităţii cardiace
c) combaterea şi tratarea afecţiunilor pulmonare
93. Pentru pacientul cu intoleranţă digestivă sau intervenţii chirurgicale la
nivelul tubului digestiv se recomandă calea:
a) rectală
b) orală
c) respiratorie
94. Frecvent fracturile radiculare se întâlnesc:
a) la dentiţia mixtă
b) la dentiţia permanentă
c) la dentiţia temporară
95. Dinții permanenți, cu excepția molarului de minte, erup între:
a) 7- 8 ani
b) 6- 13 ani

c) 1- 11 ani
96. Indicația de traheostomie se face în:
a) intoxicaţii voluntare
b) în tratarea infecţiilor pleuro-pulmonare
c) traumatisme toracice cu fracturi costale multiple şi volet costal
97. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat:
a) o perturbare în erupţie
b) o formă de atavism
c) o anomalie
98. Ce este gangrena pulpară?
a) o leziune odontală simplă
b) o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană
c) un traumatism coronar
99. În masticație, fărâmițarea alimentelor (triturarea) este o caracteristică a:
a) incisivilor
b) a tuturor dinților
c) molarilor
100. La proba lingurii maxilare în cavitatea bucală se va aplica mai întâi:
a) marginea anterioară a lingurii
b) marginea posterioară a lingurii
c) marginea vestibulară a lingurii

