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1. Spasmul glotic poate fi provocat de: 

a) înec

b) intoxicaţii cu substanţe convulsionante

c) proteze dentare deplasate sau rupte

2. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat: 

a) o anomalie

b) o formă de atavism

c) o perturbare în erupţie

3. Hipoglicemia poate fi provocată de: 

a) aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dietă

b) o doză minimă de insulină decât cea prescrisă

c) o doză prea mare de insulină

4. Deglutiţia de tip infantil generează: 

a) ocluzii inverse frontale

b) ocluzii deschise

c) ocluzii prăbuşite

5. Erupţia dentară este: 

a) un fenomen social

b) un fenomen de creştere

c) o leziune simplă odontală

6. Injecţia subcutanată aparţine obligaţiilor asistentei şi constă în: 

a) efectuarea injecţiei în ţesut muscular

b) efectuarea injecţiei în grosimea pielii

c) efectuarea injecţiei sub piele în ţesutul celular subcutanat sau hipodermic

7. La nivelul zonei linguale centrale, marginea lingurii individuale trebuie să
fie: 

a) mai scurtă cu 1 mm

b) mai subţire pentru a menţine contracţia genioglosului



c) mai groasă, pentru a realiza cu mai multă uşurinţă închiderea marginală

8. Periajul manual este: 

a) un act reflex

b) un act conştient

c) un act inconştient

9. Structura tartrului este: 

a) predominant anorganică

b) predominant apoasă

c) predominant organică

10. Supuraţiile difuze (flegmoanele) sunt: 

a) procese virale

b) procese infecţioase

c) procese inflamatorii

11. Chistul radicular are iniţial forma: 

a) bilobată

b) neregulată

c) sferică

12. Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite: 

a) alterarea profundă a stării generale, hipotensiune, stare de şoc

b) tumefacţia mucoaselor, durere

c) salivaţia abundentă

13. Deartrajul reprezintă: 

a) un instrument special, din oţel inoxidabil

b) un material pentru îndepărtarea depozitelor moi

c) un procedeu laborios pentru îndepărtarea tartrului

14. Lingurile Black (excavatoarele) sunt folosite la: 

a) îndepărtarea dentinei patologice

b) regularizarea peretelui pulpar

c) despicarea smalţului

15. Periajul dentar profesional asigură: 

a) îndepărtarea profesională a plăcii bacteriene supragingivale şi a pigmentaţiilor

b) Igienizarea cavităţii orale

c) îndepărtarea tartrului subgingival

16. Insulina se păstrează: 

a) la rece (frigider)

b) în dulapul de medicamente dar ferit de lumină

c) congelator

17. Revelatorii de placă sunt: 



a) metode de îndepărtare a plăcii bacteriene

b) metode de colorare "in vivo"

c) adjuvante ale periajului dentar

18. În cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi de
mandibulă şi insuficienţă respirator acută, ce facem ? 

a) oxigenoterapie

b) intubaţie oro-traheală

c) traheostomie

19. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt: 

a) excavatoare

b) fuloare

c) instrumente de mână şi ciocan special

20. Sigilarea este: 

a) igiena alimentaţiei

b) metoda cea mai simplă de profilaxie primară

c) o tehnică de periaj

21. Tratamentul mecanic al gangrenei este o fază: 

a) completă

b) definitorie

c) incompletă

22. Oglinzile dentare sunt instrumente de: 

a) examinat

b) preparare

c) de mână

23. Pungile parodontale sunt: 

a) leziuni acute parodontale

b) leziuni infecţioase inflamatorii

c) leziuni ale ţesutului parodontal marginal

24. Camera pulpară a dinţilor temporari este: 

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 permanenţă

25. Buza de lup constă în: 

a) despicătură ce interesează atât buza superioară cât şi cerul gurii (palatul) sau
numai vălul palatin

b) despicătură de interesează numai buza superioară

c) despicătură parţială a vălului palatin

26. Ce urmăreşte sterilizarea? 

a) profilaxia infecţiilor plăgilor operatorii



b) dezinfecţia căzilor, băilor, ploştilor

c) distrugerea tuturor germenilor, inclusiv a formelor sporulate şi a virusurilor

27. La pacientul cu teren patologic cine stabileşte diagnosticul şi cine pune
avizul pentru începerea îngrijirilor stomatologice: 

a) medicul stomatolog

b) medicul de familie

c) medicul specialist

28. Discul de carborundum este utilizat: 

a) în detartraj

b) pentru tăierea în laborator sau cabinet a lucrărilor protetice

c) îndepărtarea depozitelor moi de pe suprafaţa dinţilor

29. Fracturile radiculare sunt mai frecvente: 

a) la dentiţia permanentă

b) la dentiţia temporară

c) la dentiţia mixtă

30. Parodontita este: 

a) o inflamaţie a cavităţii bucale

b) o afecţiune a gingiilor

c) o boală care atacă ţesuturile de susţinere ale dinţilor

31. Boala parodontală reprezintă: 

a) un proces de demineralizare

b) o placă bacteriană îngroşată

c) o formă particulară de infecţie

32. Gangrena pulpară este: 

a) o leziune odontală simplă

b) un traumatism coronar

c) o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană

33. În examinarea cariilor incipiente este folosită sonda: 

a) curbă

b) flexibilă (din plastic sau oţel)

c) dreaptă

34. Dintre vitamine, cel mai important în erupţia dentară îl are: 

a) vitamina D

b) vitamina C

c) vitamina A

35. Sindesmotoamele sunt: 

a) instrumente pentru anestezie

b) instrumente asemănătoare elevatoarelor

c) instrumente pentru examinat



36. Pietrele sunt instrumente rotative care prelucrează structura prin: 

a) tăiere

b) abrazie

c) aşchiere

37. Asistenta medicală efectuează administrarea medicamentelor în condiţii
de : 

a) de dezinfecţie

b) de igienă, asepsie, dezinfecţie şi menţinerea normelor de control a infecţiilor
nosocomiale

c) igienă, asepsie, sterilizare

38. Traheostomia este indicată în: 

a) traumatisme toracice cu fracturi costale multiple şi volet costal

b) intoxicaţii voluntare

c) în tratarea infecţiilor pleuro-pulmonare

39. Garoul elastic se aplică deasupra locului puncţiei la aproximativ: 

a) 20 cm

b) 5 cm

c) 10 cm

40. Igienizarea protezelor de către pacient se realizează prin: 

a) nu este necesară igienizarea

b) spălare cu alcool şi clătire cu apă

c) spălare cu apă şi săpun

41. Molarul de 6 ani a fost considerat: 

a) cel mai important de pe arcadă

b) dintele cel mai neimportant de pe arcadă

c) cheia ocluziei

42. Grupa de vârstă cea mai expusă fracturilor de mandibulă prin agresiune: 

a) 35-55 ani

b) 18-20 ani

c) 20-40 ani

43. Ce se înţelege prin resuscitare cardio-respiratorie: 

a) combaterea şi tratarea afecţiunilor pulmonare

b) măsurile intreprinse pentru restabilirea activităţii cardiace

c) combatarea şi tratarea insuficienţei cardiace

44. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului
chirurgical şi al materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav: 

a) 48 de ore de la efectuarea sterilizării

b) termen nelimitat dacă nu s-au deschis cutiile de instrumente sau casoletele

c) 24 ore de la efectuarea sterilizării



45. Oglinda este folosită la: 

a) îndepărtarea dentinei ramolite

b) palparea pereţilor unor cavităţi

c) îndepărtarea limbii şi a obrazului pentru a le proteja în timpul preparării lucrului

46. Buza de iepure constă în: 

a) despicătura totală a cerului gurii şi a vălului palatin

b) despicătura interesează numai buza superioară

c) despicătura parţială a vălului palatin

47. Fiola deschisă se menţine cu: 

a) policele şi mediusul mâinii drepte

b) policele, indexul şi mediusul mâinii stângi

c) policele şi indexul mâinii stângi

48. Pulberea cimentului fosfat de Zn este de culoare : 

a) alb

b) gălbuie

c) alb-gălbuie

49. Alegerea materialului şi a tehnicii de amprentare preliminară se face în
funcţie de: 

a) duritatea câmpului protetic

b) dotarea laboratorului

c) dotarea cabinetului

50. Erupţia dentară este reprezentată de: 

a) coroana dentară

b) migrarea dinţilor din zona osoasă în cavitatea bucală

c) mugurele dentar

51. Câte picături are un gram de soluţie uleioasă: 

a) 45-50 picături

b) 50-60 picături

c) 30-40 picături

52. Pentru pacientul cu intoleranţă digestivă sau intervenţii chirurgicale la
nivelul tubului digestiv se recomandă calea: 

a) respiratorie

b) rectală

c) orală

53. Placa bacteriană (ca factor etiologic al principalelor afecţiuni
stomatologice), se depune: 

a) imediat după efectuarea periajului profesional

b) în spaţii perfect curăţate

c) în spaţii retentive

54. Curăţarea pungilor parodontale se face cu: 



a) secera cu dublă cudare

b) foaia de mirt

c) chiureta

55. Eupţia dinţilor permanenţi (cu excepţia molarului de minte) se întinde: 

a) 1-11 ani

b) 7-18 ani

c) 6-13 ani

56. Incisivii temporali, centrali şi laterali, au formă: 

a) asemănătoare cu cea a dinţilor permanenţi

b) diferită de cea a dinţilor permanenţi

c) aproape identică cu cea a dinţilor permanenţi

57. Câte picături are un gram de soluţie apoasă: 

a) 20-25 picături

b) 45-50 picături

c) 60-65 picături

58. Pierderea precoce a molarului de 6 ani produce: 

a) perturbări în plan sagital

b) perturbări în plan vertical

c) perturbări în plan transversal

59. Sigilarea se face: 

a) la nivelul muchiilor incizale

b) la nivelul şanţurilor şi gropiţelor ocluzale

c) la nivelul gingiei marginale

60. Tehnicile de periaj pot fi clasificate în funcţie de: 

a) tipul de pastă de dinţi

b) clătirea cavităţii orale

c) mişcările periuţei

61. Medicamentele sunt substanţe extrase din: 

a) produse de orgine minerală

b) sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală

c) produse de origine animală

62. Sonda interproximală este folosită în: 

a) examinarea cariilor incipiente

b) examinarea suprafeţelor dentale inaccesibile privirii

c) detectarea cariilor aproximale

63. Duşurile bucale îndepărtează: 

a) placa bacteriană

b) resturile alimentare

c) tartrul



64. Anticoagulantele injectabile se fac la pacient aflat în poziţie de: 

a) decubit lateral

b) decubit sau şezând

c) decubit ventral

65. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostică
după: 

a) 1 lună

b) 4-6 luni

c) 2 săptămâni

66. 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

67. Placa bacteriană este: 

a) aglomerare polimicrobiană

b) placă dentară mobilă

c) indice de igienă orală

68. Consistenţa cimentului fosfat de Zn trebuie să fie: 

a) dură

b) de smântână sau cremă

c) chitoasă

69. Prin ce metode se sterilizează la autoclav: 

a) aer uscat

b) vapori chimici sub presiune

c) vapori supraîncălziţi sub presiune

70. Când este indicată resuscitarea respiratorie: 

a) în congestie pulmonară

b) în insuficienţă respiratorie acută

c) În pleurezie

71. Care este prima manoperă întreprinsă în insuficienţa respiratorie: 

a) oxigenoterapie

b) respiraţie artificială

c) asigurarea şi menţinerea libertăţii căilor aeriene

72. Cel de-al doilea molar temporar este o copie fidelă a: 

a) molarului de 6 ani

b) molarului de 12 ani

c) molarului de minte

73. Medicamentele sunt depozitate în: 



a) dulapuri speciale

b) noptiere

c) dulapuri compartimentate

74. Pentru prepararea materialelor în cariologie sunt folosite: 

a) spatule de ciment

b) spatule bucale

c) pense dentare

75. Fracturile radiculare ale dinţilor temporari au indicaţiile de : 

a) imobilizare

b) extracţie

c) tratament endodontic

76. Prezenţa bridelor longitudinale la periferia câmpului protetic necesită
amprentarea cu: 

a) materiale termoplastice

b) gips

c) alginat

77. Ce înţelegem prin moare clinică: 

a) oprirea circulaţiei şi respiraţiei

b) intervalul de timp între oprirea inimii şi moartea neuronilor

c) moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale

78. Frezele sunt instrumente care prelucrează suprafaţa prin: 

a) tăiere

b) abrazie

c) aşchiere

79. Instrumentarul pentru diagnostic cuprinde: 

a) măşti respiratorii, laringoscop

b) ace, seringi, stetoscop

c) stetoscop, aparat de măsurat TA, Glucostix (aparat de mîsurat glucoza în sânge)

80. Manipularea buletelor de vată pentru a usca dintele de face cu ajutorul: 

a) pensei dentare

b) sondei

c) oglinzii

81. Acordarea consimţământului pacientului nu este obligatorie în cazul în
care: 

a) informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în
tratamentul pacientului;

b) pacientul suferă de boli psihice, caz în care nu este necesar să fie implicat în
procesul de luare a deciziei.

c) pacientul este în fază terminală;

82. Statutul OAMGMAMR: 



a) aprobă criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de
sănătate, elaborate de catre Ministerul Sănătăţii;

b) stabileşte reglementările legislative din domeniul sanitar;

c) stabileşte procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, constatarea
abaterii disciplinare, aplicarea şi prescripţia sancţiunilor disciplinare.

83. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenţie medicală se înţelege: 

a) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic;

b) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv,
terapeutic ori de reabilitare.

c) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienţilor internaţi într-o
unitate sanitară;

84. Dezinfecţia prin mijloace fizice este reprezentată de: 

a) flambare, doar pentru instrumentele folosite în laboratorul de microbiologie;

b) căldură umedă utilizată pentru microaerofloră.

c) raze ultraviolete ca metodă unică şi eficace pentru dezinfecţia suprafeţelor netede
din sălile de operaţie;

85. Deşeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice sunt considerate: 

a) periculoase, fiind marcate cu asterisc şi au regim special în ceea ce priveşte
managementul acestora;

b) nepericuloase, dar sunt colectate separat.

c) nepericuloase, dar fac obiectul evidenţelor cabinetelor stomatologice;

86. Pacienţii au dreptul: 

a) de a fi tratat cu respect, evitându-se în măsura în care se poate, discriminarea pe
baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei,
opţiunilor politice sau antipatiei personale;

b) de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul lor
de utilizare.

c) ambele răspunsuri sunt corecte.

87. Recipientul în care se face colectarea deşeurilor periculoase rezultate din
activităţi medicale: 

a) are culoarea galbenă, este 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.

b) este de unică folosinţă şi se elimină odată cu conţinutul;

c) poate fi reprezentat de: cutie de carton, sac galben sau negru;

88. Procedura de distrugere a majorităţii microorganismelor patogene sau
nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenţilor fizici şi/sau chimici, se
numeşte: 

a) dezinfecţie.

b) antisepsie;

c) asepsie;

89. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund
disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând
situaţia în care pacientul/aprţinătorul: 



a) nu şi-a dat consimţământul expres pentru divulgarea informaţiilor;

b) îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;

c) este obligat sa consimtă asupra situaţiei date.

90. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România se organizează şi funcţionează ca organizaţie
profesională ce raspunde de: 

a) controlul şi supravegherea profesiei de asistent medical generalist licenţiat, cu
studii de scurtă/lungă durată.

b) controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale în cadrul activităţii asistenţilor
medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;

c) controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de
practică publică autorizate;

91. Controlul aeromicroflorei presupune: 

a) utilizarea metodei sedimentării Koch sau a metodei volumetrice.

b) recoltarea probei numai după ce a expirat timpul de contact al soluţiei
dezinfectante utilizate;

c) determinarea gradului de încărcare a aerului cu flora microbiană din zonele cu risc;

92. Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este dovedită doar prin: 

a) avizul de liberă practică, aşa cum este el definit în legislaţia naţională;

b) creditele EMC;

c) certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România avizat anual.

93. 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.

94. Precizaţi care afirmaţie este adevărată: 

a) ambele răspunsuri sunt adevărate.

b) asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să alerteze
autoritatea naţională în cazul în care apreciază că nu se respectă în mod constant
regulile de igienă;

c) impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă
o abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical
care participă în mod voluntar şi conştient la asemenea fapte;

95. Produsele de curăţare: 

a) se amestecă în vederea obţinerii unui produc de calitate superioară;

b) se depozitează pe termen lung în secţii în vederea utilizării;

c) sunt manipulate cu pretecţie manuală.

96. Unul dintre documentele solicitate pentru eliberarea Certificatului de
membru este: 



a) copia legalizată a certificatului de malpraxis.

b) certificatul de sănătate fizică şi psihică;

c) dovada vechimii în muncă;

97. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distrug microorganismele la
nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc: 

a) antiseptice;

b) aseptice;

c) penicilinaze;

98. Secretul profesional constituie: 

a) nici un răspuns corect.

b) tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în calitatea
lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a
pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic,
prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv
rezultatul autopsiei;

c) discreţia totală în ceea ce priveşte problemele de diagnostic, prognostic, tratament,
circumstanţe în legătură cu boala, inclusiv rezultatul autopsiei, cu menţiunea că viaţa
intima a pacientului nu reprezintă obiectul secretului profesional;

99. Operaţiunea prin care sunt distruse microorganismele, inclusiv sporii
bacterieni de pe instrumentele medicale poartă numele de: 

a) dezinfecţie;

b) curăţenie;

c) sterilizare

100. În conformitate cu Legea 46/2003, prin îngrijiri terminale se înţelege: 

a) îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când
nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală;

b) îngrijirile paliative.

c) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticată cu neoplazie;


