
EXAMEN GRAD PRINCIPAL 

sesiunea 2015

SPECIALITATEA: ASISTENT STOMATOLOGIE

TEST GRILA:

INTREBARI CU UN SINGUR RASPUNS CORECT DIN TREI

Prin raspuns corect se intelege completarea grilei de raspuns, prin umplerea cercului corespunzatr literei cu

raspunsul corect. La umplerea a doua sau trei cercuri si/sau in cazul taierii cu X a unui cerc umplut,

intrebarea respectiva se noteaza cu 0 puncte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu 1 punct.

1. Fracturile radiculare ale dinţilor temporari au indicaţii de:

a. imobilizare

b. tratament endodontic

c. extracţie

2. Asistenta medicală efectuează administrarea medicamentelor în condiţii de:

a. igienă, asepsie, sterilizare

b. de dezinfecţie

c. de igienă, asepsie, dezinfecţie şi menţinerea normelor de control a infecţiilor nosocomiale

3. Dintre vitamine, cel mai important rol în erupţia dentară o are:

a. vitamina A

b. vitamina D

c. vitamina C

4. Rezolvarea cariilor ocluzale temporare se face:

a. la vârste mici : 4-5 ani

b. la adolescenţă

c. la maturitate

5. Neplata cotizaţiei datorată de membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,

Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe o perioadă de 6 luni se sancţionează cu:

a. suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate;

b. mustrare;

c. avertisment.

6. Adjuvantele periajului dentar sunt:

a. înlocuitoare ale periajului dentar

b. mijloace ajutătoare ale periajului dentar

c. agenţi revelatori ai plăcii bacteriene
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7. Tartrul dentar poate fi:

a. parodontal;

b. lingual;

c. supra şi subgingival.

8. Gangrena pulpară este:

a. un traumatism coronar

b. o necroză a structurilor pulpare, urmată de invazie bacteriană

c. o leziune odontală simplă

9. Chistul radicular are iniţial forma:

a. sferică

b. neregulată

c. bilobat

10. Când este indicată resuscitarea respiratorie?

a. în pleurezie

b. în congestie pulmonară

c. în insuficienţă respiratorie acută.

11. Ce înţelegem prin moarte clinică?

a. intervalul de timp între oprirea inimii şi moartea neuronilor

b. oprirea circulaţiei şi respiraţiei

c. moartea neuronilor datorită anoxiei cerebrale.

12. Ce se înţelege prin resuscitare cardio-respiratorie?

a. combaterea şi tratarea afecţiunilor pulmonare;

b. combaterea şi tratarea insuficienţei cardiace;

c. măsurile întreprinse pentru restabilirea activităţii cardiace;

13. Medicamentele sunt depozitate în :

a. dulapuri speciale

b. dulapuri compartimentate

c. noptiere

14. Tratamentul mecanic a gangrenei este o fază :

a. completă

b. incompletă

c. definitorie

15. Spasmul glotic poate fi  provocat de:

a. înec;

b. proteze dentare deplasate sau rupte;

c. intoxicaţii cu substanţe convulsionante.
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16. Meziodensul (al treilea central superior) este considerat:

a. o perturbare în erupţie

b. o anomalie

c. o formă de atavism

17. Consistenţa cimentului fosfat de Zn trebuie să fie:

a. de smântână sau cremă

b. chitoasă

c. dură

18. Igienizarea protezelor de către pacient se realizează prin:

a. spălare cu apă şi săpun

b. spălare cu alcool şi clătire cu apă

c. nu este necesară igienizarea

19. Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi

Asistenţilor Medicali din România, este dovedită prin:

a. certificatul de membru care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională;     

b. documente de studii care atestă formarea în profesie;

c. orice documente.

20. După îndepărtarea tartrului şi remineralizare dispare:

a. sensibilitatea dureroasa

b. secretia purulenta

c. mobilitatea fiziologica

21. Subluxaţia dentară posttraumatică produce:

a. hemoragie în şanţul gingival

b. hemoragie în camera pulpară

c. extruzia dentară

22. Pulberea cimentului fosfat de Zn este de culoare:

a. gălbuie

b. alb

c. alb-gălbuie

23. Fracturile radiculare sunt mai frecvente:

a. la dentiţia mixtă

b. la dentiţia temporară

c. la dentiţia permanentă

24. Caria profundă pune probleme speciale:

a. dinţilor temporari

b. dinţilor permanenţi tineri

c. dinţilor permanenţi adulţi
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25. Detartrajul reprezintă:

a. un material pentru îndepărtarea depozitelor moi

b. un procedeu laborios pentru îndepărtarea tartrului

c. un instrument special, din oţel inoxidabil

26. Revelatorii de placă sunt:

a. metode de colorare “in vivo”

b. metode de îndepărtare a plăcii bacteriene

c. adjuvante ale periajului dentar

27. Furnizorii de educaţie continuă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor

medicali se stabilesc de către:

a. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în

colaborare cu Ministerul Sănătăţii;

b. Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice;

c. angajator.

28. Avizul anual 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;

29. Erupţia dentară este:

a. un fenomen social

b. un fenomen de creştere

c. o leziune simplă odontală

30. Valabilitatea plasmei uscate păstrate corespunzător este de:

a. 1o ani

b. 9 luni

c. 1 an

a. a. 1o ani

b. b. 9 luni

c. c. 1 an

31. Oglinda este folosită la:

a. la palparea pereţilor unei cavităţi;

b. îndepărtarea limbii şi a obrazului pentru a le proteja în timpul preparării

c. îndepărtarea dentinei ramolite
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32. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostică după:

a. două săptămâni

b. o lună

c. 4-6 luni

33. Erupţia dentară este reprezentată de:

a. mugurele dentar

b. coroana dentară

c. migrarea dinţilor din zona osoasă în cavitatea bucală

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

a. decubit lateral

b. decubit ventral

c. decubit sau şezând.

35. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt:

a. fuloare

b. excavatoare

c. instrumente de mână şi ciocan special

36. Cum se realizează masajul cardiac extern?

a. se apasă cu palma în spaţiul V intercostal stâng pe linia medioclaviculară;

b. se apasă cu podul ambelor palme în 1/3 inferioară a sternului;

c. se deprimă coastele cu 2-3 cm.

37. Ce produce întreruperea circulaţiei şi respiraţiei?

a. anoxie tisulară,ce se resimte în primul rând la nivelul sistemului nervos central;

b. diminuarea reflexelor osteotendinoase şi pupilare;

c. midriază pupilară.

38. Injecţia subcutanată aparţine obligaţiilor asistentei şi constă în:

a. efectuarea injecţiei în ţesutul muscular

b. efectuarea injecţiei sub piele în ţesutul celular subcutan sau hipodermic

c. efectuarea injecţiei în grosimea pielii

39. Fiola deschisă este menţinută cu:

a. policele, indexul şi mediusul mâinii stângi

b. policele şi mediusul mâinii drepte

c. policele şi indexul mâinii stângi

40. Tumora salivară este:

a. o tumoră mixtă

b. o tumoră benignă

c. o sialadenită cronică
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41. Reacţiile la fraxiparine pot fi:

a. sângerări nazale , gingivale

b. hemoragii diverse

c. scăderea numărului de plachete sanguine

42. Înscrierea ca membru al organizaţiei profesionale a asistenților medicali generaliști,

moașelor și asistenților medicali se face la:

a. filiala judeţeană în a cărei rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea,

filiala judeţeană în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa ori, în situaţii speciale, la Biroul

executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişt

b. Ministerul Sănătății;

c. Direcția de Dănătate Publică.

43. Boala parodontală reprezintă:

a. o formă particulară de infecţie

b. o placă bacteriană îngroşată

c. un proces de demineralizare

44. Tratamentul contuziei dentare constă în:

a. extracţia dintelui;

b. imobilizarea dintelui cu ligaturi de sârmă;

c. fără tratament;

45. Pentru pacientul cu intoleranţă digestivă sau intervenţii chirurgicale la nivelul tubului

digestiv este recomandată calea:

a. rectală

b. orală

c. respiratorie

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

a. mai subţire, pentru a menţine contracţia genioglosului

b. mai groasă pentru a realiza cu mai multă uşurinţă închiderea marginală

c. mai scurtă cu 1mm.

47. În ce se prepară apa sterilă pentru spălarea mâinilor chirurgului?

a. se spală cu apă curentă de la robinet

b. autoclav

c. pupinel

48. Care este prima manoperă întreprinsă în insuficienţa respiratorie?

a. oxigenoterapie

b. asigurarea şi menţinerea libertăţii căilor aeriene

c. respiraţie artificială
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49. Ce urmăreşte sterilizarea?

a. distrugerea tuturor  germenilor, inclusiv a formelor sporulate şi a virusurilor

b. dezinfecţia căzilor, băilor, ploştilor

c. profilaxia infecţiilor plăgilor operatorii

50. În periajul dentar (tehnica Bass), plasarea perilor periuţei se face:

a. la 30 grade  faţă de axul longitudinal al dinţilor

b. la 45 grade  faţă de axul longitudinal al dinţilor

c. la 90 grade faţă de axul longitudinal al dinţilor

51. Formele clinice ale pulpitelor cronice sunt:

a. foarte frecvente

b. relativ frecvente

c. neînsemnate

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

a. dotarea cabinetului

b. dotarea laboratorului

c. duritatea câmpului protetic

53. În cazul inflamaţiei pulpare cea mai potrivită tehnică este :

a. tehnica amputaţiei devitale

b. tehnica vitală

c. tehnica extirpării devitale

54. Doza maximă  a unui medicament este:

a. doza care conduce la deces

b. doza administrată în cantitatea cea mai mare fără acţiune toxică asupra organismului

c. doza administrată în scop terapeutic fără efect toxic

55. Ţesutul dentar dur este:

a. vascularizat

b. nevascularizat

c. secretor

56. Din totalul infecţiilor osoase, infecţiile oaselor maxilare reprezintă peste:

a. 50%

b. 20%

c. 40%

57. Supuraţiile difuze (flegmoanele) sunt:

a. procese infecţioase

b. procese inflamatorii

c. procese virale
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58. Grupa de vârstă cea mai expusă fracturilor de mandibulă prin agresiune :

a. 18-20 ani

b. 35-55 ani

c. 20-40 ani

59. Câte picături are un gram de soluţie apoasă:

a. 45-50 picături

b. 20-25 picături

c. 60-65 picături

60. Avizarea fişei de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent

medical se face de către:

a. angajator;

b. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

c. nu se avizează.

61. Frezele sunt instrumente care prelucrează suprafaţa prin:

a. abrazie

b. aşchiere

c. tăiere

62. Valabilitatea sângelui integral păstrat corespunzător este:

a. 21 zile

b. 3 zile

c. 14 zile

a. a. 21 zile

b. b. 3 zile

c. c. 14 zile

63. Placa bacteriană este:

a. placă dentară mobilă

b. indice de igienă orală

c. aglomerare polimicrobiană

64. Modul de administrare a medicamentelor:

a. calea digestivă şi parenterală

b. digestivă şi percutanată

c. digestivă, respiratorie, percutanată, urinară şi parenterală

65. Care este termenul de valabilitate al sterilizării instrumentarului chirurgical şi

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

                              8 / 13



66. Medicamentele sunt substanţe  extrase din:

a. produse de origine minerală

b. produse de origine animală

c. sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerală, vegetală sau animală

67. Periajul manual este:

a. un act conştient

b. un act inconştient

c. un act reflex

68. În fracturile coronare necomplicate cu deschiderea camerei pulpare, pacientul acuză:

a. dureri spontane

b. sângerarea pulpei dentare

c. durere pulsatilă

69. Riscul de malignizare a leucoplaziei este:

a. în cazul igienei orale defectuoase

b. mai mare la bărbaţi

c. mai mare la tineri

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

a. tipul de pastă de dinţi

b. în funcţie de mişcările periuţei

c. în funcţie de clătirea cavităţii orale

71. Doza unui medicament lichid folosit cu un pahar de apă este:

a. 50 g apă

b. 15 g apă

c. 200 g apă

72. Curăţarea pungilor parodontale se face cu:

a. foaia de mirt

b. chiureta

c. secera cu dublă cudare

73. Prin ce metodă se sterilizează la autoclav?

a. vapori chimici sub presiune

b. aer uscat

c. vapori supraîncălziţi sub presiune

74. Instrumentarul pentru anestezia loco-regională cuprinde:

a. seringă de unică folosinţă şi ace de diferite mărimi

b. ace, seringi, oglindă

c. oglindă, pensă, sondă dentară
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75. Ce este dezinfecţia?

a. metodă de prevenire a infecţiilor plăgilor operatorii

b. metodă curativă de distrugere a microbilor dintr-o plagă

c. metodă de îndepărtare şi distrugere a microbilor de pe piele, plăgi , obiecte , ploşti urinare…

76. Insulina se păstrează:

a. la rece (frigider)

b. congelator

c. în dulapul de medicamente dar ferit de lumină

77. Parodontita este:

a. o inflamaţie a cavităţii bucale

b. o afecţiune a gingiilor

c. o boală care atacă ţesuturile de susţinere a dinţilor

78. Duşurile bucale îndepărtează:

a. placa bacteriană

b. resturile alimentare

c. tartrul

79. Acelaşi produs în funcţie de doză  poate acţiona ca:

a. aliment

b. medicament

c. aliment, medicament, toxic

80. Sigilarea este:

a. o tehnică de periaj

b. metoda cea mai simplă de profilaxie primară

c. igiena alimentaţiei

81. Deglutiţia de tip infantil generează:

a. ocluzii prăbuşite

b. ocluzii inverse frontale

c. ocluzii deschise

82. Structura tartrului este:

a. predominant apoasă

b. predominant anorganică

c. predominant organică

83. Sindesmotoamele sunt:

a. instrumente asemănătoare elevatoarelor

b. instrumente pentru examinat

c. instrumente pentru anestezie
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84. În ce ritm se face respiraţia “gură la gură”sau “gură la nas” în cazul în care există un

singur salvator?

a. 10-12 /minut

b. 16-18/minut

c. 20-24/minut

85. Sigilarea se face:

a. la nivelul gingiei marginale

b. la nivelul şanţurilor şi gropiţelor

c. la nivelul muchiilor incizale

86. Care este incizia mai estetică în traheostomie?

a. incizia verticală

b. incizia oblică

c. incizia transversală

87. O placă bacteriană la maturitate se poate transforma:

a. în coci

b. în tartru

c. în bacili

88. 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. organizații sindicale;

c. alte organizații profesionale.

89. 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. nu răspund disciplinar.

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

a. în spaţii retentive

b. în spaţii perfect curăţate

c. imediat după efectuarea periajului profesional

91. Dozele uzuale în cazul heparinei pentru 24 h sunt:

a. 25.000-50.000 ui

b. 120.000 ui

c. 10.000 ui
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92. Ce este antisepsia?

a. metodă curativă de luptă împotriva infecţiilor

b. metodă profilactică de luptă împotriva infecţiilor

c. metodă de îndepărtare şi distrugere a microbilor de pe piele, material moale, obiecte din

încăperi.

93. 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.

94. Hiperglicemia poate fi provocată de:

a. absenţa sau întârzierea meselor

b. febră sau unele infecţii

c. de boli ale glandelor suprarenale a glandei pituitare  tiroide sau a unei boli de rinichi

95. Buza de iepure constă în:

a. despicătura parţială a vălului palatin

b. despicătura totală a cerului gurii şi vălului palatin

c. despicătura interesează numai buza superioară

96. Antiseptice cu acţiune nespecifică folosite cu succes în tratamentul gangrenei pulpare sunt:

a. hidroxidul de calciu

b. soluţia Walchoff

c. clorura de zinc

97. Faţă de celelalte oase ale feţei mandibula este mai expusă traumatismelor într-un raport de

:

a. 1/5

b. 1/3-1/4

c. 1/10

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

a. 10 cm

b. 20 cm

c. 5 cm

99. În cazul în care un asistent medical generalist, o moaşă sau un asistent medical nu îşi

exercită profesia o perioadă mai mare de 5 ani, reatestarea competenței profesionale a acestuia

de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten

a. obligatorie;  

b. opțională;

c. nu este obligatorie.
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100. Periajul dentar profesional asigură:

a. igienizarea cavităţii orale

b. îndepărtarea profesională a plăcii bacteriene supragingivale şi a pigmentaţiilor

c. îndepărtarea tartrului subgingival
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