EXAMEN GRAD PRINCIPAL
sesiunea 2013
SPECIALITATEA: ASISTENT MEDICO-SOCIAL

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. Clientii asistentei sociale se pot clasifica dupa urmatoarele criterii, cu exceptia:
a. În functie de orientarea ajutorului specializat;
b. În functie de atitudinea clientului fata de serviciul asistential;
c. În functie valoarea tensiunii arteriale
2. Pozitiile – capcana care trebuie evitate în sistemul de relatii profesionale ale asistentei
sociale sunt urmatoarele:
a. Pozitia de confident;
b. Pozitia de intermediar obligat;
c. Pozitia de tert.
3. Observatia spontana are urmatoarea caracteristica dintre cele de mai jos:
a. Caracterul subiectiv
b. Precizia
c. Fundamentare teoretica
4. În cadrul observatiei stiintifice distingem urmatoarele tipuri de observatie, cu exceptia:
a. Observatia de explorare;
b. Observatia de diagnostic;
c. Observatia întâmplatoare.
5. Selectati dintre cele de mai jos raspunsul care nu constituie functii interne ale familiei:
a. Functii biologice si sanitare;
b. Functii de achizitie de bunuri de consum;
c. Functii pedagogice, educative si morale.
6. Clasificarea familiilor în functie de mediul de rezidenta include:
a. Familia rurala
b. Familia monoparentala
c. Familia largita
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7. Industrializarea si urbanizarea au facut ca familia:
a. Sa îsi pastreze valorile traditionale
b. Sa îsi sporeasca latura de consum
c. Sa aiba un numar mai mare de copii
8. Selectati dintre cele de mai jos afirmatia care se abate de la drepturile copilului:
a. Copilul este înregistrat în prima luna luna dupa nastere;
b. Copilul are dreptul la un nume;
c. Copilul are dreptul de a dobândi o cetatenie.
9. Handicapul reprezinta:
a. O boala infecto-contagioasa;
b. Reducerea functiilor umane de diferite niveluri;
c. O deficienta fizica sau psihica ce diminueaza partial sau total capacitatea de a face fata
cerintelor zilnice ale vietii.
10. Asistenta medico-sociala a deficientelor senzoriale se refera la:
a. Asistenta medico-sociala a copiilor abandonati
b. Asistenta medico-sociala a deficientelor fizice
c. Asistenta medico-sociala a copilului surd, surdo-mut sau nevazator.
11. Stiinta implicata în diagnoza sociala este:
a. Psihologia
b. Cardiologia
c. Oncologia
12. Programul Fundatiei Ana Aslan destinat populatiei vârstnice prevede:
a. Responsabilitatea integrala a familiei;
b. Servicii medico-sociale adaptate cerintelor vârstnicilor;
c. Internarea obligatorie a persoanelor de peste 65 de ani.
13. Printre problemele sociale legate de relatiile de munca se afla si:
a. Instabilitatea relatiilor parinti - copii;
b. Instabilitatea relatiilor de cuplu;
c. Instabilitatea în încadrare.
14. Problematica medico-sociala comporta si aspecte de ordin:
a. Lingvistic;
b. De petrecere a timpului liber;
c. Ale relatiilor de familie si sociale.
15. Ancheta sociala este:
a. O actiune de interventie;
b. Un instrument de masura a erorilor medicale;
c. Are ca scop principal evaluarea efectuarii vaccinarilor.
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16. Prin boala cronica se întelege:
a. O afectiune ce nu lasa sechele;
b. O afectiune complet vindecabila într-un timp scurt;
c. O afectiune de durata îndelungata, adesea nevindecabila.
17. Alegeti dintre enumerarile de mai jos pe cele care nu constituie faze ale asistentei sociale
individualizate:
a. Investigatia sociala;
b. Tratamentul medical;
c. Diagnoza sociala.
18. Faza de investigatie sociala consta în:
a. Adunarea informatiilor, studierea situatiei si a personalitatii dependentului;
b. Clasificarea si aranjarea sistematica a informatiilor obtinute;
c. Masurile luate pentru refacerea si normalizarea dependentului.
19. Planul de refacere în terapia sociala se face:
a. Fara consimtamântul dependentului;
b. De comun acord cu dependentul;
c. Indiferent de dorintele dependentului.
20. Persoanele cu care este recomandabil sa se ia legatura în cazul investigatiei sociale la
persoanele dependente sunt:
a. Rudele asistatului
b. Un jurnalist
c. Un politician
21. Care dintre relatiile tip cauza-efect enumerate mai jos este falsa:
a. boala duce la saracie
b. somajul duce la saracie
c. saracia si boala nu se influenteaza reciproc.
22. Diagnoza sociala trebuie sa cuprinda:
a. Contactul cu rudele dependentului;
b. Stabilirea factorilor cauzali de dependenta;
c. Planul de refacere sociala.
23. Masurile care pot fi întreprinse pentru recuperarea deficientilor senzoriali sunt
urmatoarele, cu exceptia:
a. Instruire generala si profesionala
b. Activitate de depistare
c. Plasarea în munca remunerata
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24. Pentru exercitarea oricarei forme de munca sunt necesare urmatoarele, cu exceptia:
a. Un efort neuropsihic si locomotor
b. Un complex de adaptare, proportional cu efortul locomotor si neuropsihic.
c. Un complex de superioritate
25. Caracteristicile familiei urbane sunt urmatoarele, cu exceptia:
a. Se trece de la familia largita la familia nucleara
b. Se schimba relatiile dintre membrii grupului familial si rolurile pe care acestia le realizeaza
c. Creste latura productiva a familiei si scade latura de consum.
26. Din punct de vedere medico-social, maltratarea copilului poate fi:
a. religioasa
b. fizica, psihica si morala
c. politica
27. Elementele care deosebesc anchetele sociale una de alta sunt urmatoarele, cu exceptia:
a. scopul
b. obiectul
c. terapia sociala
28. Problemele batrânetii pot fi privite si analizate din punct de vedere:
a. Fiziologic si medico-social
b. Ortodox
c. Etnic
29. Particularitatile în problematica sociala a batrânilor, în functie de situatia familiala se
refera la categoriile de mai jos, cu exceptia:
a. Batrâni singuri sau cuplu de batrâni
b. Batrâni pensionari
c. Batrâni cu descendenti.
30. Împrejurarile care determina abandonarea copilului de catre parinti sunt urmatoarele, cu
exceptia:
a. Copilul nascut din tata si mama necunoscuti, care a fost gasit intr-un loc oarecare;
b. Copilul ai carul parinti sunt decazuti moral;
c. Copilul internat în spital pentru o boala contagioasa.
31. Masurile de protectie a copilului abandonat pot fi realizate prin:
a. Internarea în spital
b. Încredintarea copilului în vederea adoptiei
c. Înscrierea la medicul de familie
32. Asistenta medico-sociala a copilului nevazator presupune urmatoarele, cu exceptia:
a. Educatie în institutii specializate;
b. Plasarea în munca dupa terminarea educatiei;
c. Plasarea pentru adoptie.
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33. Nu constituie încalcari ale regulilor etice urmatoarea:
a. Jignirea si calomnierea profesionala;
b. Perturbarea linistii publice;
c. Blamarea si defaimarea profesionala.
34. Informatii cu caracter confidential despre pacienti pot fi furnizate de catre asistentii
medicali în urmatoarele conditii:
a. La solicitarea apartinatorilor;
b. Daca legea o cere în mod expres;
c. La solicitarea jurnalistilor.
35. Persoanele cu tulburari psihice :
a. Beneficiaza de asistenta medicala adaptata;
b. Beneficiaza de asistenta medicala pâna la vârsta de 65 de ani;
c. Nu beneficiaza de asistenta medicala.
36. În functie de atitudinea fata de serviciul asistential, clientul poate fi:
a. Revendicativ
b. Deprimat
c. Contagios
37. Perioada crizelor de dezvoltare (pubertate si adolescenta) se caracterizeaza prin:
a. Atitudine de independenta, încapatânare, irascibilitate si revolta fata de activitatea adultilor
b. Acceptarea cu entuziasm a autoritatii adultilor
c. Nevoia de a fi supravegheat de un adult.
38. În functie de orientarea ajutorului specializat, clientii asistentei sociale pot fi:
a. Clienti care solicita ajutor pentru sine;
b. Clienti care solicita ajutor în favoarea altor persoane
c. Clienti internati în spital.
39. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata în legatura cu responsabilitatea personala
a asistentului medical:
a. Sunt raspunzatori pentru fiecare dintre actele lor profesionale;
b. În caz de pericol public are dreptul sa îsi abandoneze bolnavii;
c. Pot cere recompense, altele decât formele legale de plata.
40. Legea în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical este:
a. Legea nr. 95/2006 privind reforma în sanatate
b. Ordonanta de urgenta nr 144/2008
c. Ordinul nr. 916/2006
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41. Activitatile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist sunt urmatoarele,
cu exceptia:
a. Administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului
b. Protejarea si ameliorarea sanatatii
c. Stabilirea diagnosticului de boala.
42. Profesia de asistent medical poate fi exercitata pe teritoriul României de:
a. O persoana cu diploma de medic;
b. Cetateni ai statului român sau ai unui stat din UE care detin calificarea necesara;
c. Orice persoana.
43. Certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din România se acorda pe baza urmatoarelor documente, cu exceptia:
a. Extras de cont bancar
b. Certificat de cazier judiciar
c. Certificat de sanatate fizica si psihica.
44. Care dintre afirmatiile de mai jos reprezinta un drept de membru al Ordinului Asistentilor
Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România:
a. Dreptul de libera alegere a furnizorului de servicii medicale;
b. Dreptul de a participa la programe de perfectionare si la alte forme de educatie;
c. Dreptul de a candida la alegeri parlamentare.
45. Membrii Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
România au urmatoarele obligatii, cu exceptia:
a. Sa manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei,
b. Sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac parte,
c. De a alege si de a fi alesi în organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România
46. Pentru practicieni independenti polita de asigurare pentru riscurile ce decurg din practica
profesionala:
a. se incheie in nume personal
b. se realizeaza prin societate privata
c. nu este necesara
47. Sanctiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali
Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România le pot aplica sunt urmatoarele, cu
exceptia:
a. Mustrarea
b. Avertismentul
c. Desfacerea contractului de munca
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48. Pregatirea asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali se realizeaza
prin urmatoarele forme de învatamânt, cu exceptia:
a. Învatamânt sanitar postliceal
b. Învatamânt universitar
c. Învatamânt liceal
49. Plata indemnizatiei lunare pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav se face de
catre:
a. Primarii,
b. Directia de sanatate publica
c. Medicul de familie.
50. Încredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie:
a. Greseala deontologica
b. Malpraxis
c. Eroare umana
51. În cazul unor neîntelegeri, în considerarea calitatii profesionale, conflictul în prima
instanta este mediat de:
a. Justitie
b. Comisia de etica si deontologie
c. Biroul consiliului judetean
52. Care dintre afirmatiile de mai jos în relatie cu obligatia acordarii de îngrijiri medicale este
falsa:
a. Asistentul medical nu poate face discriminari pe baza rasei, sexului, vârstei;
b. Asistentul medical poate face discriminari pe baza apartenentei etnice;
c. Asistentul medical nu poate face discriminari pe baza religiei, originii nationale sau sociale.
53. În caz de calamitati naturale, asistentii medicali au urmatoarea obligatie profesionala:
a. Sa îsi adaposteasca familia;
b. Sa îsi ofere de bunavoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunostinta despre
eveniment;
c. Sa îsi ia concediu de odihna.
54. Alegeti dintre propozitiile de mai jos afirmatia corecta privind vointa pacientului:
a. Vointa pacientului în alegerea asistentului medical generalist trebuie întotdeauna respectata,
indiferent care este sensul acesteia;
b. Vointa pacientului în alegerea asistentului medical generalist se subordoneaza intereselor
asistentului medical;
c. Pacientul nu îsi poate exprima vointa în alegerea asistentului medical generalist
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55. Daca în urma examinarii sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist considera
ca nu are suficiente cunostinte pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, poate recurge la:
a. Continuarea asigurarii asistentei, indiferent de nivelul de cunostinte;
b. Consultarea cu familia pacientului;
c. Consultarea cu alti colegi.
56. Fata de problemele familiale ale pacientului, asistentul medical trebuie sa pastreze
urmatoarea atitudine:
a. O atitudine stricta de neutralitate si neamestec în problemele familiale;
b. Sa sfatuiasca întotdeauna pacientul cum sa îsi rezolve problemele familiale;
c. Sa ia apararea pacientului în relatie cu familia acestuia.
57. Pacientul are urmatoarele drepturi, cu exceptia:
a. Dreptul la informatie medicala;
b. Dreptul la consimtamânt;
c. Dreptul de a stabili programul de vizita al apartinatorilor.
58. Interventia medicala se poate efectua în urmatoarele conditii:
a. Numai dupa ce pacientul si-a dat consimtamântul;
b. Chiar daca pacientul a refuzat interventia medicala în scris;
c. Chiar daca pacientului nu i s-a solicitat consimtamântul, nefiind situatie urgenta.
59. În cazul participarii pacientului la învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica,
consimtamântul pacientului este:
a. Obligatoriu
b. Facultativ
c. Orientativ
60. Consimtamântul pacientului nu este obligatoriu în urmatoarele situatii:
a. În cazul fotografierii sau filmarii sale într-o unitate medicala;
b. Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de
urgenta
c. Pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor probelor biologice prelevate din corpul sau.
61. Secretul profesional este:
a. Obligatoriu
b. Facultativ
c. La decizia angajatorului
62. Obiectul secretului profesional îl constituie urmatoarele, cu exceptia:
a. Tot ceea ce asistentul medical, în calitate de profesionist, a aflat direct sau indirect în
legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor;
b. Numai ceea ce asistentul medical, în calitate de profesionist, a aflat în mod direct, în
legatura cu viata intima a pacientului;
c. Numai ceea ce asistentul medical, în calitate de profesionist, a aflat în mod direct, în
legatura cu viata intima a familiei si a apartinatorilor.
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63. Asistentul medical generalist nu raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului
profesional daca:
a. Destainuirea s-a facut catre sotul/sotia pacientului;
b. Pacientul si-a dat consimtamântul expres pentru divulgarea informatiilor respective;
c. Destainuirea s-a realizat în scop de comunicare stiintifica.
64. Care dintre afirmatiile de mai jos este adevarata în legatura cu pacientul cu tulburari
psihice:
a. Trebuie sa fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de
întelegere;
b. Nu poate fi implicat în procesul de luare a deciziei;
c. Nu are dreptul sa fie implicat în procesul de luare a deciziei.
65. Asistentul medical generalist poate profesa:
a. Numai in regim salarial
b. Numai in regim independent
c. In regim salarial si/sau independent
66. În cazul îngrijirii minorilor, asistentul medical are urmatoarea obligatie:
a. Sa alerteze managerul spitalului, daca apreciaza ca minorul este victima unei agresiuni sau
privatiuni;
b. Sa alerteze autoritatea competenta, daca apreciaza ca minorul este victima unei agresiuni
sau privatiuni;
c. Sa alerteze presa, daca apreciaza ca minorul este victima unei agresiuni sau privatiuni.
67. Scopurile principale ale codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al
moasei si al asistentului medical din România sunt urmatoarele, cu exceptia:
a. Ocrotirea drepturilor pacientilor;
b. Apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de medic;
c. Apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de asistentul medical generalist, de moasa si
de asistent medical.
68. Comportamentul agresiv poate fi preintampinat eficient prin:
a. justificarea agresiunii;
b. asigurarea dezvoltarii obiceiurilor non-violente, alternative;
c. paza victimei.
69. Institutia abilitata in vederea reperarii si sanctionarii delicventei NU este:
a. politia;
b. tribunalul;
c. primaria.
70. Analiza actiunii sociale trebuie centrata pe:
a. modele politice;
b. modele de actiune;
c. modele economice.
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71. Prin comportament antisocial se intelege:
a. autodistrugere;
b. distrugerea bunurilor publice;
c. manifestarea indiferentei.
72. Asigurarile sociale au ca scop sustinerea:
a. emotionala;
b. financiara;
c. familiala.
73. Ajutorarea persoanelor aflate in situatii dificile se bazeaza pe:
a. principiul identitatii;
b. principiul personalitatii;
c. principiul solidaritatii.
74. Printre prestatiile sociale, pentru familie si copil, se afla si:
a. ajutoare pentru sotiile de militari in termen;
b. ajutor social lunar pentru persoane cu disabilitati;
c. alocatii pentru someri.
75. Printre prestatiile sociale pentru persoanele cu dificultati materiale se afla:
a. centre de primire minori;
b. scoli speciale pentru persoane cu disabilitati;
c. prestatii pentru cantinele de ajutor social.
76. Modelul tratamentului social a fost puternic influentat de curente:
a. psihanalitice si psihoterapeutice;
b. filozofice;
c. sociologice.
77. Modelul medical se regaseste sub denumirea de model:
a. analitic;
b. casework;
c. social.
78. Nevoia umana este:
a. o dorinta;
b. o aspiratie;
c. o trebuinta.
79. Socializarea este un proces:
a. de asimilare;
b. nativ;
c. cu baza genetica.
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80. Cauza maladiilor societatii este esecul:
a. socializarii;
b. economiei;
c. politicii.
81. In unele din tarile dezvoltate exista institutii speciale destinate delicventilor minori; acestea
se numesc:
a. curte cu juri;
b. tribunale de minori;
c. curte constitutionala.
82. Bugetele de familie reprezinta:
a. raportul intre venituri si cheltuieli;
b. raportul cerere-oferta;
c. raportul veniturilor celor doi soti.
83. Indicatorul principal de echilibru intr-o familie il reprezinta:
a. functiile biologice;
b. functiile politice;
c. functiile economice.
84. Relatiile intre parinti si copii reprezinta:
a. principala functie a scolii;
b. principala functie interna a familiei;
c. principala functie a comunitatii.
85. Relatiile interne ale familiei sunt influentate de:
a. profilul social;
b. profilul sociologic;
c. profilul psihologic.
86. Problemele medico-sociale nu pot fi de ordin:
a. sanitar;
b. juridic;
c. economic.
87. Prin ancheta sociala nu se stabilesc informatii legate de:
a. stres;
b. locuinta;
c. relatii sociale ale salariatului.
88. Incredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta si lipsa controlului
constituie:
a. eroare medicala;
b. greseala deontologica;
c. greseala administrativa.
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89. In interesul pacientilor se vor pastra raporturi bune cu alt personal cu respectarea:
a. demnitatii si onoarei profesionale;
b. liberei practici;
c. confidentialitatii.
90. Conditiile optime pentru exercitarea profesiunii trebuiesc asigurate de:
a. pacient;
b. angajator;
c. comunitate.
91. Ingrijirile pot fi acordate conform:
a. competentei profesionale;
b. dorintei pacientului;
c. abilitatilor practice ale furnizorului de servicii medicale.
92. Secretul medical este:
a. obligatoriu;
b. optional;
c. nu exista.
93. Asistentul chemat in familie sau colectivitate trebuie sa respecte:
a. regulile de igiena si profilaxie;
b. libera practica;
c. dorinta pacientului.
94. Asistentul medico-social in relatia cu copilul bolnav trebuie:
a. sa fie aparatorul acestuia daca apreciaza ca starea copilului nu este inteleasa de anturaj;
b. sa actioneze cum doreste familia;
c. sa actioneze cum doreste copilul.
95. Pe perioada aplicarii sanctiunii pentru asistenti medicali se aplica si urmatoarele
interdictii:
a. nu poate fi ales in organele de conducere ale OAMGMAMR;
b. nu poate parasi localitatea;
c. nu poate parasi unitatea in care lucreaza.
96. Diagnoza sociala necesita pentru stabilire cunoasterea:
a. tuturor simptomelor si manifestarilor patologiei anomaliei asistatului;
b. contactului cu mediul;
c. contactului cu rudele celui asistat.
97. Ancheta sociala este un instrument tehnic de:
a. instigare;
b. investigare;
c. manipulare.
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98. Protectia pentru riscurile ce decurg din practica profesionala se realizeaza de:
a. beneficiar;
b. angajator prin societatile de asigurare;
c. comunitate.
99. Pentru membrii OAMGMAMR ce incalca dreptul de exercitare a profesiei si nu respecta
codul de etica si deontologie se aplica una din urmatoarele sanctiuni:
a. anularea autorizatiei de libera practica pe perioada limitata sau definitiva;
b. concedierea;
c. schimbarea profilului activitatii.
100. Dovedirea calitatii de mebru al OAMMR se face cu:
a. diploma de studii;
b. adeverinata de la locul de munca;
c. certificatul de membru.
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