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sesiunea 2013

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. Medicamentele sunt substante  extrase din:

a. produse de origine minerala

b. produse de origine animala

c. sunt extrase sau sintetizate din produse de origine minerala, vegetala sau animala

2. Acelasi produs în functie de doza  poate actiona ca:

a. aliment

b. medicament

c. aliment, medicament, toxic

3. Doza maxima  a unui medicament este:

a. doza care conduce la deces

b. doza administrata în cantitatea cea mai mare fara actiune toxica asupra organismului

c. doza administrata în scop terapeutic fara efect toxic

4. Medicamentele sunt depozitate în :

a. dulapuri speciale

b. dulapuri compartimentate

c. noptiere

5. Asistenta medicala efectueaza administrarea medicamentelor în conditii de:

a. igiena, asepsie, sterilizare

b. de dezinfectie

c. de igiena, asepsie, dezinfectie si mentinerea normelor de control a infectiilor nosocomiale

6. Doza unui medicament lichid folosit cu un pahar de apa este:

a. 50 g apa

b. 15 g apa

c. 200 g apa
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7. O lingurita cu vârf de pulbere are capacitatea de:

a. 15 – 25 g

b. 0,5- 1 g

c. 2,5 – 5 g

8. Câte picaturi are un gram de solutie apoasa:

a. 45-50 picaturi

b. 20-25 picaturi

c. 60-65 picaturi

9. Câte picaturi are un gram de solutie uleioasa:

a. 50-60 picaturi

b. 45-50 picaturi

c. 30-40 picaturi

10. Cantitatea maxima de solutie în care se dizolva substanta medicamentoasa este de:

a. 100-200 ml

b. 1000-2000 ml

c. 10-15 ml

11. Pentru pacientul cu intoleranta digestiva sau interventii chirurgicale la nivelul tubului

digestiv este recomandata calea:

a. rectala

b. orala

c. respiratorie

12. Injectia subcutanata apartine obligatiilor asistentei si consta în:

a. efectuarea injectiei în tesutul muscular

b. efectuarea injectiei sub piele în tesutul celular subcutan sau hipodermic

c. efectuarea injectiei în grosimea pielii

13. Fiola deschisa este mentinuta cu:

a. policele, indexul si mediusul mâinii stângi

b. policele si mediusul mâinii drepte

c. policele si indexul mâinii stângi

14. Înaintea  executarii injectiilor o etapa obligatorie este:

a. dezinfectia pielii

b. dezinfectia igienica a mâinii

c. spalarea mâinilor

15. Hipoglicemia poate fi provocata de:

a. o doza prea mare de insulina

b. o doza minima de insulina decât cea prescrisa

c. aport alimentar mai bogat decât cel planificat în dieta
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16. Insulina se pastreaza:

a. la rece (frigider)

b. congelator

c. în dulapul de medicamente dar ferit de lumina

17. Anticoagulantele injectabile se fac la pacient aflat în pozitie de:

a. decubit lateral

b. decubit ventral

c. decubit sau sezând.

18. Garoul elastic se aplica deasupra locului punctiei la aproximativ:

a. 10 cm

b. 20 cm

c. 5 cm

19. Valabilitatea sângelui integral este:

a. 21 zile

b. 3 zile

c. 14 zile

20. Valabilitatea plasmei uscate este de:

a. 1o ani

b. 9 luni

c. 1 an

21. Tratamentul contuziei dentare consta în:

a. extractia dintelui;

b. imobilizarea dintelui cu ligaturi de sârma;

c. fara tratament;

22. Testul de vitalitate în leziunile dento-parodontale are valoare diagnostica dupa:

a. doua saptamâni

b. o luna

c. 4-6 luni

23. Fracturile radiculare ale dintilor temporari au indicatii de:

a. imobilizare

b. tratament endodontic

c. extractie

24. În fracturile coronare necomplicate pacientul acuza:

a. dureri spontane

b. sângerarea pulpei dentare

c. durere pulsatila
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25. Subluxatia dentara posttraumatica produce:

a. hemoragie în santul gingival

b. hemoragie în camera pulpara

c. extruzia dentara

26. Fracturile radiculare sunt mai frecvente:

a. la dentitia mixta

b. la dentitia temporara

c. la dentitia permanenta

27. Chistul radicular are initial forma:

a. sferica

b. neregulata

c. bilobat

28. Grupa de vârsta cea mai expusa fracturilor de mandibula prin agresiune :

a. 18-20 ani

b. 35-55 ani

c. 20-40 ani

29. Eritroplazia poate avea urmatoarele faze:

a. eritematoasa

b. eroziva

c. hipetrofica

30. Riscul de malignizare a leucoplaziei este:

a. în cazul igienei orale defectuoase

b. mai mare la barbati

c. mai mare la tineri

31. Parotiditele cronice nespecifice pot fi favorizate de:

a. artrite acute temporo-mandibulare

b. actinomicoza parotidiana

c. megastenon

32. Tumora salivara este:

a. o tumora mixta

b. o tumora benigna

c. o sialadenita cronica

33. Supuratiile difuze (flegmoanele) sunt:

a. procese infectioase

b. procese inflamatorii

c. procese virale
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34. Din totalul infectiilor osoase, infectiile oaselor maxilare reprezinta peste:

a. 50%

b. 20%

c. 40%

35. Exteriorizarea unui carcinom mandibular cu debut profund se caracterizeaza prin:

a. mase burjonate, sângerânde, acoperite de depozite cenusii, fetide

b. durere

c. gingivite acute

36. Sindesmotoamele sunt:

a. instrumente asemanatoare elevatoarelor

b. instrumente pentru examinat

c. instrumente pentru anestezie

37. Consistenta cimentului fosfat de Zn trebuie sa fie:

a. de smântâna sau crema

b. chitoasa

c. dura

38. Instrumentele folosite pentru condensarea amalgamului sunt:

a. fuloare

b. excavatoare

c. instrumente de mâna si ciocan special

39. La nivelul zonei linguale centrale, marginea lingurii individuale trebuie sa fie:

a. mai subtire, pentru a mentine contractia genioglosului

b. mai groasa pentru a realiza cu mai multa usurinta închiderea marginala

c. mai scurta cu 1mm.

40. Igienizarea protezelor de catre pacient se realizeaza prin:

a. spalare cu apa si sapun

b. spalare cu alcool si clatire cu apa

c. nu este necesara igienizarea

41. Alegerea materialului si a tehnicii de amprentare preliminara se face în functie de:

a. dotarea cabinetului

b. dotarea laboratorului

c. duritatea câmpului protetic

42. La pacientul cu teren patologic cine stabileste diagnosticul si cine pune avizul pentru

începerea îngrijirilor stomatologice?

a. medicul de familie

b. medicul stomatolog

c. medicul specialist

                              5 / 12



43. Instrumentarul pentru diagnostic curpinde:

a. ace, seringi, stetoscop

b. stetoscop, aparat de masurat TA, Glucostix (aparat de masurat glucoza  în sânge)

c. masti respiratorii, laringoscop

44. Semnele si simptomele de avertisment în insuficienta respiratorie acuta (IRA):

a. cianoza, ortopnee, bradipnee, sunete respiratorii patologice

b. frica, neliniste

c. agitatie, dereglari ale constientului

45. Simptomele de însotire a IRA (insuficenta respiratorie acuta)sunt:

a. tiraj , cornaj

b. respiratie inversa sacadata

c. neliniste, agitatie, frica, dereglari ale constientului

46. Periajul manual este:

a. un act constient

b. un act inconstient

c. un act reflex

47. Tehnicile de periaj pot fi clasificate în functie de:

a. tipul de pasta de dinti

b. în functie de miscarile periutei

c. în functie de clatirea cavitatii orale

48. Dusurile bucale îndeparteaza:

a. placa bacteriana

b. resturile alimentare

c. tartrul

49. Sigilarea este:

a. o tehnica de periaj

b. metoda cea mai simpla de profilaxie primara

c. igiena alimentatiei

50. Sigilarea se face:

a. la nivelul gingiei marginale

b. la nivelul santurilor si gropitelor

c. la nivelul muchiilor incizale

51. Tesutul dentar este:

a. vascularizat

b. nevascularizat

c. secretor
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52. Placa bacteriana este:

a. placa dentara mobila

b. indice de igiena orala

c. aglomerare polimicrobiana

53. O placa bacteriana la maturitate se poate transforma:

a. în coci

b. în tartru

c. în bacili

54. Boala parodontala reprezinta:

a. o forma particulara de infectie

b. o placa bacteriana îngrosata

c. un proces de demineralizare

55. Revelatorii de placa sunt:

a. metode de colorare “in vivo”

b. metode de îndepartare a placii bacteriene

c. adjuvante ale periajului dentar

56. Tartrul dentar poate fi:

a. parodontal

b. lingual

c. supra si sublingual

57. Structura tartrului este:

a. predominant apoasa

b. predominant anorganica

c. predominant organica

58. Dupa îndepartarea tartrului si remineralizare dispare:

a. sensibilitatea dureroasa

b. secretia purulenta

c. mobilitatea fiziologica

59. Detartrajul reprezinta:

a. un material pentru îndepartarea depozitelor moi

b. un procedeu laborios pentru îndepartarea tartrului

c. un instrument special, din otel inoxidabil

60. Periajul dentar profesional asigura:

a. igienizarea cavitatii orale

b. îndepartarea profesionala a placii bacteriene supragingivale si a pigmentatiilor

c. îndepartarea tartrului subgingival
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61. Depigmentarile dentare se realizeaza cu:

a. paste de dinti

b. benzi sau discuri abrazive

c. paste abrazive profesionale cu granulatii diferite

62. Placa bacteriana (ca factor etiologic al principalelor afectiuni stomatologice) se depune:

a. în spatii retentive

b. în spatii perfect curatate

c. imediat dupa efectuarea periajului profesional

63. Deglutitia de tip infantil genereaza:

a. ocluzii prabusite

b. ocluzii inverse frontale

c. ocluzii deschise

64. Ce se întelege prin resuscitare cardio-respiratorie?

a. combaterea si tratarea afectiunilor pulmonare;

b. combaterea si tratarea insuficientei cardiace;

c. masurile întreprinse pentru restabilirea activitatii cardiace;

65. Ce produce întreruperea circulatiei si respiratiei?

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

b. diminuarea reflexelor osteotendinoase si pupilare;

c. midriaza pupilara.

66. Ce întelegem prin moarte clinica?

a. intervalul de timp între oprirea inimii si moartea neuronilor

b. oprirea circulatiei si respiratiei

c. moartea neuronilor datorita anoxiei cerebrale.

67. Când este indicata resuscitarea respiratorie?

a. în pleurezie

b. în congestie pulmonara

c. în insuficienta respiratorie acuta.

68. Care este prima manopera întreprinsa în insuficienta respiratorie?

a. oxigenoterapie

b. asigurarea si mentinerea libertatii cailor aeriene

c. respiratie artificiala

69. Spasmul glotic poate fi  provocat de:

a. înec;

b. proteze dentare deplasate sau rupte;

c. intoxicatii cu substante convulsionante.
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70. În cazul unor traumatisme mari ale masivului facial, cu fracturi de mandibula si

insuficienta respiratorie acuta ce facem?

a. intubatie orotraheala;

b. traheostomie;

c. oxigenoterapie;

71. Traheostomia este indicata în:

a. traumatisme toracice cu fracturi costale multiple si volet costal

b. intoxicatii voluntare

c. în tratarea infectiilor pleuro-pulmonare

72. Care este incizia mai estetica în traheostomie?

a. incizia verticala

b. incizia oblica

c. incizia transversala

73. Oxigenoterapia este un act terapeutic:

a. etiologic

b. simptomatic

c. principal în stopul respirator

74. Cum se realizeaza masajul cardiac extern?

a. se apasa cu palma în spatiul V intercostal stâng pe linia medioclaviculara;

b. se apasa cu podul ambelor palme în 1/3 inferioara a sternului;

c. se deprima coastele cu 2-3 cm.

75. Ce este antisepsia?

a. metoda curativa de lupta împotriva infectiilor

b. metoda profilactica de lupta împotriva infectiilor

c. metoda de îndepartare si distrugere a microbilor de pe piele, material moale, obiecte din

încaperi.

76. Ce este dezinfectia?

a. metoda de prevenire a infectiilor plagilor operatorii

b. metoda curativa de distrugere a microbilor dintr-o plaga

c. metoda de îndepartare si distrugere a microbilor de pe piele, plagi , obiecte , plosti urinare…

77. Ce urmareste sterilizarea?

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

b. dezinfectia cazilor, bailor, plostilor

c. profilaxia infectiilor plagilor operatorii

78. În ce se prepara apa sterila pentru spalarea mâinilor chirurgului?

a. se spala cu apa curenta de la robinet

b. autoclav

c. pupinel
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79. Prin ce metoda se sterilizeaza la autoclav?

a. vapori chimici sub presiune

b. aer uscat

c. vapori supraîncalziti sub presiune

80. Ce sistem de sterilizare a instrumentarului metalic este cel mai bun?

a. sterilizarea la pupinel

b. sterilizarea prin caldura umeda la autoclav

c. sterilizarea prin flambare

81. Care este termenul de valabilitate al sterilizarii instrumentarului chirurgical si

materialului moale sterilizat la pupinel sau autoclav?

a. 24 ore de la efectuarea sterilizarii

b. termen nelimitat, daca nu s-au deschis cutiile de instrumente  sau casoletele.

c. 48 de ore de la efectuarea sterilizarii

82. Care din elementele de mai jos nu le întâlnim în stomatite?

a. tumefactia mucoaselor , durere

b. salivatie abundenta

c. alterarea profunda a starii generale, hipotensiune, stare de soc

83. Parodontita este:

a. o inflamatie a cavitatii bucale

b. o afectiune a gingiilor

c. o boala care ataca tesuturile de sustinere a dintilor

84. Buza de iepure consta în:

a. despicatura partiala a valului palatin

b. despicatura totala a cerului gurii si valului palatin

c. despicatura intereseaza numai buza superioara

85. Oglinzile dentare sunt instrumente  de :

a. examinat

b. preparare

c. de mâna

86. Oglinda este folosita la:

a. la palparea peretilor unei cavitati;

b. îndepartarea limbii si a obrazului pentru a le proteja în timpul prepararii

c. îndepartarea dentinei ramolite

87. În examinarea cariilor incipiente este folosita sonda:

a. dreapta

b. flexibila (din plastic sau otel)

c. curba
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88. Sonda interproximala este folosita în:

a. detectarea cariilor aproximale

b. examinarea cariilor incipiente

c. examinarea suprafetelor dentare inaccesibile privirii

89. Manipularea buletelor de vata pentru a usca dintele  se face cu ajutorul:

a. pensei dentare

b. sondei

c. oglinzii

90. Lingurile Black (excavatoarele) sunt folosite la:

a. îndepartarea dentinei patologice

b. regularizarea peretelui pulpar

c. despicarea smaltului

91. Pietrele sunt instrumente rotative care prelucreaza structura prin:

a. aschiere

b. taiere

c. abrazie

92. Discul de carborundum este utilizat:

a. pentru taierea în laborator sau în cabinet a lucrarilor protetice

b. în detartraj

c. îndepartarea depozitelor moi de pe suprafata dintilor

93. Eruptia dentara este:

a. un fenomen social

b. un fenomen de crestere

c. o leziune simpla odontala

94. Eruptia dentara este reprezentata de:

a. mugurele dentar

b. coroana dentara

c. migrarea dintilor din zona osoasa în cavitatea bucala

95. Incisivii temporari, centrali si laterali  au o forma:

a. diferita de cea a dintilor permanenti

b. aproape identica cu cea a dintilor permanenti

c. asemanatoare cu cea a dintilor permanenti

96. Cel de-al doilea molar temporar este o copie fidela a:

a. molarului de 6 ani

b. molarului de 12 ani

c. molarului de minte
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97. Camera pulpara a dintilor temporari este:

a. deosebit de mica fata de cea a dintilor permanenti

b. deosebit de voluminoasa fata de cea a dintilor permanenti

c. identica cu cea a dintilor permanenti

98. Datorita predispozitiei sale deosebite la carie molarul de 6 ani este:

a. un dinte comun

b. un dinte special în categoria dintilor permanenti

c. un dinte avantajos ca si pozitie pe arcada.

99. Molarul de 6 ani a fost considerat:

a. cheia ocluziei

b. cel mai important dinte de pe arcada

c. dintele cel mai neimportant de pe arcada

100. Caria profunda pune probleme speciale:

a. dintilor temporari

b. dintilor permanenti tineri

c. dintilor permanenti adulti
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