EXAMEN GRAD PRINCIPAL
sesiunea 2015
SPECIALITATEA: ASISTENT IGIENIST DE CABINET
STOMATOLOGIC

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. Osul alveolar al copilului mic:
a. este extrem de dens;
b. este mai puţin dens;
c. nu este acoperit de periost;
2. Xilina este:
a. solubilă în apă
b. insolubilă în apă
c. insensibilă la lumină
3. Cea mai frecventă cauză a ectopei de canin este:
a. existenţa unui capac osos dens
b. existenţa unei fibromucoase dense
c. reducerea sau absenţa spaţului pe arcadă
4. Distrofiile dentare se diferenţiază de caria simplă prin:
a. pierderea de substanţă dură dentară
b. lipsa dentinei alterate
c. teste de vitalitate pozitive
5. Gingivita cronică este cauzată de:
a. trauma ocluzală;
b. invazia ţesutului gingival cu microorganisme;
c. produşii microorganismelor de la nivelul dinţilor şi ţesutului gingival.
6. La vârsta de 6 ani erup:
a. primii molari inferiori, primii molari superiori şi incisivii centrali superiori
b. primii molari inferiori, primii molari superiori şi incisivii centrali inferiori
c. primii molari superiori, primii molari inferiori şi caninii superiori
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7. Apexul deschis „tipic” apare în următoarele situaţii:
a. în traumatisme;
b. tratamente ortodontice incorecte;
c. necroza pulpară, înaintea creşterii rădăcinii;
8. Extractia dintilor permanenti se indica:
a. in cazul dintilor cu distructii coronoradiculare intinse
b. dintilor care nu intretin procese infectioase
c. dintilor cu fracturi coronare in smalt.
9. Care este timpul de acţiune al acidului pentru a realiza gravarea acidă a smalţului?
a. 15 secunde
b. 30 secunde
c. 40 secunde
10. 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.
11. După ce se recunoaşte dentina sănătoasă, în cursul preparării cavităţilor:
a. aspect;
b. consistenţă;
c. culoare;
12. În tratamentul tulburărilor de ritm cardiac, pentru calea intramusculară este indicată
utilizarea unei doze de xilină:
a. de 2, 5mg/kg
b. de 3mg/kg
c. de 4mg/kg
13. Adâncimea medie a şanţului gingival normal este de:
a. 1, 5 mm
b. 1, 8 mm
c. 2 mm
14. Testul de vitalitate la rece arată:
a. durere de origine pulpară,
b. durere la un dinte cu gangrenă,
c. durere la un dinte devital.
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15. Pasta de dinţi se foloseşte:
a. la periajul zilnic,
b. săptămânal,
c. lunar,
16. Priza finală a cimenturilor ionomere de sticlă poate dura până la:
a. 4 ore
b. 4 săptămâni
c. 4 luni
17. Extracţia dentară este contraindicată în:
a. S.I.D.A.,
b. diabet,
c. leucemie.
18. Placa dentară este formată iniţial din:
a. celule epiteliale descuamate şi mucina salivară;
b. particule alimentare şi mucina salivară;
c. bacterii şi produşi bacterieni.
19. Un cabinet stomatologic este dotat cu:
a. unit dentar, fotoliu dentar, compresor, aparatură de sterilizat, instrumentar,
b. unit dentar, fotoliu dentar, instrumentar,
c. unit dentar, fotoliu dentar, aparat de detartraj.
20. Care este cel mai folosit instrument pentru plasarea pastelor în canalele radiculare:
a. plugger
b. spreader
c. acul Lentullo
21. Durata periajului dentar este de:
a. 30 secunde,
b. 1 minut,
c. 3-5 minute,
22. Gradul de evaluare a igienei buco-dentară se face prin:
a. consult stomatologic,
b. colorarea plăcii dentare.
c. model de studiu,
23. Erupţia dinţilor temporari începe cu:
a. caninii superiori
b. incisivii centrali inferiori
c. incisivii centrali superiori
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24. Care este cea mai frecventă localizare a smalţului aprismatic:
a. pe pantele cuspidene
b. la vârful cuspizilor
c. la colet
25. Perile de dinţi moi sunt indicate pentru:
a. suprafeţe ocluzale,
b. suprafeţe linguale,
c. şanţul gingival,
26. Pregatirea instrumentarului pentru examinari curente:
a. se spală cu apă si săpun , se pun la sterilizat.
b. se spală cu apă si săpun, se clatesc, se pun in solutie dezinfectantă.
c. se pun in solutie de decontaminare, 30-60min , se spală cu apă si săpun, se clatesc , se pun
in solutie dezinfectantă se clătesc, se sterilizează.
27. Mepivacaina:
a. are acţiune vasoconstrictoare
b. are acţiune slabă vasodilatatoare
c. are toxicitate egală cu procaina
28. Ce materiale sunt indicate de a fi folosite, ca bază, sub restaurări fizionomice compozite?
a. lineri pe bază de hidroxid de calciu
b. ciment ionomer de sticlă
c. zinc oxid eugenol
29. 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.
30. Contenţia tratamentului diastemei adevărate:
a. se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali
b. se face dacă există tendinţa la recidivă
c. se face până la completarea formulei dentare permanente
31. Hemoragia apărută la 2-3 ore de la extracţie este:
a. hemoragie tardivă,
b. hemoragie precoce,
c. hemoragie imediată prelungită,
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32. Periajul frecvent previne formarea tartrului prin:
a. neutralizarea acidităţii locale;
b. îndepărtarea resturilor alimentare;
c. dezorganizarea matricei plăcii;
33. Pentru prevenirea hemoragiei postextracţionale ca tratament local se impun:
a. sutura plăgii alveolare,
b. evitarea chiuretajului alveolar,
c. aplicarea de iodoform în plaga alveolară,
34. Ce tip de proiecţie este cel mai frecvent utilizată pentru obţinerea radiografiilor dentare:
a. proiecţia mandibulară
b. proiecţia posteroanterioară
c. proiecţia intraorală
35. Toaleta cavităţii în vederea efectuării tratamentului plăgii dentinare se face cu ajutorul:
a. ser fiziologic;
b. apă oxigenată;
c. apă distilată;
36. Precizaţi care din aliajele de mai jos care au interfeţe de contact cu titanul nu declanşează
fenomene de coroziune calvanică?
a. aliaje de Ni-Cr-Be
b. aliaje nobile
c. aliaje de Co-Cr
37. Grosimea minimă ocluzală a amalgamului este de:
a. 1 mm
b. 1, 5 mm
c. 2 mm
38. Atitudiea faţă de plăgile postextracţionale simple este:
a. oprirea hemoragiei prin simplu tamponament,
b. sutura plăgii,
c. drenaj,
39. Placa dentară se formează pe smalţ şi pe:
a. coroane acrilice, proteze acrilice;
b. coroane de porţelan;
c. toate cele enumerate.
40. Dacă un pacient îşi controlează eficient placa, care este intervalul necesar efectuării
profilaxiei?
a. nici unul;
b. 3 luni;
c. 6 luni;
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41. 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.
42. Dintele afectat de abces parodontal este:
a. sensibil la percuţie în ax,
b. foarte mobil,
c. uşor mobil,
43. Extracţia dinţilor permanenţi este indicată la:
a. dinţi cu carii superficiale,
b. dinţi cu pulpită,
c. dinţi ce împiedică redresarea ortodontică.
44. Cum se realizeaza corect dezinfectia mîinilor:
a. spălarea mîinilor înainte de fiecare pacient cu apă şi săpun, dezinfectia mîinilor cu soluţi
dezinfectante pt. mîini, ştergere cu şervetele,
b. spălarea mîinilor înaintea primului şi după ultimul pacient,
c. spălarea mîinilor cu apă şi săpun, dezinfecţia mîinilor, ştergerea cu prosop,
45. Schimbarea perilor de dinţi este bine să se facă:
a. săptămânal,
b. lunar,
c. dupa 3 luni
46. Tratamentul curativ în alveolita postextracţională urmăreşte:
a. combaterea anxietatii,
b. combaterea infecţiei,
c. oprirea hemoragiei,
47. Rezorbţia radacinilor dintilor temporari începe:
a. imediat după încheierea formării rădăcinii,
b. la 6 luni după încheierea formarii rădăcinii,
c. cu 3-4 ani înainte de înlocuire,
48. În jurul vârstei de 13 – 14 ani cariile îşi fac apariţia frecvent la nivelul:
a. molarului de 6 ani;
b. incisivilor superiori;
c. premolarilor;
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49. Incizia abcesului de loja submandibulară necesită:
a. anestezie locală de contact
b. anestezie generală prin intubaţie orotraheală
c. anestezie generală de scurtă durată
50. Menţinătoarele de spaţiu trebuie să permită:
a. restabilirea funcţiei estetice
b. meziogresia intraosoasă a dinţilor distali
c. rezolvarea malpoziţiilor dentare
51. Care este dispozitivul folosit pentru obturarea rădăcinilor: curbe, strâmte şi imature:
a. plugger
b. seringa presurizată Pulpadent
c. spreader
52. În cazul pacienţilor cu angina pectorală se va da prioritate următoarelor anestezice
loco-regionale:
a. Procaina
b. Octapresina
c. Xilina
53. Detartrajul se efectuează :
a. o dată la 6 luni,
b. o dată pe an,
c. nu este necesar
54. 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.
55. Volumul salivei secretate în 24 ore este:
a. 1500 ml
b. 1200 ml
c. 1800 ml
56. Adrenalina acţionează direct asupra inimii, producând:
a. creşterea presiunii sistolice şi diastolice
b. scăderea randamentului cardiac
c. scăderea forţei de contracţie
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57. Pentru.precizarea diagnosticului chirurgical se folosesc următoarele:
a. colorarea cu albastru de toluidina 1%
b. radiografia,
c. hemoleucograma
58. Sterilizarea prin aer cald se efectuează în pupinel la:
a. la 60°C
b. 100C°
c. 180°C
59. Şocul anafilactic survine în următoarele circumstanţe:
a. infarctul miocardic,
b. administrarea de medicamente, înţepături de insecte, alergii alimentare,
c. pierderea masivă de sânge.
60. Elementele de diagnostic pozitiv ale cariei simple sunt:
a. prezenţa dentinei ramolite;
b. retracţia gingivală;
c. percuţia în ax pozitivă;
61. 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.
62. Autocurăţirea se realizează prin:
a. periaj dentar riguros,
b. folosirea de dentifride
c. masticaţia fiziologică,
63. Îndepărtarea contactului prematur de pe un dinte afectat parodontal duce din punct de
vedere clinic la dispariţia:
a. mobilităţii;
b. retracţiei;
c. inflamaţiei gingivale;
64. Pentru rezidiile contaminate (comprese, pansamente, seringi) din cabinetele stomatologice,
normativele actuale impun:
a. spălarea cu apă caldă şi detergent,
b. sterilizarea la pupinel,
c. distrugere prin incinerare,
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65. Timpul de priză al cimenturilor policarboxilat depind de:
a. strerilitatea plăcii de sticlă pe care se omogienizează
b. vârsta pacientului
c. tehnologia de sinteză a pulberii
66. Asepsia reprezintă:
a. metoda de distrugere a microorganismelor din abcese,
b. metoda de tratament cu antibiotice,
c. ansamblul metodelor care permit protejarea organismului împotriva contaminarii cu
germeni microbieni din exterior în cursul unei manopere medico-chirurgicale.
67. Aliaje convenţionale pentru amalgame au un conţinut de cupru redus, sub:
a. 3%
b. 6%
c. 10%
68. Cauza cea mai frecventă a papilitei este:
a. iritaţia cu pansament arsenical;
b. tratamentul ortodonic incorect;
c. iritaţia mecanică din timpul actului masticator sau a periajului;
69. În cazul femeilor gravide se recomandă evitarea traumatismelor operatorii în următoarele
perioade de sarcină:
a. prima lună
b. primele două luni
c. primele trei luni (perioada de organogeneză)
70. Gingivo-stomatita herpetică acută are o evoluţie de:
a. 1-3 zile
b. 48-96 ore
c. 7-10 zile
71. Cei mai importanţi factori etiopatogenici generali ai anomaliilor dento-maxilare sunt:
a. tulburările metabolice
b. afecţiunile generale
c. tulburările funcţionare
72. Câte tipuri de abcese există la nivelul ţesuturilor ce înconjoară dintele:
a. angină Ludwig
b. celulită
c. gingival
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73. Testele de vitalitate (electrice şi termice) în cazul pulpopatiilor dinţilor permanenţi tineri
sunt:
a. furnizează date precise privind starea pulpei;
b. furnizează date numai prin compararea cu dinţii adiacenţi şi contralaterali;
c. permit cel mult aprecierea stării de vitalitate pulpară;
74. Dezinfecţia reprezintă:
a. o metodă de distrugere a microbilor din abcesul dentar,
b. distrugerea microbilor patogeni existenţi în afara corpului uman,
c. distrugerea agenţilor microbieni din cavitatea bucală.
75. 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.
76. La autoclav sterilizarea instrumentarului în cutii metalice se realizează:
a. 10min la 60°C
b. 15min la 60°C
c. 30min la 121°C
77. 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.
78. Herpes zoster este:
a. afecţiune infecţioasă acută
b. afecţiune ereditară
c. afecţiune infecţioasă cronică
79. După terapia activă, controlul pacientului se face:
a. la 6 luni;
b. anual;
c. la diferite intervale, în funcţie de reactivitatea tisulară, dexteritatea pacientului în menţinerea
controlului plăcii şi motivaţia lui.
80. Erupţia herpetică se caracterizează prin:
a. vezicule grupate în buchet
b. papule
c. pustule
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81. pH-ul critic al plăcii bacteriene este:
a. 3, 8
b. 5, 5
c. 5, 2
82. Examinarea unui bolnav cu o afectiune oromaxilofacială urmează următoarele etape:
a. examenul loco-regional, radiografii dentare,
b. anamneza, examenul loco-regional, examenul general, examene paraclinice de laborator,
ocluzia, radiografi dentare, model de studiu,
c. examenul loco- regional, examene paraclinice de laborator.
83. Caninul superior permanent erupe normal la:
a. 9 ani,
b. 10 ani,
c. 11 ani.
84. Clorura de zinc are efect de cauterizare chimică în concentraţie de:
a. 5-10%
b. 30%
c. 25%.
85. La autoclav sterilizarea se realizează:
a. prin vapori de apă sub presiune,
b. prin aer cald
c. prin actiunea radiaţiilor ionice,
86. 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.
87. 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.
88. Normal la dentiţia temporară:
a. primul dinte erupe la 3 luni,
b. primul dinte erupe la 4 luni şi este incisivul central inferior,
c. primul dinte erupe la 6 luni şi este incisivul central inferior,
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89. În ce zonă a coroanei dentare smalţul are grosimea maximă:
a. la ecuatorul coronar
b. coletul molarilor
c. cuspizi molarilor
90. Care din variante este corectă privind alcătuirea externă a unui dinte:
a. rădăcină, smalţ,
b. rădăcină, coroană, colet,
c. coroană, pulpă dentară,
91. 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;
92. Doza maximă permisă de cocaină, pentru o administrare nu trebuie să depăşească:
a. 16-20mg
b. 20-30mg
c. 30-50mg
93. Simptomul cel mai frecvent al traumei ocluzale îl constituie prezenţa:
a. faţetelor de abrazie;
b. fracturilor de smalţ;
c. mobilităţii dentare;
94. Secreţia fluidului gingival
a. creşte în procesele inflamatorii;
b. scade în procesele inflamatorii;
c. creşte în procesele inflamatorii şi bolile hormonale
95. Ordinea în care erup dinţii temporari este:
a. incisiv central, incisiv lateral, canin, molar unu, molar doi,
b. incisiv central, incisiv lateral, molar unu, canin, molar doi,
c. incisiv central, incisiv lateral, molar unu, molar doi, canin,
96. Structura dinţilor permanenţi este:
a. dentina, camera pulpară,
b. smalţ, dentina, camera pulpară,
c. smalţ, cement, dentina, camera pulpară,
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97. Complicaţile locale ale bolii parodontale
a. cariile dentare,
b. abcesele gingivale,
c. pulpite purulente
98. Cea mai frecventă boală parodontală este reprezentată de:
a. gingivită;
b. parodontită;
c. hipertrofia gingivală;
99. La bolnavii cu stomatită acută extracţia dentară se efectuează:
a. de urgenţă,
b. sub protecţie hemostatică,
c. se temporizează,
100. Gingivita din leucemia acută:
a. este difuză şi cronică;
b. se asociază cu paloare ş serologie pozitivă;
c. se asociază unor leziuni hemoragice;
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