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1. În conformitate cu Legea 46/2003, prin intervenţie medicală se înţelege:
a) totalitatea manevrelor efectuate în scop diagnostic
b) orice tratament preventiv sau curativ care se aplică pacienţilor internaţi într-o
unitate sanitară
c) orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv,
terapeutic ori de reabilitare
2. Recipientul în care se face colectarea deşeurilor periculoase rezultate din
activităţi medicale:
a) are culoarea galbenă, este din plastic rigid sau carton, în funcție de tipul de deșeu
colectat, și se golește 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
3. Protocolul de asigurare a îngrijirilor de urgență, în caz de expunere
accidentală cutanată la produse biologice cuprinde:
a) aplicarea imediată a unei soluții de alcool 70°
b) lipsa sângerării, deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea
virusului
c) spălarea imediată cu apă și săpun, clătire, apoi aplicarea unui antiseptic cu timp de
contact minim 5 minute
4. Instrumentarul stomatologic este considerat:
a) echipament critic
b) echipament noncritic
c) echipament semicritic
5. Se consideră o mână curată pentru personalul mediu și medical, dacă
încărcătura microbiană nepatogenă:
a) nu este mai mare de 40 UFC/ml
b) este cuprinsă între 10 – 20 UFC/ml
c) nu este mai mare de 100 UFC/ml
6. Sacii negri sau transparenți se folosesc pentru colectarea deșeurilor:
a) infecțioase

b) nepericuloase
c) periculoase
7. Operaţiunea prin care sunt distruse microorganismele, inclusiv sporii
bacterieni de pe instrumentele medicale poartă numele de:
a) curăţenie
b) sterilizare
c) dezinfecţie
8. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România:
a) exclude răspunderea civilă
b) membrii nu răspund disciplinar
c) nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală
9. Furnizorii de educaţie continuă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor
şi asistenţilor medicali se stabilesc de către:
a) angajator
b) Ministerul Sănătăţii şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România
c) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România;
10. Precizați care din aﬁrmațiile următoare este adevărată:
a) manipularea în condiții de nesiguranță a echipamentelor medicale
b) igiena mâinilor este întotdeauna etapă ﬁnală după îndepărtarea și aruncarea
echipamentului individual de protecție
c) igiena mâinilor este nesemniﬁcativă în reducerea riscului de răspândire a infecțiilor
11. Consimţământul pacientului nu este obligatoriu 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
12. Fișa postului de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se
avizează de către:
a) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România
b) angajator
c) nu se avizează
13. 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) suspendarea dreptului de liberă practică, până la realizarea numărului de credite
respectiv
b) avertisment
c) mustrare

14. Echipamentele medicale noncritice:
a) vin în contact / penetrează ţesuturile corpului uman, inclusiv sistemul vascular
b) vin în contact cu mucoasele intacte, cu excepţia mucoasei periodontale, sau cu
pielea având soluţii de continuitate
c) nu vin frecvent în contact cu pacientul sau vin în contact numai cu pielea intactă a
acestuia
15. Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical este un document care cuprinde:
a) proceduri de practică pentru asistenți medicali
b) sarcini și responsabilități ce revin asistentului medical generalist, moașei și
asistentului medical în exercitarea profesiei
c) un ansamblu de principii și reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza
cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, de moașă și de asistent
medical
16. 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) orice îngrijire acordată persoanei diagnosticată cu neoplazie
c) îngrijirile paliative
17. 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
18. Avizul anual de exercitare a profesiei se acordă :
a) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă 3 luni
b) nu este obligatorie încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în
activitatea profesională
c) numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea
profesională, valabilă pentru anul respectiv
19. 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
20. 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 fac obiectul evidenţelor cabinetelor stomatologice
c) nepericuloase, dar sunt colectate separat

21. Procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau
nepatogene de pe tegument cu ajutorul agenților ﬁzici și/sau chimici, se
numește:
a) asepsie
b) antisepsie
c) dezinfecție
22. Produsele biocide care inhibă dezvoltarea sau distruge microorganismele
la nivelul tegumentelor sau mucoaselor intacte se numesc:
a) antiseptice
b) penicilinaze
c) aseptice
23. Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi
medicale reglementează modul în care se realizează:
a) ambalarea, stocarea temporară, transportul, colectarea deșeurilor
b) igiena spațiilor medicale
c) producerea, tratarea şi eliminarea deșeurilor
24. În ce zonă a coroanei dentare smalţul are grosimea maximă:
a) la ecuatorul coronar
b) zona cuspizilor molarilor
c) coletul molarilor
25. Valoarea normală a hemoglobinei la bărbați este:
a) 12- 16 g/100 ml
b) 11,2- 16,5 g/100ml
c) 14- 18 g/100ml
26. Fracturile de mandibulă prin agresiune se întâlnesc cel mai frecvent la
grupa de vârstă:
a) 35-55 ani
b) 18-20 ani
c) 20-40 ani
27. Sterilizarea prin aer cald se efectuează în pupinel la:
a) 100C°
b) 60°C
c) 180°C
28. Gutierele se folosesc când aparatele ortodontice necesită:
a) sprijin pe canini
b) sprijin pe incisivi
c) sprijin pe sector de arcadă
29. Valoarea normală a hemoglobinei la copii este:
a) 11,2- 16,5 g/100ml
b) 12- 16 g/100 ml
c) 14- 18 g/100ml

30. Caninul superior permanent erupe normal la:
a) 11 ani
b) 10 ani
c) 9 ani
31. Anodonția face parte din:
a) anomaliile dentare de număr
b) anomaliile dentare de formă
c) anomaliile dentare de poziție
32. Contenţia tratamentului diastemei adevărate:
a) se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali
b) se face până la completarea formulei dentare permanente
c) se face dacă există tendinţa la recidivă
33. Ectopia caninului este o anomalie:
a) de structură
b) de formă
c) de poziție
34. Aparatele ortodontice ﬁxe utilizează:
a) forțele declanșate de limbă
b) forțele declanșate de arcuri metalice și inele de cauciuc
c) forțele musculare
35. La vârsta de 6 ani erup:
a) primii molari inferiori
b) primii molari superiori
c) caninii superiori
36. Identiﬁcaţi formula dentară corectă:
a) I .= 2/2 ; C.= 1/1; P.M. =1/1; M. =2/2
b) I. =2/2; C.= 1/1; P.M.=3/3; M.=2/2
c) I. = 2/2 ; C.=1/1; P.M. =2/2; M. =3/3
37. Supuraţiile difuze (ﬂegmoanele) sunt:
a) procese virale
b) procese infecţioase
c) procese inﬂamatorii
38. Extracția dinților permanenți se indică:
a) dinților cu fracturi coronare în smalț
b) în cazul dinților cu distrucții coronoradiculare întinse
c) dinților care nu întrețin procese infecțioase
39. În ocluzia deschisă bolta palatină este:
a) de adâncime medie

b) îngustă și adâncă
c) largă și puțin adâncă
40. Trusa de instrumente necesare rezecţiei apicale cuprinde:
a) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, bisturiu, foarfece, decolatoare,
instrumentul pentru trepanaţie osoasă, chiurete, pensă port ac, ace de sutură, seringi
pentru anestezie, materiale pentru sutură, instrumentar mic pentru canale, freze, mat
b) oglindă, pensă, sondă, spatulă bucală, ace pentru sutură, linguri pentru amprentă,
instrument de detartraj
c) oglindă, pensă, sondă, obturator, spatulă bucală, cleşti pentru extracţie, ciupitor de
os
41. În extracțiile dentare sunt folosite ca perechi de instrumente:
a) cleștii pentru incisivi
b) cleștii pentru molarii superiori
c) elevatoarele drepte
42. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea
bucală sunt:
a) Incisivii centrali inferiori
b) incisivii centrali superiori
c) caninii
43. Cleștii folosiți pentru extractia dintilor temporari:
a) au aceeasi formă ca și cei folositi pentru extractia dintilor permanenti
b) au dimensiuni mai mari decat a clestilor folositi pentru extractia dintilor
permanenti
c) nu au aceeasi forma ca si cei folositi pentru extractia dintilor permanenti
44. La autoclav sterilizarea se realizează:
a) prin vapori de apă sub presiune
b) prin actiunea radiaţiilor ionice
c) prin aer cald
45. Erupţia dinţilor temporari începe cu:
a) incisivii centrali superiori
b) caninii superiori
c) incisivii centrali inferiori
46. Pentru prevenirea hemoragiei postextracţionale ca tratament local se
impun:
a) evitarea chiuretajului alveolar
b) aplicarea de iodoform în plaga alveolară
c) sutura plăgii alveolare
47. Sângerările sunt favorizate în extracțiile dentare în:
a) diabet
b) alcoolismul cronic
c) nevrozele cronice

48. Sindesmotoamele sunt:
a) instrumente pentru examinat
b) instrumente asemănătoare elevatoarelor
c) instrumente pentru anestezie
49. Premolarii sunt dinți caracteristici:
a) ambelor formule dentare
b) formulei dentare permanente
c) formulei dentare temporare
50. În deglutiția infantilă apare:
a) un contact intim dentar pe zone diferite
b) un spațiu vertical între cele două maxilare
c) un contact intim interdentar între toți dinții
51. Dentina are origine:
a) ectodermică
b) mezo- ectodermică
c) mezodermică
52. Extracţia dentară este contraindicată în:
a) SIDA
b) leucemie
c) diabet
53. Aparatul ortodontic folosit pentru împiedicarea interpunerii limbii între
arcade este:
a) scutul lingual
b) arcul vestibular
c) plăcuța palatinală
54. Valoarea normală a VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) prin citirea
la 1- 2 ore sau 24 de ore este, la bărbați:
a) 1- 10 mm la oră, 7- 15 mm la două ore
b) 3- 7 mm la oră, 10- 15 mm la două ore
c) 2- 13 mm la oră, 12- 17 mm la două ore
55. 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
56. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:
a) dinții cu malpoziție
b) dinții care au provocat și întreținut procese de osteită și osteomielită
c) dinții cu modiﬁcări coloristice
57. La autoclav sterilizarea instrumentarului în cutii metalice se realizează:

a) 10min la 60°C
b) 30min la 121°C
c) 15min la 60°C
58. Hemoragia apărută la 2-3 ore de la extracţie este:
a) hemoragie imediată prelungită
b) hemoragie precoce
c) hemoragie tardivă
59. În masticație, secționarea alimentelor (incizia) este o caracteristică a:
a) premolarilor
b) incisivilor superiori și inferiori
c) molarilor
60. Prin electromiograﬁe se poate examina:
a) funcția musculară după potențialul de acțiune,
b) funcția fonetică a aparatului dento- maxilofacial
c) funcția estetică a aparatului dento- maxillofacial
61. În masticație, fărâmițarea alimentelor (triturarea) este o caracteristică a:
a) tuturor dinților
b) molarilor
c) incisivilor
62. Cea mai frecventă cauză a ectopei de canin este:
a) reducerea sau absenţa spaţului pe arcadă
b) existenţa unui capac osos dens
c) existenţa unei ﬁbromucoase dense
63. Valoarea normală a VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) prin citirea
la 1- 2 ore sau 24 de ore este, la femei:
a) 2- 13 mm la oră, 12- 17 mm la două ore
b) 1- 10 mm la oră, 7- 15 mm la două ore
c) 3- 7 mm la oră, 10- 15 mm la două ore
64. Frecvent, fracturile radiculare se întâlnesc:
a) la dentiţia permanentă
b) la dentiţia temporară
c) la dentiţia mixtă
65. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:
a) dinții cu gangrene care întrețin procese septice, subcutanate sau cornice în
limfonodulii perimaxilari
b) dinții cu modiﬁcări coloristice
c) dinții cu malpoziție
66. Dinții supranumerari fac parte din:
a) anomaliile dentare de număr

b) anomaliile dentare de formă
c) anomaliile dentare de poziție
67. Molarii apar la vârsta de:
a) 18 ani
b) 5 ani
c) 6 ani, 12 ani, după 18 ani
68. Distroﬁile dentare se diferenţiază în caria simplă prin:
a) teste de vitalitate pozitive
b) lipsa dentinei alterate
c) pierderea de substanţă dură dentară
69. Smalțul dentar este de origine:
a) ecto-mezodermică
b) mezodermică
c) ectodermică
70. Chistul radicular are iniţial forma:
a) sferică
b) bilobată
c) neregulată
71. Indicații ale extracției dinților temporari sunt:
a) dinții cu modiﬁcări coloristice
b) dinții cu malpoziție
c) dinții cu gangrene care au provocat supurații
72. Diagnosticul diferenţial al abcesului vestibular se face obligatoriu cu:
a) adenopatii faciale
b) furunculele feţei
c) chiste sebacee
73. Incizia abcesului de loja submandibulară necesită:
a) anestezie generală de scurtă durată
b) anestezie generală prin intubaţie orotraheală
c) anestezie locală de contact
74. Ectopia interesează în majoritatea cazurilor:
a) caninii ambelor maxilare
b) caninul inferior (mandibular)
c) caninul superior (maxilar)
75. În formula dentară temporară sunt:
a) 4 incisivi, 4 premolari, 12 molari
b) 8 incisivi, 4 premolari, 8 molari
c) 8 incisivi, 4 canini, 8 molari

76. Un cabinet stomatologic este dotat cu:
a) unit dentar, fotoliu dentar, aparat de detartraj
b) unit dentar, fotoliu dentar, compresor, aparatură de sterilizat, instrumentar
c) unit dentar, fotoliu dentar, instrumentar
77. Formula dentară permanentă conține:
a) 32 de entități morfologice
b) 20 de entități morfologice
c) 16 entități morfologice
78. Diastema este spațiul între incisivii centrali:
a) fără punct de contact pe fața distală
b) cu punct de contact proximal
c) fără punct de contact pe fața mezială
79. Extracţia dinţilor permanenţi este indicată în următoarele situaţii:
a) dinţi cu tulburări severe de erupţie
b) dinţi supranumerari
c) dinţi cu fracturi orizontale1/3 apicală
80. Din grupul dinților frontali permanenți, primii care erup în cavitatea
bucală sunt:
a) incisivii centrali superiori
b) incisivii centrali inferiori
c) caninii maxilari
81. Dintele are origine:
a) numai mezodermică
b) numai ectodermică
c) ecto- mezodermică
82. Structura dinţilor permanenţi este:
a) smalţ, cement, dentina, camera pulpară
b) smalţ, dentina, camera pulpară
c) dentina, camera pulpară
83. Tratamentul curativ în alveolita postextracţională urmăreşte:
a) oprirea hemoragiei
b) combaterea anxietatii
c) combaterea infecţiei
84. Apoziția osoasă (osteogeneza) are loc:
a) în zonele de presiune alternată cu tracțiunea
b) în zonele de tracțiune parodontală
c) în zonele de presiune parodontală
85. Celulele formatoare de smalț sunt:
a) ameloblastele

b) odontoblastele
c) osteoblastele
86. Identiﬁcati formula dentară la dinţii de lapte:
a) I. =1/1; C.=1/1; M. =3/3
b) I.=2/2; C=1/1; P.M.=2/2; M.=3/3
c) I. =2/2; C. =1/1; M. =2/2
87. Ectopia caninului are ca principal cauză:
a) cronologia erupției dinților permanenți
b) volumul coronar redus
c) obiceiurile vicioase în copilărie
88. Hemoragia postextracţională tardivă poate ﬁ determinată de:
a) tulburări ale mecanismului de hemostază
b) extracţia molarului superior
c) omiterea aplicării tamponamentului
89. Valoarea normală a hemoglobinei la femei este:
a) 11,2- 16,5 g/100ml
b) 12- 16 g/100ml
c) 14- 18 g/100 ml
90. Rezorbţia radacinilor dintilor temporari începe:
a) la 6 luni după încheierea formarii rădăcinii
b) cu 3-4 ani înainte de înlocuire
c) imediat după încheierea formării rădăcinii
91. Vârsta erupției primului molar permanent este:
a) 12 ani
b) 18 ani
c) 6 ani
92. Care este cea mai frecventă localizare a smalţului aprismatic:
a) pe pantele cuspidene
b) la vârful cuspizilor
c) la colet
93. Contenţia tratamentului diastemei adevărate:
a) se face până la completarea formulei dentare permanente
b) se face dacă există tendinţa la recidivă
c) se face până la alinierea incisivilor laterali în contact cu cei centrali
94. Extracţia dinţilor permanenţi este indicată la:
a) dinţi ce împiedică redresarea ortodontică
b) dinţi cu pulpită
c) dinţi cu carii superﬁciale

95. În mod normal dentiţia mixtă există în perioada cuprinsă între:
a) 4 – 8 ani
b) 6 – 11 ani
c) 6 – 13 ani
96. Soluția de tratament a fracturilor radiculare ale dinților temporari au ca
indicație:
a) tratamentul endodontic
b) imobilizara
c) extracţia
97. Pregătirea preoperatorie în vederea rezecţiei apicale presupune:
a) pregătirea bolnavului, sterilizarea cleştilor
b) pregătirea bolnavuliu (anamneza) pregătirea instrumentarului, pregătirea cavităţii
bucale, poziţia bolnavului, pregătirea anesteziei, pregătirea materialelor de obturaţie
şi sutură
c) pregătirea bolnavului, radiograﬁe dentară
98. Valoarea diagnostică a testului de vitalitate în leziunile dento- parodontale
este după:
a) 2 săptămâni
b) 4-6 luni
c) 1 lună
99. Materialul moale se sterilizează:
a) prin ﬁerbere
b) la autoclav
c) la pupinel
100. Primii dinți permanenți erupți în cavitatea bucală sunt:
a) molarii primi mandibulari
b) incisivii centrali superiori
c) molarii primi maxilari

