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Răspunsurile corecte pentru Caietul de întrebări de concurs
(extras electronic)
Notă: Răspunsurile corecte sunt marcate cu bold și evidențiate cu galben.
1.

Alegeţi afirmaţia corectă referitoare la axul sagital al corpului:
a. se referă la membre
b. este inclus planului frontal
c. este axul grosimii corpului
d. este axul metameriei
e. este oblic la om

2.

Membrana celulară are o structură:
a. bilaminată
b. heptalaminată
c. monolaminată
d. pentalaminată
e. în pricipal din fosfolipide şi proteine

3.

Nucleolul este cuprins în :
a. nucleu
b. citoplasmă
c. aparatul Golgi
d. centru celular
e. reticulul endoplasmic

4.

Care dintre următoarele celule sunt anucleate ?
a. celula hepatică
b. fibra musculară netedă
c. neuronul
d. fibra musculară striată
e. hematia adultă

5.

Epiteliul simplu pavimentos se găseşte:
a. în tunica internă a vaselor sanguine
b. în ţesutul cartilaginos
c. în tunica internă a vaselor limfatice
d. ţesutul osos spongios
e. în variantele a şi c

6.

Epiteliul simplu cubic este prezent în:
a. mucoasa esofagului
b. mucoasa bronhiolelor
c. muşchii scheletici
d. mucoasa limbii
e. cartilajul elastic

7.

Ţesutul cartilaginos hialin formează :
a. tendoanele şi aponevrozele
b. capsulele unor organe
c. măduva osoasă
d. cartilajele costale, laringeale, traheale
e. ganglionii limfatici
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8.

Care sunt ţesuturile conjunctive semidure ?
a. ţesutul reticulat
b. ţesutul elastic
c. ţesuturile cartilaginoase
d. ţesutul adipos
e. ţesutul osos

9.

Care celule sunt prezente în ţesutul nervos ?
a. celule reticulate
b. celule adipoase
c. celule epiteliale
d. celule gliale
e. celule caliciforme

10.

Epiteliul pluristratificat pavimentos nekeratinizat este prezent în:
a. epiderma
b. trahee
c. mucoasa bucală
d. vezica urinară
e. stomac

11.

Ţesutul cartilaginos de tip elastic se găseşte în:
a. pavilionul urechii
b. cartilajele articulare
c. epiglota
d. variantele a şi c
e. discurile intervertebrale

12.

Neuroplasma nu conţine:
a. centrozom
b. mitocondrii
c. ribozomi
d. corpi Nissl
e- neurofibrile

13.

Care dintre următoarele afirmaţii despre celulele gliale sunt corecte:
a. sunt de peste 10 ori mai numeroase decât neuronii
b. nu se divid
c. sunt diferite ca forme şi dimesiuni
d. variantele a şi b
e. variantele a şi c

14.

Retragerea unui membru ca răspuns la stimularea dureroasă a acestuia, reprezintă:
a. un reflex nociceptiv
b. un reflex miotatic
c. atât un reflex nociceptiv, cât şi un reflex miotatic
d. un reflex spinal vegetativ
e. nu este un reflex

15.

În cazul unui reflex miotatic, centrul reflex este:
a. fibra musculară striată
b. fibra musculară netedă
c. sinapsa dintre neuronul senzitiv şi cel motor
d. axonul motor
e. fusurile neuromusculare

16.

Canalul ependimar se găsește în centrul:
a. pieimater
b. arahnoidei
c. corpului calos
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d.
e.

comisurii cenușii
coarnelor anterioare

17.

Teaca de mielină se caracterizează prin:
a. este continuă
b. prezintă noduri Ranvier
c. prezintă spaţii între celulele Schwann
d. variantele b şi c
e. conţine fibre de colagen

18.

Una din formațiunile anatomice care aparține diencefalului este:
a. puntea
b. mezencefalul
c. corpul striat
d. metatalamusul
e. corpul ciliar

19.

Rădăcina anterioară a nervilor spinali este formată din:
a.
axonii neuronilor din ganglionul spinal
b.
axonii neuronilor somatomotori din coarnele anterioare
c.
axonii neuronilor vegetativi din coarnele laterale
d.
dendritele din ganglionul spinal
e.
variantele b şi c

20.

Receptorii unui arc reflex vin în contact sinaptic cu:
a. terminaţiile dendritice ale neuronilor senzitivi
b. căi eferente
c. căi aferente şi eferente
d. efectori
e. centri nervoşi reflecși

21.

Cortul cerebelos separă:
a. emisferele cerebeloase de vermis
b. emisferele cerebeloase de bulb
c. cerebelul de trunchiul cerebral
d. emisferele cerebrale între ele
e. emisferele cerebrale de cerebel

22.

Dura mater este formată din:
a. vase limfatice
b. vase sanguine
c. ţesut conjunctiv fibros, rezistent
d. fibre de reticulină
e. fibre musculare

23.

Artera brahială dă naștere următoarei artere:
a. artera axilară
b. artera ulnară
c. artera subclaviculară
d. artera radială şi artera axilară
e. artera carotidă comună

24.

Toate ramurile viscerale ale aortei descendente toracice sunt reprezentate de:
a. arterele bronşice
b. arterele bronşice şi pericardice
c. arterele pericardice şi esofagiene
d. arterele esofagiene
e. arterele bronşice, pericardice şi esofagiene

25.

Una dintre proprietăţile funcţionale ale arterelor, responsabilă de curgerea continuă a sângelui este:
a. contractilitatea
b. conductibilitatea

3

c.
d.
e.

tonicitatea
elasticitatea
excitabilitatea

26.

Din câte staturi de celule este alcătuită retina ?
a.
7 straturi
b.
9 staturi
c.
10 straturi
d.
8 staturi
e.
6 straturi

27.

Care afirmație este corectă?
a. corneea este puternic vascularizată
b. pe cornee se inseră mușchii extrinseci ai globului ocular
c. corneea se află înapoia cristalinului
d. corneea conține numeroase fibre nervoase
e. corneea conține pata galbenă

28.

Mușchiul ciliar prezintă fibre musculare netede:
a. cu dispoziție circulară inervate de parasimpatic
b. cu dispoziție circulară inervate de simpatic
c. inervate doar de simpatic
d. inervate doar de parasimpatic
e. cu inervație somatică

29.

Receptorii maculari din utriculă şi saculă detectează:
a. viteza de deplasare a corpului
b. viteza de deplasare a capului
c. viteza de deplasare a corpului şi a capului
d. accelerarea orizontală şi verticală
e. decelerarea orizontală

30.

Hipermetropia se corectează cu lentile:
a. convergente
b. divergente
c. cilindrice
d. atât convergente, cât şi divergente
e. nu se corectează

31.

Care dintre afirmaţiile referitoare la corpusculii Vater-Pacini este adevărată ?
a. sunt situaţi în hipoderm
b. variantele a,d şi e
c. sunt sensibili la cald
d. recepţionează vibraţiile
e. se adaptează foarte rapid

32.

Hormonul somatotrop stimulează creșterea organismului împreună cu:
a. hormonii mineralocorticoizi
b. insulina, hormonii tiroidieni şi cei gonadici
c. hormonii glucocorticoizi
d. hormonii medulosuprarenalieni
e. vasopresina

33.

Care din următoarele glande are o localizare retrosternală?
a. tiroida
b. epifiza
c. timusul
d. suprarenala
e. pancreasul
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34.

Care dintre afirmaţiile privind epifiza sunt corecte:
a.
este o glandă mixtă exo-endocrină
b.
se mai numeşte glandă pineală
c.
formează un sistem neurosecretor epitalamo-epifizar
d.
stimulează funcţia gonadică
e.
afirmaţiile de la variantele b şi c

35.

Rotula se articulează cu:
a. epifiza proximală a femurului
b. epifiza distală a femurului
c. diafiza femurului
d. patela
e. tibia

36.

Care din următorii muşchi se află situat posterior, la nivelul braţului?
a. muşchiul deltoid
b. muşchiul biceps
c. muşchiul brahial
d. muşchiul piramidal
e. muşchiul triceps

37.

Cel mai lung os din corpul uman este:
a. humerusul
b. radiusul
c. tibia
d. femurul
e. clavicula

38.

Care dintre următoarele afirmații referitoare la arcul vertebral este corectă?
a. este situat în partea anterioară a vertebrei tip
b. este legat de corpul vertebral prin manubriu
c. participă la delimitarea pediculilor vertebrali
d. participă la delimitarea orificiului vertebral
e. este separat de corpul vertebral prin discul vertebral

39.

Sunt răspunzătoare de digestia glicogenului:
a. proteazele
b. lipazele
c. glicazele
d. amilazele
e. labfermentul

40.

Mucoasa stomacului prezintă un epiteliu :
a.
pavimentos unistratificat
b.
cilindric unistratificat
c.
pavimentos stratificat
d.
cilindric stratificat
e.
pseudostratificat

41.

Faringele:
a. face parte din tubul digestiv
b. aparține doar sistemului respirator
c. aparține exclusiv sistemului respirator, ca şi laringele şi traheea
d. comunică direct cu stomacul
e. nu aparține sistemului digestiv

42.

Vilozitatea intestinală prezintă pe suprafaţa sa :
a.
un epiteliu simplu cilindric
b.
celule cu microvili la polul bazal
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c.
d.
e.

mai multe straturi de celule epiteliale
celule epiteliale lipsite de microvili
un epiteliu pseudostratificat

43.

Stomacul:
a. intră în alcătuirea tubului digestiv
b. este ca și duodenul porțiune a intestinului subțire
c. aparține tubului digestiv ca și cavitatea bucală, faringele și laringele
d. are în peretele său glande salivare
e. prezintă un orificiu gastro-colic

44.

Bronhiile:
a. pătrund în plămân pe fața costală
b. se ramifică extrapulmonar formând arborele bronșic
c. pătrund în plămân prin hil
d. nu se ramifică intrapulmonar
e. se continuă direct cu săculeții alveolari

45.

Răspântia între calea respiratorie și cea digestivă este:
a. cavitatea bucală
b. cavitatea bucală și nazală
c. faringele
d. faringele și laringele
e. laringele

46.

Debitul respirator al unui individ care are o frecvenţă a respiraţiilor de 20/minut şi un volum curent de
500 ml, este de:
a. 1,4 L/minut
b. 3,5 L/minut
c. 70 L/minut
d. 4,5 L/minut
e. 10 L/minut

47.

Volumul curent este:
a. volumul de aer care ajunge în zona alveolară a tractului respirator în fiecare minut
b. volumul de aer care rămâne în plămâni şi după o expiraţie forţată
c. volumul de aer inspirat şi expirat în timpul respiraţiei normale
d. cantitatea totală de aer deplasată în arborele respirator în fiecare minut
e. volumul de aer care umple căile aeriene până la bronhiile terminale şi nu participă la schimburile gazoase

48.

Rinichii au rol de formare și eliberare a:
a. reninei
b. hormonului de creștere
c. glucocorticoizilor
d. calcitoninei
e. melatoninei

49.

Care afirmaţii despre nefroni sunt corecte:
a. nefroni corticali, reprezintă 85% din numărul total de nefroni
b. au ansa Henle scurtă
c. au glomerulul situat în corticala renală
d. nefroni corticali, reprezintă 15% din numărul total de nefroni
e. variantele a,b, c

50.

Corpusculul renal are în alcătuirea sa:
a.
tubul contort proximal
b.
glomerulul capilar
c.
capsula Bowmann
d.
ansa Henle
e.
formaţiunile de la variantele b şi c
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51.

Cel mai abundent depozit de legături fosfat macroergice din celulă este:
a. ATP
b. fosfocreatina
c. ADP
d. AMP
e. UDP

52.

Procesele de sinteză a proteinelor sunt stimulate de:
a. tiroxină și cortizol
b. tiroxină și tironină
c. cortizol și calcitonină
d. hormonul de creștere, testosteron, hormonii estrogeni
e. doar de către hormonul de creștere

53.

Lungimea trompelor uterine este de:
a. 4 - 5 cm
b. 7 - 12 cm
c. 13 - 17 cm;
d. 10 cm în mod constant
e. 15 cm

54.

Spermatogeneza este stimulată de:
a. ADH
b. FSH
c. ACTH
d. TSH
e. ICSH

55.

Care afirmaţie este corectă:
a. labiile mici sunt acoperite de tegument
b. labiile mari nu sunt acoperite de tegument
c. labiile mici prezintă glande sebacee
d. labiile mici sunt situate lateral de labiile mari
e. muntele pubian este situat în partea anterioară a labiilor mari

56.

Mamela:
a. este formată doar din glandă mamară
b. nu are structură glandulară
c. este o glandă endocrină
d. are în componenţă glanda mamară
e. este organ impar

57.

Artera ovariană:
a. este impară vascularizând ambele ovare
b. este ramură a arterei iliace externe
c. provine din artera iliacă internă
d. este ramură a aortei abdominale
e. este ramură a aortei pelvine

58.

Testiculul este un organ:
a. impar
b. excretor
c. situat în bursa scrotală
d. situat înapoia rinichiului
e. turtit de sus în jos

59.

Organele erectile ale penisului:
a. sunt reprezentate prin piele şi corpi cavernoşi
b. sunt reprezentate prin doi corpi spongioşi şi un corp cavernos
c. sunt doar cei doi corpi cavernoşi
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d.
e.

includ corpul spongios
nu includ corpii cavernoşi

60.

Hormonii estrogeni sunt secretați de:
a. glanda hipofiză
b. glanda epifiză
c. ovar prin funcția exocrină
d. testicul
e. ovar

61.

Selectaţi afirmaţia corectă referitoare la compuşii organici:
a. se împart în trei mari clase: acizi, baze şi săruri
b. se împart în: hidrocarburi (conţin toate elementele organogene) şi derivaţi ai acestora (conţin numai atomi
de carbon şi hidrogen)
c. se împart în: hidrocarburi (conţin numai atomi de carbon şi hidrogen) şi derivaţi ai acestora (conţin
d.
e.

62.

şi alte elemente organogene)
pot fi clasificaţi în funcţie de reactivitate
nu conţin nici un element organogen

Distanţa maximă între doi atomi de carbon apare atunci când ei sunt hibridizați:
a. sp3
b.
c.
d.
e.

sp2
sp
unul sp şi unul sp2
distanţa dintre atomii de carbon legaţi direct este aceeași, indiferent de starea lor de hibridizare

63.

Afirmaţia falsă referitoare la reacţiile de oxidare este:
a. sunt însoțite de modificarea numărului de oxidare al unor elemente
b. duc la creşterea conţinutului de oxigen al unei molecule
c. duc la creşterea numărului de legături chimice prin care oxigenul se leagă de carbon
d. duc la creşterea conţinutului de hidrogen al moleculei
e. alcanii sunt stabili la acțiunea agenților oxidanți

64.

Selectaţi derivatul halogenat care nu se poate dehidrohalogena în prezenţa unei soluţii alcoolice de KOH:
a. clorura de izobutil
b. bromura de propil
c. clorura de benzil
d. bromura de etil
e. clorura de butil

65.

Se consideră următoarele hidrocarburi: izobutan, izobutenă, 1,3-butadienă, acetilenă şi benzen. Pot forma
compuşi tetrahalogenaţi prin adiţie de halogen:
a. izobutanul, izobutena şi acetilena
b. 1,3-butadiena, acetilena şi benzenul
c. 1,3-butadiena şi acetilena
d. acetilena şi benzenul
e. izobutena, 1,3-butadiena şi acetilena

66.

Compuşi dihalogenaţi vicinali se formează prin :
a. adiţia hidracizilor la alchene
b. adiţia halogenilor la alchene
c. halogenarea fotochimică a metanului
d. halogenarea în poziţia benzilică
e. adiţia fotochimică a halogenilor la benzen

67.

Reprezintă o amină terţiară:
a. 1,2,3-propanamina
b. α-naftilamina
c. putresceina
d. N-fenil-dimetilamina
e. o-toluidina
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68.

Reducerea nitrobenzenului în prezenţă de Fe şi HCl conduce la:
a. fenilhidroxilamină
b. nitrozobenzen
c. anilină
d. nitrociclohexan
e. ciclohexilamină

69.

Referitor la amine este adevărată următoarea afirmație:
a. aminele inferioare sunt solubile în apă
b. aminele au puncte de fierbere mai mari decât alcoolii corespunzători
c. aminele inferioare nu pot stabili legaturi de hidrogen cu moleculele apei
d. legăturile de hidrogen generate de grupările amino sunt mai tari decât legăturile de hidrogen generate de
grupările hidroxil
e. aminele aromatice sunt solubile în apă

70.

Acetofenona se poate obţine din:
a. benzen și clorură de metil
b. benzen și clorură de metilen
c. benzen și clorură de acetil
d. benzen și acetonă
e. clorobenzen și etenă

71.

Reprezintă o aldehidă saturată:
a. benzencarbaldehida
b. cuminolul
c. propenalul
d. acroleină
e. propanalul

72.

Prin tratarea 1,1-dicloroetanului cu o soluţie apoasă de NaOH produsul de reacţie final este:
a. un diol vicinal
b. o cetonă
c. un diol geminal
d. o aldehidă
e. un acid carboxilic

73.

Câţi derivaţi monohalogenaţi rezultă la clorurarea izopentanului:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

74.

Câţi derivaţi dihalogenaţi rezultă la clorurarea neopentanului:
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

75.

O probă de 16 g zinc reacționează total cu 200 mL soluție acid acetic 1,5 M. Puritatea probei de zinc a fost:
a.
b.
c.
d.
e.

76.

62,85%
98,25%
60,93%
29, 58%
82,98%

Volumul de hidrogen, măsurat în condiții normale, consumat pentru hidrogenarea totală a 4 moli de
naftalină, este:
a. 22,4 m3
b.

448 L
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c.
d.
e.

224 L
4,48 m3
2,24 L

77.

Gazul de sinteză se obţine prin:
a. cracarea alcanilor cu peste trei atomi de carbon în moleculă
b. oxidarea completă a metanului
c. dehidrogenarea alcanilor cu peste patru atomi de carbon în moleculă
d. arderea incompletă a metanului
e. oxidarea metanului în prezenţă de oxizi de azot

78.

Indicaţi denumirea corectă a alcanului cu formula moleculară C 10H22:
a. 3-etil-2,4-dimetil hexan
b. 4-etil-3,5-dimetil hexan
c. 3-izopropil-4-metil pentan
d. 4-izopropil-3-metil pentan
e. 2,3,4-trimetil pentan

79.

Cloroformul mai este denumit şi:
a. triclorometan
b. diclorometan
c. monoclorometan
d. clorura de etil
e. 1,2-dicloroetan

80.

Rezultă acid propanoic şi acetonă la oxidarea energică a alchenei:
a. 3-metil-2-pentenă
b. 2-metil-2-pentenă
c. 3-metil-3-hexenă
d. 1-butenă
e. izobutenă

81.

Prin oxidare energică a unei alchene rezultă acid acetic şi butanonă. Alchena supusă oxidării se numeşte:
a.
b.
c.
d.
e.

3-metil-2-pentena
3-metil-3-butena
2-metil-2-butena
2-metil-3-butena
2-metil-1-butena

82.

Selectaţi alchena care prezintă izomerie cis-trans
a. izobutena
b. 2,3-dimetil-2-butena
c. 5-metil-2-hexena
d. 2,3-dimetil-1-pentena
e. 2,4-dimetil-2-pentena

83.

Caracter acid au atomii de hidrogen legaţi covalent de:
a. atomi de carbon participant la legătura triplă
b. atomi de carbon participant la legătura dublă
c. atomi de carbon alilic
d. atomi de carbon vinilic
e. atomi de carbon benzilic

84.

Alchina care prin adiţia hidrogenului în prezenţă de Pd/Pb 2+ conduce la o alchenă care prezintă izomerie
geometrică este:
a. 1-pentina
b. 3-metil-1-butina
c. 2-pentina
d. izopentina
e. 3,4-dimetil-1-pentina
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85.

Pentru identificarea etinei aflată în amestec cu etena se realizează prin reacţie cu:
a. apa
b. apa de brom
c. reactiv Tollens
d. acidul clorhidric
e. clorul

86.

Adiţia halogenilor la diene cu duble legături conjugate se realizează în următoarele condiţii:
a.
în soluţie apoasă de Cl2 sau Br2
b. în prezenţa promotorilor
c. în prezenţa luminii
d.
în soluţie de Cl2 sau Br2 în solvenţi nepolari
e.
în prezenţa acidului clorhidric dizolvat în CCl4

87.

Nu prezintă izomerie cis-trans:
a. polibutadiena
b. 1,2-butadiena
c. poliizoprenul
d. polimerul butadien-acrilonitrilic
e. polimerul butadien-stirenic

88.

Prin adiţia bromului la 1,3-butadienă, atunci când se lucrează în exces de brom, rezultă:
a. 3,4-dibromo-1-butena
b. 3,4-dibromo-2-butena
c. 1,4-dibromo-2-butena
d. 1,4-dibromo-2-butena în amestec cu 3,4-dibromo-1-butena
e. 1,2,3,4-tetrabromobutan

89.

Prin nitrarea benzenului cu amestec sulfonitric în exces rezultă:
a. nitrobenzen
b. un amestec de o- şi p-dinitrobenzen
c. un amestec de 1,3-dinitrobenzen
d. 1,3,5-trinitrotoluen
e. 1,3,5-trinitrobenzen

90.

Nu rezultă acid benzoic la oxidarea cu KMnO 4 în mediu de acid sulfuric a hidrocarburii:
a. toluen
b. izopropilbenzen
c. propilbenzen
d. etilbenzen
e. o-xilen

91.

Nitrarea şi sulfonarea benzenului sunt reacţii de:
a. adiţie
b. substituţie
c. condensare
d. transpoziţie
e. izomerizare

92.

Este letal pentru organismul uman dacă se consumă mai mult de 0,15 g/kg compusul numit:
a. acid oleic
b. glicerol
c. acid acetic
d. etanol
e. metanol

93.

Produsul final al reacţiei de nitrare a fenolului este:
a. o-nitrofenolul
b. p-nitrofenolul
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c.
d.
e.
94.

2,4-dinitrofenolul
2,4,6-trinitrofenolul
3,4,5-trinitrofenolul

Compusul aromatic care formează ciclohexanol prin hidrogenare în prezenţă de Ni la temperatura de 170200oC se numeşte:
a. crezol
b. fenol
c. naftol
d. ciclohexanona
e. toluen

95.

Care dintre următorii compuși prezintă izomerie geometrică:
a. acidul acetic
b. acidul ftalic
c. acidul oleic
d. acidul citric
e. acidul benzoic

96.

Despre acidul tereftalic este adevărată afirmația:
a. poate forma anhidride
b. se obține prin oxidarea para-xilenului
c. se obține prin oxidarea meta-xilenului
d. se obține prin oxidarea orto-xilenului
e. este un acid monocarboxilic

97.

O soluție apoasă de acid acetic poate avea pH-ul:
a. 8
b. 4
c. 7
d. 9
e. 11

98.

Se obţine un acid carboxilic prin hidroliza:
a. nitrililor
b. nitroderivaţilor
c. aminelor
d. alchinelor
e. acizilor arilsulfonici

99.

Care dintre următoarele substanțe nu este un derivat funcţional al acidului acetic:
a. clorura de acetil
b. anhidrida acetică
c. acetatul de propil
d. acetatul de sodiu
e. acetonitrilul

100.

Câți atomi de hidrogen conţine amida acidului benzoic
a. 7
b. 12
c. 8
d. 10
e. 11
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