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PROBA SCRISĂ  

DISCIPLINELE CHIMIE ANALITICĂ ȘI BIOCHIMIE 

CHESTIONAR 
 

1. Hidroxizii alcalini adăugaţi peste o substanţă solidă sau lichidă care conţine ionul amoniu, la încălzire, 

degajă un gaz care înalbăstreşte hârtia de turnesol. Gazul rezultat este:       

a. clorura de amoniu 

b. amoniacul 

c. amidura de sodiu 

d. acidul azotic 

e. hipoazotida 
 

2.Care dintre reactivii de grupă de mai jos precipită la pH 9,0 ionii Ba
2+

, Ca
2+

, Sr
2+  

 

a. hidrogenul sulfurat 

b. carbonatul de amoniu 

c. acidul clorhidric 

d. acidul sulfuric 

e. sulfura de amoniu 
 

3.Albastru de Berlin este:         

a. hexaciano feratul II de fier III 

b. hexaciano feratul II de potasiu 

c. tiocianatul de potasiu 

d. hidroxidul de aluminiu 

e. hexahidroxo aluminatul de sodiu 
 

4. Componenţi ai biosenzorilor pot fi:   

a. enzime 

b. anticorpii 

c. acizii tari 

d. a şi b 

e. a şi c 
 

5.Hipoazotida este un gaz brun, rezultat la descompunerea azotiţilor de către acidul sulfuric, cu următoarea 

formulă moleculară:  

a. NO2 

b. NO 

c. HAz 

d. NO3 

e. HNO3 
 

6.Azotatul de argint formează cu anionul I
-
 un precipitat de culoare:  

a. albă 

b. roşie 

c. verde 

d. albastră 

e. galbenă 
 

7.Acidul sulfuric concentrat reacţionează cu azotaţii conform ecuaţiei:   

4NO3
-
 + xH2SO42SO4

2-
 + yNO2 + O2 + 2H2O 

x şi y au următoarele valori: 

a. x=1; y =2 
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b. x=1; y =4 

c. x=1; y =3 

d. x=3; y =2 

e. x=2; y =4 
 

8.Iodura de potasiu, în prezenţa acidului acetic, este oxidată de către azotiţi cu punerea în libertate a iodului, 

ce colorează soluţia în: 

a. roşu 

b. gri 

c. albastru 

d. verde 

e. brun 
 

9.Cu hidroxidul de sodiu formează un precipitat alb gelatinos următorul cation:  

a. Ca
2+

 

b. Cr
3+

 

c. K
+
 

d. Co
2+ 

 

e. Mg
2+ 

 

10. Tiosulfatul de sodiu este un reducător moderat care în prezenţa unei substanţe cu caracter oxidant se 

transformă în:  

a. sulf coloidal 

b. sulfat de sodiu 

c. tetrationat de sodiu 

d. trisulfat de sodiu 

e. tiopersulfat de sodiu 
 

11.Alcalimetria este o metodă de dozare a:  

a. acizilor tari 

b. acizilor slabi 

c. sărurilor cu hidroliză acidă 

d. a, b şi c 

e. a şi b 
 

12.La dozarea volumetrică a unei baze slabe cu un acid tare, precizia determinărilor este dependentă de:  

a. tăria bazei slabe 

b. diluarea reactivului de titrare 

c. tăria acidului tare 

d. a şi b 

e. a şi c 
 

13.Soluţia de permanganat de potasiu se păstrează în sticle brune deoarece: 

a. permanganatul de potasiu este şi indicator 

b. lumina catalizează formarea dioxidului de mangan 

c. permanganatul de potasiu se păstrează în sticle incolore 

d. lumina nu modifică soluţia de permanganat 

e. lumina catalizează formarea anionului manganat 
 

14. Dedurizarea apei se realizează cu ajutorul: 

a. materialelor adsorbante 

b. schimbătorilor de ioni 

c. filtrelor de hârtie 

d. a şi b 

e. a, b şi c 
 

15. Reacţia de neutralizare este reacţia dintre un acid şi o bază în urma căreia se formează o sare şi:  

a. apă oxigenată 
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b. oxid metalic 

c. metal 

d. apă 

e. toate răspunsurile sunt greşite 
 

16.Liganzii polidentaţi se ataşează de ionul metalic central prin:  

a. un punct de coordinare 

b. mai multe puncte de coordinare 

c. o legătură ionică 

d. mai multe legături ionice 

e. o legătură covalentă dublă 
 

17.Coordinarea liganzilor monodentaţi se efectuează în trepte (etape). Numărul de etape ale procesului de 

formare a combinaţiei complexe este egal cu:    

a. valenţa ionului metalic 

b. numărul electronilor participanţi la legătura coordinativă 

c. sarcina electrică a ligandului  

d. volumul ionului metalic central 

e. numărul de coordinaţie al ionului metalic 
 

18.Expresiile constantelor de stabilitate ale complexonaţilor sunt dependente de concentraţia ionilor de 

hidrogen. Din acest motiv, titrările complexonometrice se efectuează în prezenţa unui/unei:   

a. acid 

b. baze 

c. sistem tampon 

d. sistem redox 

e. oxid acid 
 

19.Trietilentetraamina (TRIEN) este:  

a. poliacid 

b. polialcool 

c. poliamidă 

d. polifenol 

e. poliamină 
 

20.Soluţia de EDTA se păstrează în recipiente de:  

a. sticlă  

b. metal 

c. plastic 

d. nu are importanţă din ce material este confecţionat recipientul 

e. toate răspunsurile sunt greşite 
 

21.Ionul tiocianat formează cu Fe
3+

 un complex de culoare:  

a. roşu-sânge 

b. galben-portocaliu 

c. verde-mazăre 

d. albastru 

e. incolor 
 

22.Dozarea ionului Br‾ cu o soluţie de AgNO3 este:  

a. cantitativă 

b. semicantitativă 

c. necantitativă 

d. ionul bromură nu reacţionează cu AgNO3 

e. ionul bromură se dozează cu EDTA 
 

23. Indicatorul Murexid este utilizat la dozarea complexonometrică a ionului:  

a. Ca
2+
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b. Na
+
 

c. Cl
-
 

d. NH4
+
 

e. SO4
2-

 

 

24.În analiza volumetrică sunt utilizate reacţiile de precipitare care conduc la: 

a. precipitate practic solubile 

b. precipitate practic insolubile 

c. reacţii rapide 

d. a şi c 

e. b şi c 

 

25.La titrarea ionului clorură cu azotat de argint se utilizează ca indicator cromatul de sodiu. La punctul 

final al titrării ionul cromat formează:  

a. cu ionul Ag
+
 un precipitat roşu 

b. cu ionul NO3
-
 un precipitat roşu 

c. cu AgNO3 un complex verde 

d. cu ionul Na
+
 un complex verde 

e. a şi c 

 

26.Cu o soluţie de AgNO3 se pot obţine rezultate bune la analiza amestecurilor:    

a. I‾  –  Br‾  

b. I‾  –  Cl‾ 

c. Br‾  –  Cl‾ 

d. a şi b 

e. a şi c 

 

27.Dozarea ionului sulfat  prin titrare cu o soluţie ce conţine ionul Ca
2+

 este: 

a. cantitativă 

b. semicantitativă 

c. necantitativă 

d. toate răspunsurile sunt greşite 

e. toate răspunsurile sunt corecte 

 

28. Dozarea ionului sulfat  prin titrare cu o soluţie care conţine ionul Ba
2+

 este: 

a. cantitativă 

b. semicantitativă 

c. necantitativă 

d. toate răspunsurile sunt greşite 

e. toate răspunsurile sunt corecte 

 

29.Precipitatul roşu de cromat de argint are următoarea formulă:     

a. Ag2Cr2O7 

b. AgCr2O4 

c. Ag2CrO7 

d. Ag2Cr2O4 

e. Ag2CrO4 

 

30. Se efectuează dozarea unui halogen X
-
 prin titrare cu azotat de argint. Cel mai mare salt la echivalenţă 

se înregistrează pentru următoarea concentraţie a soluţiei de azotat de argint: 

a. 0,1M 

b. 0,01M 

c. 0,001M 

d. concentraţia reactivului de dozare nu influenţează saltul la punctul de echivalenţă 

e. în volumetria bazată pe reacţii de precipitare se utilizează numai soluţii de concentraţie1M 
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31.Metode fizico-chimice permit decelarea componentului de analizat prin măsurarea unor mărimi fizice 

cum sunt:   

a. intensitatea culorii 

b. absorbţia luminii 

c. degajarea unui gaz cu miros caracteristic 

d. a şi c 

e. a şi b 

 

32.Lumina este reprezentată de particule (fotoni) care se deplasează cu viteza:     

a. 3x10
10

m/s 

b. 3x10
8
m/s 

c. 3x10
8
cm/s 

d. 3x10
-10

m/s 

e. 3x10
-8

m/s 

 

33.Intensitatea unei radiaţii absorbite de către un sistem absorbant, variază: 

a. direct proporţional cu concentraţia 

b. invers proporţional cu concentraţia 

c. invers proporţional cu grosimea stratului de substanţă 

d. invers proporţional cu intensitatea radiaţiei incidente 

e. a şi c 

 

34.La baza determinărilor cantitative în spectrometrie stau următoarele principii: 

a. determinarea absorbanţei se efectuează la λmax 

b. determinarea absorbanţei se efectuează la λmin 

c. absorbanţa variază proporţional cu concentraţia într-un anumit interval 

d. b şi c 

e. a şi c 

 

35.Cea mai mică lungime de undă au radiaţiile:   

a. UV 

b. VIS 

c. IR 

d. X 

e. microunde 

 

36.În spectroscopia de absorbţie moleculară pentru domeniul ultraviolet se utilizează cuve de: 

a. sticlă 

b. KBr 

c. cuarţ 

d. inox 

e. nu se utilizează cuve, proba se pulverizează direct în aparat 
 

37.Lămpi cu catod cavitar constituit din elementul care urmează a fi analizat sunt utilizate în: 

a. cromatografia în fază gazoasă 

b. spectroscopia în UV 

c. spectroscopia în VIS 

d. spectroscopia de absorbţie atomică 

e. spectroscopia de emisie atomică 
 

38.Polarizarea luminii se realizează cu ajutorul: 

a. prismei de cuarţ 

b. prismei Nicol 
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c. prismă de NaCl 

d. prismă de sticlă 

e. toate răspunsurile sunt corecte 
 

39.În spectroscopia de absorbţie moleculară, pentru realizarea curbei de etalonare este necesar să se prepare 

scale de soluţii de concentraţii cunoscute din: 

a. reactivul de dozare 

b. reactivul de culoare 

c. indicator 

d. substanţa de dozat 

e. a şi c 

 

40.Electrodul de sticlă pentru determinarea pH-ului este constituit din:    

a. un electrod Ag – AgCl 

b. o soluţie HCl 0,1M aflată într-o membrană de sticlă 

c. un schimbător de ioni 

d. a şi b 

e. a şi c 

 

41.Cationiţii sunt substanţe chimice care au proprietatea de a schimba  un cation din mediul lichid, cu care 

se află în contact, cu următorul ion: 

a. Mg
2+

 

b. Cl
-
 

c. HO
-
 

d. H
+
 

e. Mn
2+

  

 

42.În cromatografia de excludere moleculară, componentul cu cele mai mici dimensiuni moleculare se 

comportă astfel: 

a. va fi exclus din porii gelului şi se va deplasa cu viteză mare 

b. va penetra gelul pătrunzând în lichidul din porii gelului şi eluţia va fi încetinită 

c. va fi exclus din porii gelului şi se va deplasa cu viteză mică 

d. în acest tip de cromatografie dimensiunea moleculelor nu reprezintă un criteriu de separare 

e. a şi b 

 

43.Gruparea funcţională – N(CH3) 3
+
OH

- 
intră în structura: 

a. cationiţilor 

b. anioniţilor 

c. sephadexului 

d. a şi c 

e. b şi c 

 

44. În schema de principiu a unui gaz-cromatograf nu intră următorul component: 

a. cilindrul de gaz 

b. injectorul 

c. coloana cromatografică 

d. detectorul 

e. cuva de cuarț  

 

45.Cromatografia de schimb ionic este o metodă cromatografică de tip:  

a. solid – gaz  

b. solid – lichid 

c. lichid – lichid 

d. lichid – gaz 

e. gaz – gaz  
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46.Precursorul Coenzimei A este: 

a. tiamina; 

b. acidul pantotenic; 

c. piridoxalul; 

d. acidul folic; 

e. riboflavina. 
 

47.Enzima aldehid dehidrogenaza este utilizată în procesarea alimentelor pentru îndepărtarea  

a. peroxidului de hidrogen; 

b. glucozei; 

c. izomerilor trans ai acizilor graşi; 

d. n-hexanalului; 

e. clorofilei. 
 

48.În vederea obţinerii unui gluten cu masă moleculară mai mică în aluat se adaugă: 

a. proteinaze; 

b. catalază; 

c. FAD; 

d. coenzima A; 

e. glucozoxidază. 
 

49.Sunt poliglucide derivatizate: 

a. alchil-celuloza; 

b. hemicelulozele; 

c. alginaţii; 

d. agarul; 

e. carrageenanii; 
 

50.D-glucoza şi D-galactoza sunt glucide epimere în raport cu: 

a. atomul de carbon 1; 

b. atomul de carbon 2; 

c. atomul de carbon 3; 

d. atomul de carbon 4; 

e. atomul de carbon 5. 
 

51.Prin reacţia de caramelizare în mediu acid, din hexoze se formează în special: 

a. amide cu catenă scurtă; 

b. hidroxiacizi; 

c. acid glucuronic; 

d. acid gluconic; 

e. hidroxi-metil-furfural. 

 

52.Cei mai abundenţi în natură şi în alimente sunt acizii graşi saturaţi: 

a. capronic şi caprilic; 

b. lauric şi miristic; 

c. palmitic şi stearic; 

d. arahic şi behenic; 

e. lignoceric şi cerotic. 
 

53.Seriile sterice ale aldozelor iau naştere prin introducerea în lanţul atomilor de carbon a unui atom de 

carbon chiral în poziţia: 

a. 1; 

b. 2; 

c. 3; 
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d. 4; 

e. 5. 

 

54.În celulă, când nevoile energetice o impun, glicogenul este degradat de către: 

a. hexokinază; 

b. glucokinază; 

c. glicogen sintază; 

d. glicogen fosforilază; 

e. lizozomi. 

 

55.În urma procesării termice a alimentelor, la finalul reacţiei Maillard se formează: 

a. o tripeptidă; 

b. compuşi bruni şi aromaţi; 

c. aspartamul; 

d. o amină biogenă; 

e. cistină. 

 

56.Alegeţi afirmaţia greșită cu privire la reacţia de caramelizare: 

a. are loc prin topirea glucidelor reducătoare (>120˚C), în lipsa compuşilor care conţin grupări amino; 

b. are loc prin topirea glucidelor reducătoare, în  prezenţa compuşilor cu grupări amino; 

c. este catalizată de baze sau acizi; 

d. are loc în timpul obţinerii dulceţurilor, gemurilor şi a bomboanelor; 

e. dă culoare şi savoare de tip caramel alimentelor. 

 

57.Galactoza are un număr de: 

a. 1 atom chiral; 

b. 2 atomi chirali; 

c. 3 atomi chirali; 

d. 4 atomi chirali; 

e. 5 atomi chirali. 

 

58.Sunt monoglucide: 

a. glucoza, galactoza, lactoza; 

b. aldehida glicerică, fructoza, celobioza; 

c. arabinoza, fructoza, manoza; 

d. arabinoza, glicogenul, izomaltoza; 

e. trehaloza, β-fructoza, guloza.  

 

59.Catalaza este o hemoproteină care catalizează: 

a. hidroliza unei legături peptidice; 

b. descompunerea peroxidului de hidrogen; 

c. formarea unei legături covalente; 

d. o reacţie de transaminare; 

e. o reacţie de decarboxilare. 

 

60.Alegeţi afirmaţia incorectă cu privire la caracteristicile scleroproteinelor: 

a. sunt proteine cu rol structural; 

b. sunt proteine cu rol dinamic; 

c. sunt insolubile în soluţii apoase; 

d. sunt rezistente la digestia cu enzime proteolitice; 

e. prezintă rezistenţă mecanică şi elasticitate. 

 

61.Structura primară a proteinelor este dată de: 

a. numărul resturilor de aminoacizi constituenţi; 

b. felul resturilor de aminoacizi constituenţi; 
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c. numărul radicalilor de cisteină; 

d. numărul radicalilor polari; 

e. numărul, tipul şi ordinea în care resturile de aminoacizi se succed în catena polipeptidică. 

 

62.Lizina are pK1= 2,2 (α-COOH), pK2=9,2 (α-NH3+) şi pK3= 10,8 (R). Punctul izoelectric (pI) se atinge 

la pH egal cu: 

a. 5,7; 

b. 6,5; 

c. 7; 

d. 10; 

e. 10,8. 
 

63.Măsura cantitativă a activităţii optice a unei molecule se numeşte: 

a. chiralitate; 

b. deviaţie standard; 

c. rotaţie specifică; 

d. polarimetru; 

e. drum optic. 
 

64.Datorită compoziţiei în acizi graşi şi a distribuţiei acestora în triacilglicerolii componenţi, untul de cacao: 

a. nu se topeşte la încălzire; 

b. se topeşte pe un interval îngust de temperatură (45-47ºC); 

c. se topeşte pe un interval larg de temperatură (28-36ºC); 

d. are aceeaşi comportare la temperatură ca seul de vită; 

e. are aceeaşi comportare la temperatură ca seul de oaie. 
 

65.În industria dulciurilor, untul de cacao este adesea înlocuit cu: 

a. untul de cocos; 

b. uleiul de palmier; 

c. untul de Borneo; 

d. seul de bovine; 

e. untul de arahide. 
 

66.Care dintre compuşii de mai jos este utilizat în industria alimentară ca antioxidant: 

a. acidul 2,4-dinitro-salicilic; 

b. ester al acidului galic; 

c. acidul tricloracetic; 

d. fenolul; 

e. acidul izopropilic. 
 

67.Sunt antioxidanţi naturali următorii compuşi: 

a. tocoferolii şi esteri ai acidului galic; 

b. tocoferolii şi β-carotenii; 

c. β-carotenii şi esterii acidului galic; 

d. tocoferolii şi derivaţi ai fenolului; 

e. β-carotenii şi derivaţi ai fenolului. 
 

68.Sunt acizi izoprenoidici: 

a. acidul pristanic şi fitanic; 

b. acidul valerianic şi oleic; 

c. acidul enantoic şi pelargonic; 

d. acidul pelargonic şi margarinic; 

e. acidul arahidonic şi nervonic. 
 

69.În procesul de obţinere al produselor fermentate (iaurturi şi brânzeturi) din lactoză se formează: 

a. cheagul; 

b. acidul lactic; 
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c. lactoglobulina; 

d. lactază; 

e. fructoză. 
 

70.Maltolul şi izomaltolul sunt doi compuşi care dau aroma şi culoarea pâinii şi a produselor de brutărie. 

Aceştia se obţin: 

a. în urma reacţiei de caramelizare în mediu acid a glucozei şi fructozei; 

b. în urma condensării a două molecule de α- glucoză în poziţiile 1-4; 

c. în urma hidrogenării glucozei;  

d. în reacţia de oxidare a glucozei la gruparea aldehidă; 

e. în urma ciclizării glucozei liniare; 
 

71.Alginaţii, compuşi poliglucidici produşi de algele brune, sunt utilizaţi ca agenţi de îngroşare care 

stabilizează umplutura unor produse de patiserie, a sosurilor pentru salate iar prin adăugarea în 

produsele semipreparate congelate previne formarea unor cristale mari de gheaţă. În structura acestor 

compuşi intră acizi uronici. Aceştia sunt: 

a. acidul galacturonic şi acidul manuronic; 

b. acidul galacturonic şi acidul guluronic; 

c. acidul guluronic şi acidul manuronic; 

d. doar acidul galacturonic; 

e. doar acidul manuronic. 
 

72.Solubilitatea crescută a gelatinei în apă, utilizată în industria alimentară ca agent de îngroşare, se 

datorează: 

a. scăderii conţinutului de Gly, comparativ cu al colagenului din care provine; 

b. adoptării unei structuri dezorganizate de tip random coil odată cu distrugerea structurii de tip triplu 

helix a colagenului din care provine; 

c. creşterii procentului de structură de tip triplu helix, comparativ cu al colagenului din care provine; 

d. scăderii conţinutului de Hyp; 

e. creşterii procentului de resturi de 5-hidroxilizină, comparativ cu al colagenului din care provine. 
 

73.Din grupa acizilor graşi ω9 face parte: 

a. acidul oleic; 

b. acidul linoleic; 

c. acidul α-linolenic; 

d. acidul arahidonic; 

e. acidul miristoleic. 
 

74.Denumirea uzuală a acidului hexadecanoic este: 

a. acidul caprinic; 

b. acidul miristic; 

c. acidul lauric; 

d. acidul palmitic; 

e. acidul stearic. 
 

75.Sunt poliglucide cu resturi de acizi tari: 

a. amilopectina; 

b. amidonul; 

c. carrageenanii; 

d. guma arabică; 

e. guma de guar. 
 

76.Reacţia Maillard conduce la brunificarea alimentelor supuse unor tratamente termice. Aceasta debutează 

printr-o reacţie de: 

a. hidrogenare a glucozei; 

b. condensare dintre un glucid reducător şi o grupare amino liberă a unei proteine sau a unui 

aminoacid; 
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c. oxidare a glucozei la gruparea aldehidă; 

d. condensare a două glucide reducătoare; 

e. hidroliză enzimatică a unei peptide. 

 

77.Riboza are un număr de: 

a. 1 atom de carbon asimetric; 

b. 2 atomi de carbon asimetrici; 

c. 3 atomi de carbon asimetrici; 

d. 4 atomi de carbon asimetrici; 

e. 5 atomi de carbon asimetrici. 

 

78.Butandiol dehidrogenaza este utilizată în industria alimentară la procesul de obţinere al: 

a. laptelui praf; 

b. cerealelor expandate; 

c. brânzeturilor; 

d. berii; 

e. margarinei. 

 

79.Care din următorii aminoacizi sunt esenţiali din punct de vedere nutriţional şi fiziologic: 

a. glicina şi alanina; 

b. lizina şi arginina; 

c. acidul aspartic şi acidul glutamic; 

d. prolina şi serina; 

e. asparagina şi glutamina. 

 

80.Colagenul este o proteină cu valoare nutriţonală scăzută deoarece: 

a. este cea mai abundentă proteină la vertebrate; 

b. este formată din trei lanţuri polipeptidice identice sau diferite de aproximativ 1000 de resturi de 

aminoacizi; 

c. catenele polipeptidice sunt formate din aproximativ 1000 de resturi de aminoacizi din care: 33-35% 

Gly şi 20-24% Pro şi 4-Hyp; 

d. conţine în structura sa cantităţi mici de resturi de 3-şi 4-hidroxiprolină şi 5-hidroxilizină; 

e. conţine glucide legate covalent la nivelul resturilor de 5-hidroxilizină, reprezentând 0,4-12% din 

masa totală. 

 

81.Datorită compoziţiei în acizi graşi şi a distribuţiei acestora în triacilglicerolii componenţi, untul de 

Borneo: 

a. nu se topeşte la încălzire; 

b. se topeşte pe un interval îngust de temperatură (45-47ºC); 

c. are aceeaşi comportare la temperatură ca seul de vită; 

d. are aceeaşi comportare la temperatură ca seul de oaie; 

e. are aceeaşi comportare la încălzire ca cea a untului de cacao; 

 

82.Agaropectina: 

a. are acelaşi grad de esterificare ca şi agaroza;  

b. are un grad mai mic de esterificare decât agaroza; 

c. are un grad mai mare de esterificare decât agaroza; 

d. nu este esterificată; 

e. prezintă o grupare sulfat la al 10-lea rest de galactoză. 

 

83.Sunt aminoacizi monoaminodicarboxilici: 

a. arginina şi lizina; 

b. asparagina şi glutamina; 

c. acidul glutamic şi acidul aspartic; 

d. leucina şi izoleucina; 
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e. metionina şi cisteina. 

 

84.α-aminoacizii sunt molecule optic active cu excepţia: 

a. alaninei; 

b. glicinei; 

c. serinei; 

d. cisteinei; 

e. fenilalaninei. 

 

85.La reacţia Maillard, pot participa: 

a. aminoacizii cu nucleu aromatic; 

b. aminoacizii cu grupări –SH; 

c. aminoacizii cu grupări – OH; 

d. toţi aminoacizii; 

e. aminoacizii cu radical nepolar.  

 

86.Sunt proteine simple: 

a. hemoglobina şi mioglobina; 

b. ovovitelinele şi fosfovitelinele; 

c. citocromii; 

d. cazeinele; 

e. colagenul şi keratina. 

 

87.Prin expunerea colagenului la o temperatură mai mare decât temperatura de contracţie, proces datorat 

prelucrării termice a alimentelor, are loc: 

a. hidroliza legăturilor peptidice din structura colagenului; 

b. oxidarea resturilor de prolină;  

c. dezorganizarea structurii de tip triplu helix; 

d. pierderea conformaţiei de tip random coil; 

e. creşterea procentului de legături încrucişate. 

 

88.Reprezintă o rezervă de combustibil metabolic pentru organismul animal: 

a. glucoza; 

b. glicogenul; 

c. amidonul; 

d. celuloza; 

e. numai amidonul şi glicogenul. 

 

89.Datorită compoziţiei în acizi graşi şi a distribuţiei acestora în triacilglicerolii componenţi, seul de vită: 

a. nu se topeşte la încălzire; 

b. se topeşte pe un interval îngust de temperatură (45-47ºC); 

c. se topeşte pe un interval larg de temperatură (28-36ºC); 

d. are aceeaşi comportare la temperatură ca untul de cacao; 

e. are aceeaşi comportare la temperatură ca untul de Borneo. 

 

90.Alegeţi informaţiile incorecte cu privire la lipide: 

a. în alimente sunt generatoare şi suport pentru substanţe de gust şi aromă;  

b. au rol de a solubiliza alte componente hidrofobe; 

c. sunt utilizate în procesarea alimentelor prin prăjire; 

d. au un echivalent energetic mic comparativ cu proteinele; 

e. conferă alimentelor calităţi organoleptice. 

 

Barem de notare:  

3,25 + (90*0,075) = 10 


