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Întrebări 

1. Ordinea nivelurilor de organizare a organismului uman de la simplu la complex este: 
a) Celular,molecular,atomic,tisular,organe,sisteme,organism. 
b) Tisular,celular,molecular,atomic,sisteme,organism. 
c) Atomic,molecular,celular,tisular,organic,sisteme de organe,organism. 
d) Organe,celule,ţesuturi,organism. 
e) Sisteme de organe,organe,celule,molecule,atomi,organism. 

2. Funcţiile vitale ale organismului uman sunt: 
a) Tisulară,celulară,atomică. 
b) Moleculară,celulară,organică. 
c) Atomică,de reproducere,moleculară. 
d) De relaţie,de nutriţie,de reproducere. 
e) De protecţie,de izolare şi de difuziune 

3. Principala funcţie a sistemului osos este : 
a) De contracţie 
b) De protecţie a corpului. 
c) De susţinere a corpului. 
d) De integrare a corpului. 
e) De difuziune,filtrare şi protecţie. 

4. Sistemul endocrin este alcătuit din : 
a) Glandele salivare. 
b) Glandele digestive 
c) Glandele endocrine şi exocrine. 
d) Glandele endocrine. 
e) Glandele exocrine. 

5. Sistemul nervos central cuprinde: 
a) Ganglioni laterovertebrali 
b) Măduva spinării. 
c) Encefalul. 
d) Nervii cranieni. 
e) Nervii spinali. 

6. Sinapsele fac legătură între : 
a) Celulele cardiace 
b) Celulele endocrine. 
c) Celulele epiteliale. 
d) Celulele conjunctive. 
e) Celulele nervoase. 

7. Neuronul are următoarele proprietăţi: 
a) Contractilitatea. 
b) Elasticitatea. 
c) Conductibilitatea. 
d) Excitabilitatea. 
e) Termoreglarea. 

8. Principalele funcţii ale sistemului nervos sunt: 
a) De protecţie. 
b) De nutriţie. 
c) Reflexă. 
d) Umorală. 
e) De conducere. 
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9. Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul se face prin: 
a) Reflexe. 
b) Articulaţie. 
c) Sinapsă. 
d) Contracţie. 
e) Circulaţie. 

10. Nervii spinali au distribuţie metamerică numai la nivel : 
a)  Brahial. 
b)  Toracal. 
c)  Lombar. 
d)  Sacral. 
e)  Coccigian. 

11. Măduva spinării are următoarele funcţii : 
a)  De contracţie. 
b)  Reflexă. 
c)  De reproducere. 
d)  De conducere. 
e)  Digestivă. 

12. Reflexele monosinaptice au următoarele caracteristici: 
a)  Au trei neuroni. 
b)  Au latenţă lungă. 
c)  Au latenţă foarte scurtă. 
d)  Sunt strict limitate, nu iradiază. 
e)  Au conducere lentă. 

13. Reflexele somatice medulare sunt: 
a) Rotulian. 
b) De secreţie. 
c) Cardioacceleratoare. 
d) De micţiune. 
e) Bicipital. 

14. Trunchiul cerebral este format din : 
a) Hipotalamus,epitalamus,talamus. 
b) Bulb,hipotalamus,diencefal. 
c) Mezencefal,bulb,punte. 
d) Epitalamus,epifiză,scoarţa cerebrală. 
e) Hipofiză,măduva spinării,talamus. 

15. În bulb se închis următoarele reflexe: 
a) Salivare – submaxilare şi sublinguale. 
b) Lacrimal. 
c) De deglutiţie şi tuse. 
d) Cardiovasculare. 
e) Masticator,de clipire. 

16. Cerebelul are următoarele funcţii : 
a) Digestivă. 
b) Excretoare. 
c) De reglare a echilibrului. 
d) De menţinere a tonusului muscular. 
e) De reglare endocrină. 

17. Diencefalul este alcătuit din : 
a) Bulb,punte şi hipotalamus. 
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b) Arhicerebel,paleocerebel şi neocerebel. 
c) Hipotalamus,paleocortex şi măduva spinării. 
d) Talamus,metatalamus , epitalamus şi hipotalamus. 
e) Neocortexul receptor şi neocortexul motor. 

18. Creierul mare este format din : 
a) Talamus. 
b) Diencefal. 
c) Emisferele cerebrale. 
d) Neocortexul receptor şi neocortexul motor. 
e) Bulb, punte şi mezencefal. 

19. Sistemul nervos parasimpatic produce următoarele efecte : 
a) Scăderea frecvenţei cardiace 
b) Creşterea frecvenţei cardiace 
c) Relaxarea musculaturii bronhiilor 
d) Contracţia musculaturii bronhiilor 
e) Stimularea secreţiei de adrenalină. 

20. Funcţiile diencefalului sunt: 
a) Staţie de releu pe traseul  căilor senzitive şi senzoriale. 
b) Staţie de releu pentru căile motorii. 
c) Centrul de integrare a funcţiilor vegetative. 
d) Controlează tonusul muscular postural. 
e) Controlează locomoţia. 

21. Segmentul central al analizatorului vizual este situat în: 
a)  Lobul parietal 
b)  Lobul temporal 
c)  Lobul occipital 
d)  Lobul frontal 
e)  Cerebel 

22. Care dintre acestea nu fac parte din mediile refringente ale ochiului? 
a) Retină 
b) Cornee 
c) Umoare apoasă 
d) Cristalin 
e) Sclerotică 

23. Urechea umană percepe unde sonore cu o frecvenţă cuprinsă între: 
a) 0 - 10 000 Hz 
b) 100 - 20 000 Hz 
c) 16 - 20 000 Hz 
d) 1 - 20 000 Hz 
e) 16 - 100 000 Hz 

24. Glaucomul apare datorită: 
a) Creşterii presiunii intraoculare 
b) Bătrâneţii 
c) Drenajul defectuos al umorii apoase 
d) Diabet insipid 
e) Unui traumatism al cristalinului 

25. Miopia se corectează cu lentile: 
a) Cilindrice 
b) Biconcave 
c) Biconvexe 
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d) Divergente 
e) Convergente 

26. Cum se numeşte imposibilitatea de a percepe culorile ? 
a) Hipermetropie 
b) Daltonism 
c) Cataractă 
d) Acromatopsie 
e) Presbitism 

27. Segmentul central al analizatorului olfactiv este reprezentat de: 
a) Lobul parietal 
b) Nucleul amigdalian 
c) Aria olfactivă din girusul hipocampic 
d) Girusul precentral 
e) Lobul occipital 

28. Care dintre aceşti corpusculi receptionează excitaţiile pentru senzaţia de rece? 
a) Corpusculi Meissner 
b) Corpusculi Pacini 
c) Corpusculi Ruffini 
d) Corpusculi Hassal 
e) Corpusculi Krause 

29. Imaginea formată pe retina este: 
a) Mărită 
b) Micsorată 
c) Rasturnată 
d) Dreaptă 
e) Virtuala 

30. Care dintre urmatoarele se comportă ca o diafragma? 
a) Pupila 
b) Cornea 
c) Sclerotica 
d) Irisul 
e) Retina 

31. Câte refracţii suferă o rază de lumină la nivelul ochiului? 
a) 3 
b) 2 
c) 5 
d) 1 
e) 0 

32. Care dintre aceste boli apare sub forma unor pete cafenii sau albe la nivelul trunchiului? 
a) Tricofiţia 
b) Pitiriazis 
c) Candidoza 
d) Hidrosadenita 
e) Impetigo 

33. Gustul amar este perceput: 
a) Pe marginile limbii 
b) Pe vârful limbii 
c) Pe partea anterioară a feţei dorsale a limbii 
d) Pe toată zona limbii 
e) Pe faţa dorsală a limbii 
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34. O adaptare bună a ochiului  la întuneric total după lumină intensă necesită: 
a) 30-45 minute 
b) 1-2 minute 
c) 10-15 minute 
d) 5-10 minute 
e) 1-2 ore 

35. Cum se numeşte piodermita ce constă în inflamaţia glandelor sudoripare? 
a) Zăbală 
b) Impetigo 
c) Foliculită 
d) Ectimă 
e) Hidrosadenită 

36. Care dintre aceşti receptori nu aparţin segmentului periferic al analizatorului kinestezic? 
a) Fusurile neuromusculare 
b) Terminaţiile nervoase libere 
c) Discuri Merkel 
d) Corpusculi neurotendinoşi Golgi 
e) Corpusculi Vater-Pacini 

37. Unde este situat al treilea neuron al căii auditive? 
a) Coliculii cvadrigemeni inferiori din mezencefal 
b) Corpul geniculat medial din metatalamus 
c) Nucleii pontini 
d) Talamus 
e) Arhicerebel 

38. Ce boală a ochiului se corectează cu lentile cilindrice? 
a) Astigmatism 
b) Miopie 
c) Strabism 
d) Hipermetropie 
e) Hemeralopie 

39. Ce fel de rinite sunt ozenele? 
a) Acute 
b) Alergice 
c) Cronice catarale 
d) Cronice artrofice  
e) Cronice hipertrofice 

40. Cum se numeşte produsul de secreţie al glandelor endocrine? 
a) Hormon 
b) Enzimă 
c) AMP ciclic 
d) ADN 
e) Acid clorhidric 

41. Hormonii tropi influenţează următoarele procese: 
a) TSH-ul – stimulează secreţia corticosuprarenalei 
b) ACTH-ul  - stimulează secreţia gonadelor 
c) FSH-ul – stimulează tiroida 
d) TSH-ul stimulează secreţia tiroidei 
e) ACTH-ul stimulează secreţia corticosuprarenalei 

42. Hipersecreţia de STH determină: 
a) Gigantism în copilărie 



9 

b) Acromegalie la maturitate 
c) Boala Basedow-Graves 
d) Nanism hipofizar 
e) Diabet insipid 

43. Hiposecreţia de parathormon (PTH)  determină: 
a) Boala Reckilghausen 
b) Guşa endemică 
c) Mixedem 
d) Tetanie la adult 
e) Diabet zaharat 

44. Care sunt hormonii secretaţi de celulele insulelor Langerhans din pancreas? 
a) Celulele alfa – insulină 
b) Celulele beta – glucagon 
c) Celulele delta – somatostatină 
d) Celulele beta – somatostatină 
e) Celulele alfa – glucagon  

45. După ovulaţie corpul galben secretă: 
a) Testosteron în cantităţi mari 
b) Progesteron în cantităţi mari 
c) Inhibina în cantităţi foarte mari 
d) Progesteron în cantităţi mici 
e) Inhibină în cantităţi mici 

46. Care sunt hormonii eliberaţi de neurohipofiză? 
a) Calcitonina 
b) Parathormonul 
c) Hormonul antidiuretic 
d) Ocitocina 
e) Aldosteronul 

47. Care din următoarele procese sunt influenţate de ocitocină: 
a) Scade diureza 
b) Determină diabet insipid manifestat prin creşterea diurezei 
c) Elimină laptele din glandele mamare 
d) Contractă musculatura netedă a uterului în timpul travaliului 
e) Stimulează limfopoieza în timus 

48. Care dintre acestea nu sunt oase lungi? 
a) Femur 
b) Stern 
c) Radius 
d) Ulnă 
e) Omoplat 

49. Scheletul capului este format din: 
a) 20 de oase 
b) 30 de oase 
c) 22 de oase 
d) 14 oase 
e) 21 de oase 

50. Oasele coxale sunt: 
a) Oase lungi 
b) Oase pneumatice 
c) Oase situate în grosimea unui tendon 
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d) Oase late 
e) Oase scurte 

51. O miofibrilă este alcătuită din aproximativ: 
a) 3000 de miofilamente de miozină 
b) 5000 de miofilamente de miozină 
c) 1500 de miofilamente de miozină 
d) 1500 de miofilamente de actină 
e) 3000 de miofilamente de actină 

52. Care dintre acestea nu sunt proprietăţi ale muşchiului? 
a) Contractilitatea 
b) Conductibilitatea 
c) Extensibilitatea 
d) Elasticitatea 
e) Excitabilitatea 

53. Câte perechi de coaste conţine scheletul trunchiului? 
a) 14 
b) 11 
c) 12 
d) 10 
e) 15 

54. Care dintre aceste tipuri de articulaţii nu sunt sinartroze? 
a) Sincondroze 
b) Amfiartroze  
c) Sinostoze 
d) Sindesmoze 
e) Articulaţii sinoviale 

55. Proprietăţile enzimatice ale miozinei sunt activate de ionii de: 
a) Ca 
b) Na 
c) K 
d) Mg 
e) H 

56. Din câte vertebre cervicale este alcătuită coloana vertebrală? 
a) 8 
b) 34 
c) 33 
d) 7 
a) 9 

57. Ce înţelegem prin digestie 
a) Transformarea substanţelor organice complexe specifice în nutrimente 
b) Transformarea nutrimentelor în substanţe organice complexe specifice 
c) Se desfăşoară în trei timp: timpul bucal, timpul faringian şi timpul esofagian. 
d) Reprezintă transformarea bolulului alimentar în chim gastric. 
e) Reprezintă transformarea chimului gastric în chilul intestinal. 

58. În procesul de digestie proteinele sunt transformate cu ajutorul proteazelor în: 
a)  Apă şi săruri minerale 
b)  Glucoză 
c)  Aminoacizi 
d)  Acizi graşi, glicerol 
e)  Vitamine 
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59. În cavitatea bucală au loc următoarele: 
a)  Absorpţia nutrimentelor 
b)  Ingestia alimentelor 
c)  Digestie chimică 
d)  Deglutiţie 
e)  Propulsie şi eliminare  

60. Saliva conţine următoarele enzime: 
a)  Ptialină 
b)  Pepsină 
c)  Labferment 
d)  Lipază 
e)  Maltază 

61. Sucul pancreatic 
a)  Are un pH acid 
b)  Conţine o singură enzimă 
c)  Transformă proteinele în oligopeptide 
d)  Este un lichid opac 
e)  Este produsul de secreţie al pancreasului endocrin 

62. Bila 
a)  Este produsul de secreţie al pancreasului 
b)  Conţine săruri biliare, colesterol şi lecitină 
c)  Are pH neutru 
d)  Contribuie la transformarea proteinelor în aminoacizi 
e)  Contribuie la transformarea acizilor graşi în lipide 

63. Absorbţia lipidelor 
a)  Se face activ pentru hexoze 
b)  Se face prin mecanism pasiv pentru acizi graşi şi glicerină 
c)  Se face prin pinocitoză 
d)  Se face pasiv pentru unele pentoze 
e)  Se face prin mecanism activ furnizată de ATP 

64. Intestinul gros are următoarele funcţii esenţiale 
a)  Digestia bucală, masticaţia şi deglutiţie 
b)  Funcţia secretorie, digestia gastrică şi peristaltică 
c)  Transformarea bolului alimentar în chil alimentar 
d)  Secreţia bilei şi a sucului pancreatic 
e)  Fermentaţie, putrefacţie, absorpţie şi defecaţie 

65. Prin peristaltism înţelegem: 
a)  Un act reflex voluntar 
b)  Absorbţia alimentelor 
c)  Unde de contracţie şi relaxare 
d)  Mişcări de adaptare a capacităţii stomacului la conţinutul său 
e)  Formarea bolului alimentar 

66. Deglutiţia 
a)  Timpul faringian al deglutiţiei este voluntar 
b)  Declanşează secreţia glandelor salivare 
c)  Stimulează receptorii gustativi şi olfactivi 
d)  Se desfăşoară în trei timpi 
e)  Transformă amidonul în dextrină 

67. Grupele de sânge 
a)  Se clasifică în funcţie de prezenţa antigenelor AB şi a anticorpilor alfa şi beta 
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b)  Nu au importanţă în cazul transfuziilor 
c)  Se clasifică în funcţie de aglutinogenele 0 A B AB 
d)  Se clasifică în funcţie de anticorpii I, II, III, IV 
e)  Grupa 0(I)  poate primi sânge de la toate grupele 

68. Factorul Rh 
a)  Este absent la 85% din populaţie 
b)  Trebuie luat în considerare la transfuziile de sânge 
c)  În cazul gravidelor factorul Rh nu are nici o importanţă 
d)  În caz de boală hemolitică a nou-născutului trebuie înlocuit sângele Rh negativ cu Rh pozitiv 
e)  Rh se mai numeşte factorul C 

69. Hemostaza 
a)  Este o hemoragie 
b)  Este definitivă când se formează dopul plachetar 
c)  Este temporară când se formează trombusul (cheagul)  
d)  Este procesul de oprire a hemoragiilor 
e)  Este procesul de constricţie puternică a vasului lezat şi devierea sângelui prin dilatarea vaselor colaterale 

70. Etapele coagulării sângelui sunt următoarele 
a)  Formarea tromboplastinei este prima etapă a coagulării 
b)  Constă în transformarea protrombinei în trombină 
c)  Constă în transformarea fibrinogenului plasmatic în fibrină 
d)  Se face în prezenţa ionilor Ca2+ 
e)  Se face în prezenţa trombinei 

71. Funcţia de excreţia a sângelui constă în 
a)  Transportul substanţelor nutritive de la intestin la ţesuturi 
b)  Transportul gazelor respiratorii 
c)  Menţinerea constantă a temperaturii corpului 
d)  Menţinerea echilibrului ionic, acido-bazic şi a presiunii osmotice 
e)  Transportul substanţelor de catabolism la organele excretoare 

72. Funcţia de apărare a sângelui constă în 
a)  Transportul substanţelor nutritive de la intestin la ţesuturi 
b)  Menţinerea constantă a temperaturii corpului 
c)  Transportul substanţelor de catabolism la organele excretoare 
d)  Activitatea fagocitară a leucocitelor granulare 
e)  Hemostază 

73. Nodul sinoatrial 
a)  Este localizat la limite dintre atrii şi ventricule 
b)  Are o frecvenţă de descărcare de 40 potenţiale de acţiune/minut 
c)  Are o frecvenţă de descărcare de 70-80 potenţiale de acţiune/minut 
d)  Se găseşte în septul interventricular 
e)  Are o frecvenţă de descărcare de 25 potenţiale de acţiune/minut 

74. Ciclul cardiac 
a)  Este formată dintr-o succesiune de contracţii şi sistole 
b)  Are o durată de 0,3 sec 
c)  Sistola ventriculară reprezintă cea mai mare parte a ciclului 
d)  Sistola atrială determină evacuarea a 80% din sânge din atrii în ventricule 
e)  Este formată dintr-o succesiune de sistole şi diastole 

75. Sistola atrială 
a)  Are o durată de 0,7 sec 
b)  Determină evacuarea a 20% din sângele din atrii în ventricule 
c)  În timpul ei presiunea din sistemul arterial este de 80 mmHg 
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d)  După sistola atrială urmează diastola generală 
e)  Are o eficienţă redusă 

76. Zgomotul inimii Z2  
a)  Este zgomotul sistolic 
b)  Este zgomotul diastolic 
c)  Se produce prin închiderea valvelor atrioventriculare 
d)  Este consecinţa activităţii electrice a inimii 
e)  Are tonalitate joasă 

77. Circulaţia pulmonară 
a)  Se mai numeşte circulaţia sistemică 
b)  Porneşte din ventricolul stâng al inimii 
c)  Sângele oxigenat este transportat de arterele pulmonare 
d)  Sângele exigenat este transportat de cele patru vene pulmonare 
e)  Conţine vena cavă superiooară şi vena cavă inferioară 

78. Circulaţia sistemică 
f)  Se mai numeşte circulaţia pulmonară 
g)  Porneşte din ventricolul stâng al inimii 
h)  Sângele oxigenat este transportat de arterele pulmonare 
i)  Sângele exigenat este transportat de cele patru vene pulmonare 
j)  Conţine vena cavă superiooară şi vena cavă inferioară 

79. Arterele mari 
a)  Participă activ în circulaţie 
b)  Sunt de tip muscular 
c)  Sunt de tip elastic 
d)  Conţin sânge venos 
e)  În interiorul lor sângele are o presiune de 10-15 mmHg 

80. Factori care favorizarea circulaţia venoasă 
a)  Valoarea medie a presiunii intravenoase este de 70-80 mmHg 
b)  Venele situate deasupra inimii prezintă valve 
c)  Venele prezintă un strat muscular gros 
d)  Circulaţia este influenţată de tonusul şi motricitatea capilarelor 
e)  Respiraţia 

81. Circulaţia limfatică 
a)  Este o cale derivativă a marii circulaţie 
b)  Se face cu viteză foarte mare 
c)  Presiunea periferică a limfei este crescută 
d)  Nu este influenţată de mişcare, mers 
e)  Nu este influenţată de presiunea toracică negativă 

82. Volumul rezidual (VR): 
a) Reprezintă volumul de aer care poate fi introdus în plămâni în timpul unei inspiraţii forţate; 
b) Este de cca. 500 cm3 de aer; 
c) Este de cca. 1500 cm3 de aer: 
d) Se ia în calcul la determinarea capacităţii vitale; 
e) Este volumul de aer care rămâne în plămâni chiar după o expiraţie forţată. 

83. Spirometria nu permite : 
a) Determinarea volumului rezidual; 
b) Determinarea volumului expirator de rezervă; 
c) Determinarea volumului rezidual; 
d) Inregistrarea gaficului mişcărilor respiratorii; 
e) Determinarea volumului inspirator de rezervă 
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84. La stabilirea capacităţii vitale participă următoarele volume pulmonare: 
a) Volumul rezidual; 
b) Volumul rezidual; 
c) Volumul inspirator de rezervă; 
d) Nici unul din cele trei; 
e) Toate cele trei. 

85. Inspiraţia: 
a) Este un proces activ; 
b) Este un proces pasiv; 
c) Determină creşterea presiunii intrapulmonare; 
d) Determină scăderea presiunii intrapulmonare; 
e) Nu influenţează dimensiunile cutiei toracice. 

86. Graficul mişcărilor respiratorii: 
a) Se numeşte spirogramă; 
b) Se numeşte sfigmogramă; 
c) Exprimă volumul rezidual; 
d) Exprimă gradul de elasticitate pulmonară; 
e) Exprimă capacitatea pulmonară. 

87. Transportul sanguin al CO2 sub formă dizolvată se face în proporţie de: 
a) 90%; 
b) 8% sub formă de carbaminohemoglobină; 
c) 8% sub formă de bicarbonaţi; 
d) 8% în plasmă; 
e) 8% în eritrocite. 

88. Rinichii reglează: 
a) Presiunea sanguină; 
b) Volumul plasmei sanguine; 
c) Temperatura corpului; 
d) Glandele suprarenale; 
e) Respiraţia.  

89. Urina: 
a) Conţine ioni de Na+ şi Cl- ; 
b) Conţine uree; 
c) Are totdeauna o culoare galben-citrin; 
d) Are un pH alcalin (5-7,4); 
e) Are densitate în jur de 8 g%0.  

90. În cursul formării urinei, rezorbţia apei: 
a) Are loc la nivelul tubului contort distal; 
b) Are loc la nivelul tubului contort proximal; 
c) Are loc la nivelul ansei Henle; 
d) Are ca rezultat formarea urinei primare; 
e) Are ca rezultat formarea urinei secundare. 

91. Rezorbţia tubulară se realizează: 
a) Prin transport activ în sensul gradienţilor de concentraţie : ionii de Cl, uree, apa; 
b) Pasiv împotriva gradienţilor de concentraţie (rezorbţia selectivă a nutrienţilor); 
c) Prin transport activ împotriva gradienţilor de concentraţie: Na+, K+; 
d) Prin transport activ în sensul gradienţilor de concentraţie pentru unele vitamine; 
e) Prin transport pasiv în sensul gradienţilor de concentraţie: ionii de Cl, uree, apă. 

92. Referitor la rata de filtrare glomerulară (RFG) se poate afirma că: 
a) Reprezintă volumul de filtrat/minut produs de către unul dintre rinichi; 
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b) Reprezintă volumul de filtrat/minut produs de ambii rinichi; 
c) Este de aproximativ 120 l/minut; 
d) Este de aproximativ 1000 l/zi; 
e) Intregul volum de sânge din corpul uman este filtrat de rinichi la fiecare 40 de minute. 

93. Distensia vezicii urinare, suficientă pentru declanşara reflexului micţiunii, este determinată de 
acumularea urinii în cantitate de : 

a) 700-800 ml; 
b) 1500 ml; 
c) 200-300 ml; 
d) 800-1000 ml; 
e) 500 ml. 

94. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate referitor la reflexul micţiunii: 
a) Este declanşat de distensia peretelui vezical; 
b) Fibrele nervoase hipogastrice parasimpatice relaxează muşchiul vezical; 
c) Distensia vezicii declanşează impulsuri transmise măduvei prin nervii ruşinoşi (parasimpatici); 
d) Distensia vezicală stimulează centrii sacrali parasimpatici prin fibrele aferente ale nervilor pelvici; 
e) Eferenţele centrilor sacrali pe calea nervilor pelvici determină relaxarea muşchiului vezical. 

95. Care dintre următoarele vitamine sunt liposolubile: 
a) Complexul B; 
b) C; 
c) A; 
d) D; 
e) P 

96. Care dintre următoarele avitaminoze se manifestă sub formă de hemoragii: 
a) B12; 
b) D; 
c) E; 
d) A; 
e) K. 

97. Glicogenogeneza reprezintă: 
a) Sinteza de glicogen din lipide; 
b) Sinteza de glicogen din glucoză; 
c) Transformarea glucozei în exces în lipide; 
d) Degradarea glicogenului celular; 
e) Sinteza de glucoză din produşi neglucidici. 

98. Cheltuielile energetice în condiţii de efort fizic uşor necesită: 
a) 4000-4500 kcal/24 ore; 
b) 3500  kcal/24 ore; 
c) 2500 kcal/24 ore; 
d) 3000 kcal/24 ore; 
e)1500 kcal/24 ore. 

99. Care dintre următoarele elemente ale unei raţii alimentare echilibrate reprezintă macronutrienţii : 
a) Lipidele; 
b) Vitaminele; 
c) Mineralele; 
d) Proteinele; 
e) Glucocorticoizi. 

100.  In cadrul raţiei calorice procentul proteinelor: 
a)  Trebuie să fie de 50-55%; 
b) Trebuie să fie de 10-15%; 
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c) Să nu depăşească 30%; 
d) Trebuie să fie cel puţin 75%; 
e) Nu este esenţial. 

101. Prin termenul de transaminare se înţelege: 
a) Sinteza unor aminoacizi din alţi aminoacizi sub acţiunea unor enzime specifice; 
b) Sinteza unor aminoacizi esenţiali din alţi aminoacizi; 
c) Pierderea de către aminoacid a grupării amino ( -NH2); 
d) Formarea unui cetoacid şi a amoniacului; 
e) Formarea unui acid gras şi a amoniacului.  

102. Între ce zile ale ciclului menstrual se desfăşoară faza secretorie? 
a) 15-28 
b) 6-13 
c) 1-5 
d) 1-13 
e) 6-28 

103. Care sunt modificările care apar în mucoasa uterină în faza proliferativă a ciclului menstrual? 
a) Dezintegrarea stratului superficial la mucoasei uterine 
b) Îngroşarea mucoasei uterine, dezvoltarea de glande şi vase sanguine 
c) Îşi dublează grosimea şi produce o secreţie vâscoasă 
d) Stratul superficial mucoasei se elimină  
e) Are loc ovulaţia 

104. Care sunt organele sistemului reproducător feminin? 
a) Ovar 
b) Uter 
c) Epididim 
d) Prostata 
e) Testicul 

105. Care sunt organele sistemului reproducător masculin? 
a) Ovar 
b) Vagin 
c) Testicul 
d) Penis 
e) Labiile mari 

106. Testosteronul este secretat de: 
a) Prostată 
b) Veziculele seminale 
c) Glandele bulbo-uretrale 
d) Celulele interstiţiale Leydig 
e) Corpii cavernoşi 

107. Care este durata unei sarcini normale? 
a) 9 luni începând cu prima zi a ciclului menstrual 
b) 7 luni începând cu prima zi a ciclului menstrual 
c) 11 luni începând cu prima zi a ciclului menstrual 
d) 10 luni începând cu prima zi a ciclului menstrual 
e) 5 luni începând cu prima zi a ciclului menstrual 

108. La câte zile de la fecundaţie are loc fixarea oului (nidaţiîn membrana uterină? 
a) 30 zile 
b) 3 zile 
c) 10 zile 
d) 280 zile 
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e) O zi  

109. Din ce lună a dezvoltării embrionul se numeşte făt? 
a) Din luna a 5-a 
b) Din luna a 3-a 
c) Din luna a 9-a 
d) Din prima lună 
e) Din luna a 7-a 

110. Câţi spermatozoizi conţine sperma depozitată în vagin? 
a) 1 spermatozoid 
b) Sute de spermatozoizi 
c) Mii de spermatozoizi 
d) Milioane de spermatozoizi 
e) Sute de mii de spermatozoizi 

111. Care este organul care captează ovulul expulzat în timpul ovulaţiei? 
a) Vaginul 
b) Uterul 
c) Ovarul 
d) Fimbriile trompelor uterine 
e) Testicul 

112. Hormonii estrogen şi progesteron sunt secretaţi de: 
a) Foliculii ovarieni 
b) Corpul galben 
c) Adenohipofiză 
d) Mucoasa uterină 
e) Neurohipofiză 

113. Gameţii masculini (spermatozoizii) se formează în: 
a) Veziculele senimale 
b) Prostată 
c) Uretră 
d) Tubii seminiferi contorţi 
e) Canalul ejaculator 


