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1. Referitor la nervii sistemului nervos periferic
A. Nervul radial își are originea și la nivelul segmentelor medulare comune cu nervul
median
B. La nivelul plexului cervical se află un nerv care realizează o ansă
C. Nervul cutanat femural lateral primește fibre nervoase și de la ultimul nerv toracal
D. Nervul sciatic este cel mai gros nerv de la nivelul organismului, având o poziție verticală la
nivelul coapsei, avându-și originea strict la nivelul plexului nervos sacral
E. Nervul femural reprezintă originea nervului cutanat femural lateral

2. Referitor la vascularizația inimii sunt adevărate următoarele
A. Sinusul coronarian este localizat la nivelul feței posterioare a cordului, având o deschidere
medială la nivelul atriului drept față de vena cavă inferioară
B. Artera coronară dreaptă la nivelul feței posterioare a cordului emite două ramuri, dintre
care ramura emisă medial este mai lungă
C. Vena cardiacă mijlocie este situată în apropierea arterei interventriculare posterioare
D. Vena cardiacă mică se unește cu vena cardiacă posterioară într-un trunchi comun la nivelul
feței cordului care vine în raport cu fața posterioară a sternului
E. Ramura circumflexa este o ramură venoasă care preia sângele bogat în dioxid de carbon de
la nivelul jumătății stângi a feței posterioare a cordului

3. Referitor la sistemul excitoconductor al inimii următoarele sunt false, cu excepția
A.De la nivelul nodului sinoatrial pleacă un fascicul care penetrează septul care desparte cele
două atrii, precum și un fascicul care are un traiect ascendent
B. Nodul atrio-ventricular este localizat între cele două formațiuni valvulare atrio-ventriculare
și este repsonsabil de producerea undei ascendente R, de la nivelul complexului QRS
C. La nivelul ventriculului stâng se găsesc 2 mușchi care se prezintă sub forma unor ridicături
conice la vârful cărora se inseră cordajele tendinoase a valvei bicuspide
D. Fibrele Purkinje reprezintă fibre nervoase care realizează sinapse neuro-musculare cu
miocitele contractile
E. De la nivelul aortei ascendente pleacă cele două artere coronare

4. Despre vascularizația sistemului digestiv sunt adevărate următoarele
A. Vena mezenterică inferioară se unește cu vena splenică posterior de coada pancreasului
B. La nivelul venei mezenterice superioare se varsă trei vene care drenează colonul ascendent
C. Vena mezenterică superioară se unește cu confluentul dintre vena splenică și vena
mezenterică inferioară posterior de capul pancreatic
D. Vascularizația venoasă a intestinului subțire este drenată în totalitate de vena mezenterică
superioară
E. Vena porta se bifurcă extrahepatic

5. Referitor la vascularizația pancreasului sunt adevărate următoarele, cu exceptia
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A. Pancreasul este vascularizat parțial de artera splenică prin două vase care derivă din artera
splenică în mod direct
B. Capul pancreatic este vascularizat din aceeași arteră ca și segmentul duodenal orizontal
superior și segmentul duodenal vertical
C. Artera gastro-duodenală este ramură a unei artere care derivă dintr-un trunchi arterial care
este înconjurat parțial de pilierii diafragmatici
D. Artera gastro-duodenala vascularizează capul pancreatic, duodenul și parțal stomacul
E. Și artera mezenterică superioară participă la vascularizația pancreatică

6. Despre tioridă sunt adevărate următoarele
A. Istmul tirodian este situat inferior față de un cartilaj care aparține de laringe
B. Istmul tiroidian este situat anterior față de primele 2 inele traheale
C. Hormonii tiroidieni accelerează rata metabolică celulară cu creșterea producției de căldură,
ceea ce o să stimuleze centrul termolizei hipotalamic care o să ducă la o vasodilatație
periferică
D. Sinteza hormonilor tiroidieni este reglata de un hormon adenohipofizar cu o structură
glicoproteică, care se leagă de receptorii membranari de la nivelul celulelor foliculilor
tiroidieni
E. Sângele venos este preluat de vena jugulară externă

7. Despre nervii cranieni de la nivelul feței anterioare a trunchiului cerebral nu se pot
afirma următoarele
A. Nervul III își are originea aparentă între punte și mezencefal, medial de pedunculii
cerebelari
B. Nervul trigemen are două rădăcini, una motorie situată medial și una senzitivă, mai subțire,
situată lateral
C. Nervul optic este situat anterior de chiasma optică
D. Nervul accesor are și o porțiune medulară
E. Nervul facial este situat la nivelul șanțului bulbo-pontin, lateral de un nerv care intervine în
mișcările oculare și medial de nervul vestibulo-cohlear

8. Sunt adevărate următoarele despre emisfere cerebrale
A. Ariile de asociație sunt arii superioare de interpretare a semnalelor senzoriale ,cum este
aria de elaborare senzorială și care cuprind fibre de asociație
B. Șanțul central Rolando inferior se unește cu șanțul lateral
C. Aria pentru judecata perceptuală se află la nivelul treimii inferioare a lobului termporal
D. Aria responsabilă cu auzul se află imediat inferior de un șanț care delimitează aria motorie
de aria senzitivă
E. Atât la nivelul feței laterale cât și la nivelul feței mediale se găsește un șanț cu o direcție
oblică despărțind lobul occipital de lobul parietal pe fața medială și lobul temporal de cel
parietal pe fața laterală

9. Despre sistemul ventricular sunt adevărate următoarele
A. Ventriculii laterali prezintă o prelungire care pornește din convexitatea posterioară a lor și
are traiect la nivelul lobulului occipital
B. Apeductul cerebral conectează ventriculul IV cu ventriculul III și are traiect prin
mezencefal
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C. La nivelul ventriculului IV se găsește apertura mediană care se deschide parasagital
D. Există două foramenuri ventriculare care conectează porțiunea frontală a ventriculilor
laterali cu ventriculul III
E. Ventriculul IV este delimitat posterior de fața anterioară,concavă a cerebelului și fața
posterioară,plată, a trunchiului cerebral

10. Despre sistemul nervos vegetativ se pot afirma următoarele
A. La nivelul ganglionului celiac ajung fibre preganglionare cu originea la nivelul cornului
lateral a măduvei spinării toracale T9-T12
B. Vezica biliară primește numai invervația vegetativă parasimpatică vagală
C. De la nivelul primulul ganglion vegetativ situat de-o parte și de alta a coloanei vertebrale,
pornesc fibre vegetative simpatice postganglionare inclusiv la nivelul glandei salivare
paratiroidiene, unde stimulează slab salivația
D. Nervul vag prezintă inclusiv o distribuție renală
E. Nervul vag nu se distribuie până la nivelul colonului sigmoid

11. Referitor la impulsul nervos nu se pot afirma următoarele, cu excepția
A. Impulsul nervos nu se produce numai dacă potențialul membranar își crește voltajul cu
minim +15 mV
B. La un voltaj membranar de -55 mV se realizează un influx lent de ioni de sodiu datorat
deschiderii canalelor de sodiu voltaj-dependente
C. Inversarea polarității se realizează numai dacă stimulul aplicat are un anumit prag al
intensității
D. Pompa de sodiu-potasiu intervine în menținerea potențialului membranar de repaus prin
realizarea unui transport activ
E. Există 3 factori care participă la menținerea potențialului membranar de repaus

12. Despre structura microscopică a fibrei musculare sunt adevărate următoarele
A. Linia Z desparte banda A în două jumătați egale
B. Zona H traversează zona centrală a filamentelor de mioznă care nu prezintă punti
transversale
C. Un sarcomer este format din două jumătăți de benzi care prezintă numai filamente de
actină și o bandă care prezintă atât filamente de miozină cât și de actină
D. Numărul de sarcomere din 500 de miofribrile este egal cu 25000
E. În 500 de miofibrile există un număr mai mic de 2500 de sarcomere

13. Despre diferite celule musculare sunt false următoarele, cu excepția
A. Mușchiul care desparte cavitatea toracică de cavitatea abdominală are fibre musculare cu 

mulți nuclei prezenți subsarcoplasmic
B. Miocardul are fibre musculare alungite, fusiforme și ramificate
C. Mușchiul situat la nivelul stratului mucos a tractului gastro-intestinal prezintă capete
ascuțite și contracții care sunt similare celor de la nivelul miocardului
D. Fibra musculară scheletică prezintă cea mai mare capacitatea de a rămâne contractată
E. Atât miocitul neted cât și cel striat de tip cardiac sunt celule mononucleate cu nuclei situați 

central

14. Despre oase și articulații sunt adevărate următoarele
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A. Rotula se articulează numai cu treimea distală a femurului
B. La nivelul genunchiului se găsesc două discuri cartilaginoase cu concavitatea orientată
posterior prin care epifiza proximală a unui os situat medial la nivelul gambei se articulează
cu epifiza distală a femurului
C. Oasele antebrațului sunt implicate atât în articulații de tip sinartrozic cât și articulații de tip
diartrozic
D. Osteoanele au un număr fix de lamele concentrice
E. Lacunele prezintă canalicule prin care se pun în contact unele cu celelalte, precum și cu
canalul central

15. Despre structura histologică a osului nu se pot afirma următoarele, cu excepția
A. Sub membrana periostală se află vase sanguine din care derivă vasele care se găsesc la
nivelul canalelor perforante
B. Lamelele interstițiale nu fac parte din niciun osteon
C. Articulația dintre osul frontal și cele două oase parietale este o sinartroză
D. Osteocitele sunt celule care prezintă un nucleu periferic
E. Matricea osoasă se găsește printre lamelele osteocitare și este bogată în fibre de colagen
care conferă flexibilitate oaselor și carbonat de calciu care reprezintă componenta principală
anorganică a osului

16. Referitor la pelvis sunt adevărate următoarele
A. Uterul este situat posterior și superior de vezica urinară, iar posterior este despărțit de rect
printr-un spațiu
B. Peritoneul care coboară posterior de mușchiul drept abdominal, o să acopere numai fața
superioară a vezicii urinare
C. Prin ligamentul larg al uterului trec și ureterele
D. Mușchiul drept abdominal easte conetat prin tendonul său de marginea superioară a unei
amfiartroze
E. La bărbați, posterior de vezica urinară se află ampula ductului deferent și veziculele
seminale, acestea din urmă fiind situate superior față de ampulele ductelor deferente

17. Despre glanda mamară este adevărat
A. Este situat posterior de o fascie musculară
B. Este organizată lobular, iar fiecare lobul este alcătuit din glande apocrine care secretă lapte
C. Canelele alveolare în porțiunea lor terminală sunt dilatate
D. Glandele alveolare sunt înconjurate de țesutul adipos care se continuă direct cu țesutul
muscular subiacent
E. Limita inferioară a glandelor mamare este reprezentată de o coastă sub care se găsesc
structuri anatomice musculo-vasculare

18. Despre ciclul menstrual sunt adevărate următoarele
A. În Faza proliferativă nivelul de estrogen este mai mare decât nivelul de progesteron, iar
stratul funcțional endometrial se îngroașă
B. La ovulație, în ziua 14, nivelul de progesteron depășește nivelul de estrogeni
C. Progesteronul depășește nivelul de estrogen între zilele 15-16
D. Estrogenul ajunge să depășească nivelul de progesteron în ziua 22 a ciclului menstrual
E. În ziua 28, nivelul de progesteron este inferior celui de estrogen
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19. Despre penis sunt adevărate următoarele
A. Prin mijlocul corpului spongios trece uretra peniană care la nivelul glandului prezintă o
dilatație față de restul penisului
B. De la nivelul feței dorsale a penisului pleacă o formațiune anatomică care conectează
această față cu tendonul unui mușchi care se găsește la nivelul peretelui abdominal
C. În stare flască sistemul venos este foarte permeabil ceea ce permit un drenaj venos
accelerat
D. Sistemul nervos parasimpatic este responsabil de venodilatația peniană prin nervii care
pornesc de la nivelul măduvei sacrate și fac sinapsă mai apoi în ganglionii terminali
E. Sistemul nervos simpatic realizează vasoconstricția peniană înainte de ejacularea spermei

20. Despre spermatogeneză nu se pot afirma următoarele,cu excepția
A. Începe la nivelul tubului seminifer prin celulele diploide, spermatogoniile, care intră în
prima fază a meiozei
B. Spermatocitele primare, la fel ca și spermatogoniile sunt celule diploide, iar din punct de
vedere a numărului de cromozomi sunt identici
C. În urma meiozei I din fiecare spermatocit secundar se formează două spermatide
D. Spermatocitele secundare sunt haploide, la fel ca și spermatidele care rezultă în urma
diviziunii meiotice a spermatocitelor secundare
E. Spermatidele realizează o diviziunea celulară înainte să se transmforme la spermatozoizi

21. Despre rinichi sunt adevărate următoarele
A. Rinichiul drept este situat într-un plan inferior celui stâng
B. La nivelul polului superior a fiecărui rinichi se găsesc două glande endocrine care din
punct de vedere structural și funcțional au două zone care sunt diferite, zona centrală a
suprarenalei primind o inervație prin fibre vegetative simpatice care trec prin ganglionul
celiac
C. La nivel intrarenal se găsește țesut adipos
D. Capsula bowman se găsește numai la nivel cortical
E.Rinichii prezintă două margini, cea convexă fiind orientată medial

22. Referitor la fiziologia renală sunt adevărate următoarele
A. Rinichii sunt organe abdominale situate subdiafragmatic
B. Aldosteronul acționează la nivelul tubului contort distal, având ca și efect final creșterea
volemiei și indirect a presiunii arteriale, iar la nivel urinar realizând o concentrare urinară
C. Glomerulii renali filtrează aproximativ 7,5 litri de sânge
D. La nivelul tubului contort proximal sodiul se reabsoarbe activ în capilarele peritubulare
E. Glucoza se reabsoarbe prin difuziune facilitată la nivelul tubului contort proximal

23. Despre meioza sunt adevărate următoarele
A. În profaza I, cromozomii omologi formează o structură tetracromatidiană,tetrada, în cadrul 

complexului sinaptonemal
B. În urma telofaza I și a citokinezei, se formează două celule fiice, spermatocitele secundare 

C. Spermatozoizii se formează în urma telofazei II și a citokinezei
D. Între meioza I și meioza II, nucelul își dublează materialul genetic
E. În metafază se formează placa ecuatorială

24. Despre măduva spinării sunt nu sunt adevărate următoarele, cu excepția
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A. Este situată posterior de corpul vertabral
B. Fisura mediană anterioară desparte incomplet cele două cordoane anterioare
C. Cornul anterior este mai voluminos decât restul coanelor spinale și la acest nivel se găsesc
corpii celulari ai neuronilor somatomotori
D. Canalul central se află în centrul substanței cenușii și conține lichid cefalorahdian
E. Șanțul median posterior este orientat mediosagital,la fel ca și șanțul median anterior

25. Andrei este un tânăr de 17 ani care se pregătește să susțină examenul de admitere la
Medicină.
Pentru a-și crește performanțele cognitive, Andrei a consumat niște pastile de
proveniență necunoscută primite de la preitenul lui care este la Medicină în anul I, însă
aceste pastile au determinat să fie mai agitat, au provocat transpirații, și creșterea
frecvenței cardiace
Aceste simptome l-au făcut pe Andrei să se prezinte la o unitate spitalicească.
Sunt adevărate următoarele
A. Substanța consumată ar fi putut să fie un analog de hormoni tiroidieni care au determinat
creșterea nivelului sanguin de TSH
B. Substanța consumată ar fi putut fi un analog de colinesterază
C. Medicii i-ar fi putut administra lui Andrei un medicament cu o acțiune blocantă la nivelul
receptorilor de la nivel medulosuprarenalian
D. Pastila ingerată de Andrei ar putea fi un substanță de tipul glicinei
E. Nicio variantă nu este corectă

26. Despre ureche sunt adevărate următoarele
A. Scala tympani este situată inferior de membrana bazilară
B. Helicotrema reprezintă vârful cohleei și reprezintă comunicarea directă dintre scala
tympani și scala vestibuli
C. Organul lui Corti se găsește pe membrana bazilară
D. Helicotrema are și endolimfă
E. Scala tympani se termină la nivelul ferestrei rotunde

27. Despre mucoasa olfactivă nu se pot afirma următoarele, cu excepția
A. Neuronii olfactivi sunt bipolari, iar terminațiile lor dendritice sunt ciliate
B. Corpul celular a neuronilor olfactivi este situat printre celulele cilindrice care prezintă
microvili la nivelul polului apical
C. Portiunea secretoare a glandelor se găsește în țesutul concjunctiv supraiacent epitelului
olfactiv
D. Fibrele nervului olfactiv se formează prin unirea axonilor celulelor olfactive
E. Glandele de la nivelul mucaosei olfactive sunt formate dintr-un singur rând de celule
cubice

28. Despre urechea internă sunt false următoarele
A. Canalul semicircular anterior și posterior se unesc într-un canal comun având o deschidere
posterioară comună la nivelul vestibulului
B. Canalul semicircular lateral este dispus în plan transversal
C. La nivelul vestibulului, utricula se află îintr-un plan superior saculei
D. Porțiunea anterioară a canalelor semicirculare este dilatată
E. Sacula nu prezintă o legătura cu ductul cohlear



BioClass – Simulare

29. Referitor la globul ocular sunt adevărate următoarele
A. Conjunctiva se inseră la nivelul corneei
B. La joncțiunea sclero-corneeană se găsește sinusul venos scleral
C. Prin pata oarbă intră la nivel ocular artera și vena retiniană
D. Artera și vena retiniană la nivelul nervului optic au un traiect spiralat
E. Primul strat retinian pe care lumina o întâlnește este stratul celulelor multipolare

30. Despre mecanismul de feed-back sunt adevărate următoarele
A. Scăderea secreție de TSH este un mecanism de feed-back negativ realizat de către
hormonii T3 și T4
B. Hiperglicemia reprezintă un factor stimulator pentru secreția de insulină în stare de post
alimentar, ceea ce o să determine intrarea moleculelor de glucoză la nivel celular
C. Nașterea nu reprezintă un exemplu de feed-back negativ deoarece în timpul nașterii nivelul 

de oxitocină secretat de hipofiză crește peste nivelul normal
D. Secreția de aldosteron determină ca nivelul ACTH-ului să scadă
E. În mecanismul de feed-back negativ nu se realizează o deviere de la valoarea de referință

31. Despre celulă sunt adevărate următoarele
A. În cazul celulei intestinale, la nivelul polului apical se găsesc cili care au scopul de a mări
suprafața de absorbție
B. Celule într-un mediu hiperton absorb apa
C. Glicoproteinele sunt molecule care se găsesc și la nivelul porțiunii interne a membranei
plasmatice
D. La creșterea suprafeței membranare participă și un organit care nu este dublu membranar
E. Colesterolul se găsește numai între lanțurie de acizi grași ale fosfolipidelor

32. Referitor la timus nu sunt false următoarele, cu excepția
A. Timusul este un organ retro-sternal și este localizat la nivel mediastinal între cei doi
plămâni și anterior de inimă
B. Nu este situat anterior de vena cavă superioară și artera aortă
C. Lobul timic stâng este situat anterior și de ultimele inele traheale
D. Timusul are dimensiuni mari la copil
E. Repauzează pe diafragm

33. Referitor la structura chimică a hormonilor se pot afirma următoarele
A. Singura diferență dintre adrenalină și noradrenalină o realiează prezența grupării -
CH3(metil) din cadrul noradrenalinei
B. Aldosteronul are o structură formată din 4 inele de carbon, la fel ca și cortizolul
C. Structura hormonilor secretați de medulosuprarenală și tiroidă este una aminică
D. Vasopresina și ADH sunt peptide, fiind secretate de neurohipofiză
E. Toți hormonii steroizi au o bază colesterolică

34. Referitor la sistemul biliar sunt adevărate următoarele
A. Ductul hepatic comun se formează extrahepatic prin unirea ductului hepatic drept și
ductului hepatic stâng
B. Ductul biliar se formează prin unirea ductul cistic cu ductul hepatic comun
C. Ductul biliar se unește cu ductul pancreatic principal la nivelul capului pancreatic formând
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ampula hepato-pancreatică, deschizându-se inferior de ductul pancreatic accesoriu la nivelul
segmentului duodenal vertical
D. Ductul biliar are traiect anterior de ductul pancreatic accesoriu
E. Ligamentul falciform desparte lobul hepatic drept de lobul hepatic stâng

35. Referitor la localizarea și raporturile diferitelor organe abdominale nu sunt
adevărate următoarele, cu excepția
A. Lobul hepatic drept este limitati superior de coasta 5 și inferior de coasta 9
B. Capul pancreatic nu este localizat posterior de corpul gastric
C. Coada pancreasului se proiectează în spațiul intercostal 7
D. Antrul piloric nu este protejat de coaste
E. În raport cu pancreasul vine peretele anterior gastric

36. Despre dinți și anexele lor sunt adevărate următoarele
A. Membrana parodontală se găsește superficial față de cement
B. Rădăcina dentară a molarului terțiar superior se găsește în raport cu mandibula
C. Cavitatea pulpară este bogată în vase și nervi care vin fie de la nivelul osului mandibular,
fie maxilar
D. Premolarul secundar bicuspid inferior erupe la o vârstă mai mare față de caninul situat la
nivelul arcadei dentare superioare
E. Gingia se găsește la nivelul gâtului

37. Despre deglutiție sunt adevărate următoarele
A. Când limba se ridică, împinge palatul moale în sus, închizând comunicarea cavității bucale 

cu nazofaringele
B. din cauza orientării înspre superior a epiglotei, bolul alimentar este capabil să închidă
comunicarea laringo-faringiană
C. Etapa bucală este controlată de nervul XII, iar etapa în care alimentele sunt în esofa este
controlată de nervul vag
D. Etapa în care alimentele ajung în faringe poate să fie și voluntară
E. Deglutiția se finalizează prin transportul alimentelor la nivel gastric, dar numai dacă
sfincterul cardial se realxează

38. Despre sânge se pot afirma următoarele
A. În ceea ce privește hemoglobina, fierul din structura hemului se leagă de 4 atomi de azot
prin legături covalente
B. Hemul prezintă două grupări carboxil (-COO)
C. Monoxidul de carbon este capabil de a se lega mult mai puternic de globină față de oxigen 

D. Prin legarea moleculelor de dioxid de carbon de hemoglobină, se formează
carboxihemoglobina la nivel tisular
E. Transformarea hemului în biliverdină se realizează la nivelul unui organ situat posterior de 

stomac și în raport cu fața convexă a diafragmului

39. Despre globulele roșii sunt adevărate următoarele
A. Au margini mai groase, și un centru depresionat cu o grosime care nu depășește lungimea 

unui sarcomer
B. Lătimea lor este de trei ori mai mare decât grosimea 
C. Eritrocitele față de hemacitoblaști sunt celule moarte
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D. Hematocritul poate să scadă în condiția diluței sanguine, sau în caz de hemoragie
E. Bărbații au un hematocrit mai mare deoarece necesități energetice neuronale sunt mai mari 

40. Larisa este o fată de 19 ani care în weekend a fost la o petrecere la munte cu colegii
de grupă.
Consumând alcool, ea nu a mai simțit frigul de afară pe moment, însă a doua zi a avut
febră, dureri în gât și o stare de slăbiciune și se hotărește să-și facă niște analize
sanguine
Sunt adevărate următoarele
A. Leucocitele care au un nucleu trilobat ar putea fi crescute
B. Nu există niciun argument pentru care leucocitele care se colorează cu coloranți acizi să fie 

crescute
C. Hemacitoblaștii o să fie crescuți
D. Și limfocitele ar putea fi crescute în contextul unei mononucleoze infecțioase
E. Monocitele o să fie crescute pe fondul mononucleozei infectioase

41. Despre diferite structuri ale sistemului nervos central sunt adevărate, cu excepția
A. Mezencefalul este implicat în reflexe la care participă și patru nervi cranieni
B. Talamusul direcționează către cortexul cerebral trei tipuri de semnale
C. Cerebelul primește semnale senzoriale și de la nervul cranian I
D. Nucleii bazali sunt structuri de substanță cenușie care se găsec la nivel mezencefalic și
ajută la coordonarea mișcărilor voluntare
E. Există 3 1 de perechi de nervi spinali

42. Despre diferite arii cerebrale nu sunt false următaorele, cu excepția
A. Aria de elaborare motorie se află anterior de aria motorie și superior de aria de control a
mișcărilor limbii
B. Aria pentru elaborarea gândirii se află în jurul ariei pentru controlul deglutiției
C. Aria pentru elaborarea senzorială se află la nivelul treimii posterioare a lobului parietal
D. Aria care controlează mișcările buzelor se află inferior de aria de control motor a mâinilor 

E. Aria pentru salivație aparține de lobul temporal

43. Despre măduva spinării sunt adevărate următoarele
A. Are o curbură cervical cu convexitatea orientată anterior
B. Curburile lui sunt numai în plan sagital
C. Are 3 curburi cu concavitatea orientată anterior
D. Cea mai mare curbură se găsește la nivel toracic și are convexitatea orientată anterior
E. Curbura lombară și cea cervicală ambele sunt orientate în plan frontal

44. Despre regiunea cervicală sunt adevărate următoarele
A. Între osul hioid și cartilajul tiroid se dispune o membrană penetrată de o ramură vasculară
carotidiană
B. Cartilajul tiroid este unit inferior cu cartilajul cricoid
C. De la nivelul venei brahicefalice drepte pleacă a o venă către porțiunea centrală a glandei
tiroide
D. Arterele carotide și vena jugulară internă se găsesc la nivelul regiunii cervicale anterioare
E. La nivel cervical, toate formațiunile cartilaginoase fac parte din laringe
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45. Doamna Saveta este o pensionară în vârstă de 75 de ani și în timp ce se îndrepta spre 

piață s-a împiedicat și a căzut, ea nefiind niciodată o fire sportivă. I s-a făcut o
radiografie ceea ce a arătat o fractură femurală stângă.
Sunt adevărate următoarele, cu excepția
A. Fractura a fost favorizată de stilul de viață sedentar și de scăderea nivelului de estrogeni
B. Ca și tratament de a preveni eventuale viitoare fracturi, se recomandă o dietă bogată în
vitamina D3 și calciu
C. Medicamentele pe baza PTH-ului ar putea favoriza eventuale fracturi
D. Calcitonina nu se recomanda în schema de tratament a doamnei Saveta
E. Menopauza ar putea reprezenta un impediment în vindecarea rapidă a fracturii

46. Despre sinapsă sunt adevărate următoarele
A. Placa motorie reprezintă sinapsa dintre butonii terminali ai axonului și fibra musculară și
singurele potențiale postsinaptice care se pot forma sunt de tip stimulator
B. La nivelul fantei sinaptice o să găsim colinesterază, în cazul sinapselor colinergice, precum 

și vezicule cu acetilcolină
C. La nivel postsinaptic există un aparat mitocondrial necesar deschiderii canalelor ionice
D. Colinesteraza acționează asupra acetilcolinei și înainte ca aceasta să se fi elgat de receptori 

E. PPSE la nivelul sistemului nervos este datorat și acidului gama-amino-butiric

47. Despre oase nu sunt adevărate următoarele,cu excepția
A. Oasele scurte sunt aproximativ cubice și se găsesc în spații închise
B. Humerusul și femurul servesc drept pârghii
C. Humerusul prin epifiza proximală se articuează numai cu omoplatul
D. Osul sacru prin porțiunile sale laterale se articulează cu ileonul
E. Mandibula este singurul os al capului care este implicat într-o diartroză

48. Despre splină și vascularizația spelnică sunt adevărate următoarele
A. Pe fața lui concavă prezintă 4 amprente viscerale
B. Amprenta renală se găsește la nivelul treimii superioare a a feței mediale splenice
C. Artera splenică se află anterior față de vena splenica la nivelul hilului splenic
D. Amprenta pancreatică es situată anterior amprentei gastrice
E. Vena splenică are un calibru mai mare față de artera splenică și se varsă la nivelul venei
cave inferioare

49. Dacă realizăm o secțiunea medio-sagitală la nivelul capului se observă următoarele
A. Șaua turcească situată superior față de un sinus la nivelul aceluiaș os
B. Atlasul care se articulează posterior cu axisul
C. Sinusul frontal
D. Meatul mijlociu delimitat de cornetul nazal mijlociu și cornetul nazal superior
E. Structura musculară a palatului dur

50. Despre schimbul și transportul gazos nu se pot afirma următoarele
A. 93% din dioxidul de carbon care provine de la celule intră la nivelul globulelor roșii
B. La nivelul eritrocitelor, CO2 se transformă la H2CO3 prin acțiunea unei enzime
citoplasmatice
C. La nivelul capilarelor pulmonare, bicarbonatul intră la nivel eritrocitar la schimb cu clorul
care părăsește celula eritrocitară



BioClass – Simulare

D. Schimbul gazos respectă legile difuzinii
E. Aproximativ 99% din oxigen se găsește sub formă de oxihemoglobină


