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EXAMEN DE ADMITERE LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ. Sesiunea septembrie 2021 

 

PENTRU URMĂTORII ITEMI GĂSIŢI VARIANTA CORECTĂ: 

 

1. Corpul uman este tridimensional deoarece: 

A. Prezintă axele: longitudinală, transversală şi sagitală 

B. Are trei planuri structurale paralele între ele 

C. Prezintă un pol anterior și unul posterior 

D. Prezintă simetrie radiară. 

2. Următorul organ este cavitar: 

A. Pancreasul 

B. Laringele 

C. Rinichiul 

D. Ficatul. 

3. Celula umană: 

A. Este adesea binucleată 

B. Are structura şi funcţia determinate de către informaţia genetică 

C. Prezintă în ordine: citoplasma, membrana cu organitele şi nucleul 

D. Nu prezintă variaţii structurale sau funcţionale la nivelul diferitelor țesuturi. 

4. Ţesuturile umane: 

A. La exteriorul organismului se află un țesut conjunctiv 

B. Pielea are natură exclusiv epitelială 

C. Creierul conține un țesut alcătuit din două tipuri celulare 

D. De exemplu cel muscular neted întâlnit în organele: limbă, faringe și toți mușchii scheletici. 

5. Coordonarea organismului presupune: 

A. Descărcarea de hormoni de la nivelul sistemului exocrin 

B. Elaborarea de comenzi nervoase la nivelul sistemului nervos central 

C. Răspunsul la stimulii externi şi  interni detectați de efectori 

D. Reglajul prin impulsuri nervoase conduse prin intermediul centrilor nervoși. 

6. Fac parte dintre structurile sistemului nervos periferic: 

A. Trunchiul cerebral 

B. Encefalul 

C. Nervii senzitivi şi motori 

D. Ganglionii limfatici. 

7. Este o componentă a cavităţii abdominale: 

A. Crosa aortică 

B. Plămânul 

C. Pancreasul 

D. Rectul. 

8. Nu este organ de simţ: 

A. Cavitatea bucală 

B. Nasul 

C. Ochiul 

D. Pielea mâinii drepte. 

9. Bazinul: 

A. Are o poziţie supradiafragmatică 

B. Este delimitat lateral de oasele coxale 

C. Conţine vezica biliară poziţionată anterior de uter 

D. Prezintă dorsal colonul transvers. 

 



10. Organul de simţ al vederii: 

A. Conţine receptori de durere la nivelul tunicii externe 

B. Focalizează lumina pe coroidă cu ajutorul lentilelor  

C. Recepţionează lumina cu ajutorul cristalinului 

D. Conţine în ordine lentilele: cornee, umoare vitroasă, cristalin şi umoare apoasă. 

11. Organele de simţ: 

A. La nivelul urechii interne există receptori pentru echilibru, sunete și zgomote 

B. Pielea și limba recepționează aceiași stimuli 

C. Simţul mirosului presupune identificarea substanţelor inodore 

D. Pentru simţul gustului este necesară identificarea substanţelor insipide. 

12. Nasul spre deosebire de ureche: 

A. Conţine cavităţi  

B. Este poziţionat în plan median 

C. Este şi segmentul iniţial al sistemului digestiv 

D. Prezintă nervi senzitivi care conduc informaţii de la receptori. 

13. Este o glandă endocrină: 

A. Glanda salivară 

B. Glanda mamară 

C. Glanda suprarenală 

D. Glanda sudoripară. 

14. Face parte din scheletul coapsei: 

A. Muşchiul cvadriceps 

B. Osul femur 

C. Osul tibia 

D. Muşchiul croitor. 

15. Muşchii spre deosebire de oase: 

A. Sunt receptorii arcurilor reflexe 

B. Au ponderea substanţelor minerale mai mare decât a substanţelor organice 

C. Formează partea activă a aparatului locomotor 

D. Sunt organe vii cu vascularizaţie şi inervaţie. 

16. Aparţine trunchiului: 

A. Osul radius 

B. Osul temporal 

C. Muşchiul gastrocnemian 

D. Vezica urinară. 

17. Sistemul digestiv: 

A. Conţine organe dispuse numai în abdomen 

B. Constă din tubul digestiv alcătuit din organe digestive și glande anexe 

C. Este format numai din organe cavitare 

D. Are ca funcţii principale: motilitatea, secreţia, digestia și absorbţia. 

18. Faringele asemenea laringelui: 

A. Face parte dintr-un singur sistem al organismului 

B. Este localizat la nivelul gâtului 

C. Conţine corzile vocale 

D. Comunică la partea superioară cu cavitatea bucală. 

19. Ficatul spre deosebire de stomac: 

A. Are localizare toracală 

B. Este o glandă 

C. Nu secretă sucuri cu rol digestiv 

D. Conţine muşchi netezi.  

 

 



20. Intestinul gros: 

A. Denumit şi colon 

B. Este organul la nivelul căruia are loc absorbţia nutrimentelor 

C. Conţine o bogată floră bacteriană 

D. Este locul în care se descarcă bila şi sucul pancreatic. 

21. Muşchii din abdomen: 

A. Sunt striaţi la nivelul peretelui abdominal 

B. Sunt striați la nivelul vaselor rinichiului 

C. Sunt netezi la nivelul vezicii urinare 

D. Sunt striaţi de tip cardiac la nivelul miocardului. 

22. Coloana vertebrală: 

A. Reprezintă axul anterior al: gâtului, toracelui, abdomenului şi pelvisului 

B. Este formată prin suprapunerea unor oase late  

C. Prezintă cinci regiuni diferite ca structură și topografie 

D. Adăposteşte măduva spinării cu rol în producerea celulelor sanguine.  

23. Celulele sanguine: 

A. Globulele roșii - conțin magneziu 

B. Globulele albe - de ex limfocitele 

C. Plachetele sanguine - leucocite 

D. Sunt toate celule cu structură tipică. 

24. Funcţiile celulelor sanguine: 

A. Numărul celulelor care transportă gazele respratorii scade la altitudine. 

B. Numărul de trombocite creşte în alergii 

C. Numărul de hematii creşte în anemii 

D. Numărul de leucocite creşte în infecţii. 

25. Sângele: 

A. Are două componente – elementele figurate si plasma 

B. Circulă cu cea mai mare viteză şi presiune prin vene 

C. Are culoare roşie datorită fierului din plasma sanguină 

D. Constituie principala rezervă de săruri minerale a organismului. 

26. Vasele de sânge: 

A. De exemplu venele care conţin în circulaţia mare sânge oxigenat 

B. De exemplu arterele care pleacă din atriile inimii 

C. De exemplu capilarele care formează rețele la nivelul ţesuturilor 

D. Lipsesc la nivelul pielii. 

27. Sistemul circulator: 

A. Circulaţia mică deserveşte capul, gâtul, toracele și membrele superioare  

B. Constă în două circuite sanguine care asigură împreună vascularizaţia fiecărui organ 

C. Este format din: inimă şi sistemul vascular limfatic 

D. Prin intermediul sângelui asigură conexiunea dintre toate organele corpului uman. 

28. Inima: 

A. Este o pompă dublă deoarece deserveşte două circuite distincte 

B. Are peretele alcătuit preponderent din muşchiul endocard 

C. Ritmul ei este adaptat condiţiilor de mediu de către sistemul nervos somatic 

D. Are poziţie subdiafragmatică. 

29. Circulaţia mare asemenea circulaţiei mici: 

A. Începe cu vene şi se termină cu artere 

B. Transportă sânge oxigenat spre țesuturi 

C. Începe dintr-un atriu şi se termină într-un ventricul 

D. Are ca punct de pornire un ventricul şi ca punct terminus un atriu 

 

 



30. Inima spre deosebire de plămâni: 

A. Este un viscer 

B. Este tetracamerală 

C. Primeşte şi sânge cu dioxid de carbon 

D. Este coordonată de sistemul nervos vegetativ. 

31. Ciclul cardiac este alcătuit din succesiunea unei sistole cu o diastolă şi are durata invers 

proporţională faţă de frecvenţa cardiacă. Prin urmare durata lui: 

A. Scade când creşte frecvenţa cardiacă 

B. Creşte când creşte frecvenţa cardiacă 

C. Scade când scade frecvenţa cardiacă 

D. Nu depinde de frecvenţa cardiacă. 

32. Proprietatea de bază care permite inimii să pompeze sânge în vase este: 

A. Contractilitatea 

B. Ritmicitatea 

C. Elasticitatea 

D. Excitabilitatea. 

33. Lipidele: 

A. Reprezintă materialul energetic utilizat preferenţial de către celule 

B. Se mai numesc şi glucide 

C. Reprezintă principalul depozit energetic al organismului 

D. De exemplu amidonul. 

34. Proteinele: 

A. Sunt principalul material energetic al organismului 

B. De exemplu hemoglobina din limfocite 

C. Sunt material de construcţie pentru organism 

D. Sunt formate din molecule de acizi graşi. 

35. Transpiraţia: 

A. Este o funcţie de secreţie a organismului 

B. Este datorată glandelor sebacee 

C. Este o funcţie de excreţie 

D. Se realizează prin intermediul glandelor endocrine. 

36. Centurile organismului sunt formate din: 

A. Oasele bazinului care ancorează membrul inferior la torace 

B. Omoplatul şi sternul care ancorează membrul superior la trunchi 

C. Clavicula şi coastele care ancorează membrul superior la pelvis 

D. Oasele coxale care leagă membrul inferior la trunchi. 

37. Sistemul respirator conţine în ordine: 

A. Nasul, faringele, laringele, traheea, bronhiile principale şi plămânii 

B. Nasul, faringele, laringele, traheea, bronhiile principale, bronhiile secundare şi plămânii 

C. Nasul, laringele, traheea, bronhiile principale şi plămânii 

D. Fosele nazale, faringele, laringele, traheea şi plămânii 

38. Organele sistemului respirator: 

A. Traheea conţine inele cartilaginoase care o menţin în permanenţă deschisă 

B. Bronhiile se ramifică extrapulmonar formând arborele bronşic 

C. Plămânii au ca unitate structurală bronhiolele 

D. Faringele conţine corzile vocale. 

39. Mucoasele respiratorii: 

A. Cea faringiană este implicată şi în olfacţie 

B. Cea traheeală conţine cili care purifică aerul inspirat 

C. Cea pulmonară realizează schimbul de gaze între aerul pulmonar  şi celule din țesuturi 

D. Cea nazală conţine şi receptori gustativi. 

 



40. Sistemul excretor este alcătuit din: 

A. Rinichi, vezică urinară, uretere şi uretră 

B. Rinichi, uretră, vezică urinară şi uretere 

C. Rinichi, uretere, vezică urinară şi uretră 

D. Vezică urinară, uretere, rinichi şi uretră. 

41. Plămânul asemenea rinichiului: 

A. Este un organ pereche şi realizează o funcţie de excreție 

B. Introduce în organism produşi de metabolism 

C. Are un înveliş adipos 

D. Are structură buretoasă. 

42. Nefronul: 

A. Este o structură unicelulară 

B. Filtrează urina 

C. Face parte şi din structura vezicii urinare 

D. Este unitatea anatomo-funcţională a rinichiului. 

43. Funcţiile de hrănire sunt: 

A. Exclusiv digestia 

B. Funcţiile de relaţie 

C. Digestia, respiraţia şi circulaţia 

D. Digestia, respiraţia, circulaţia şi excreţia. 

44. Funcţia de reproducere: 

A. Nu este esenţială supravieţuirii individului 

B. Presupune existenţa a două tipuri de celule – ovarul şi testiculul 

C. Se bazează pe procesul de fecundaţie urmat de formarea celulei om 

D. Este realizată de sistemul reproducător aflat doar sub control endocrin. 

45. Ovarul: 

A. Are localizare medială faţă de rinichi 

B. Secretă hormoni androgeni 

C. In perioada fertilă, prin ovulaţie expulzează lunar un ovul 

D. Este fertil numai în menopauză. 

 

 

Timpul de lucru este de 2 ore 

Succes! 

 


