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  III Farmacie                                                   
  Teste- CS 

1. Notați preparatul din grupa vitaminelor, 

antagonist al anticoagulantelor cu acţiune 

indirectă: 

2. Notați vitamina care se utilizează în scorbut: 

3. Alegeți vitamina cu acţiune antioxidantă: 

4. Numiţi indicaţia vitaminei PP: 

5. Determinaţi preparatul ce face parte din 

grupa inhibitorilor enzimelor proteolitice: 

6. Numiți preparatul din grupul adsorbanților: 

7. Alegeți preparatul din grupa iritantelor: 

8. Numiți preparatul enzimatic care 

ameliorează procesele digestive: 

9. Inhibitorii fibrinolizei sunt următorii, cu 

excepția. Marcați această excepție: 

10. Indicațiile aprotininei sunt următoarele, cu o 

singură excepție. Marcați această excepție: 

11. Adsorbantele sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție: 

12. Preparatele din grupul iritantelor sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

13. Alegeți preparatul care nu face parte din 

enzimele fibrinolitice: 

14. Numiți preparatul care se referă la enzimele 

cu proprietăți antibacteriene: 

15. Numiți efectul farmacologic al tripsinei: 

16. Numiți acțiunea specifică a vitaminei U: 

17. Numiți vitamina care participă la 

mineralizarea oaselor: 

18. Determinați vitamina cu acțiune lipotropă: 

19. Selectați indicația principală a acidului folic: 

20. Numiți vitaminoidul cu efect antiulceros: 

21. Alegeți indicația pentru administrarea 

chimotripsinei: 

22. Numiți preparatul antienzimatic, inhibitorul 

acetaldehidehidrogenazei: 

23. Selectați grupul de preparate care 

stimulează inervaţia aferentă:  

24. Marcați anestezicul local  utilizat exclusiv în 

anestezia de suprafață: 

25. Numiți grupul de preparate cu acţiune 

revulsivă: 

26. Determinați anestezicul local cu acțiune 

antiaritmică pronunțată: 

27. Efectele acidului nicotinic sunt următoarele, 

cu o singură excepție. Marcați această 

excepție:    

28. Vitaminele ce influențează hematopoieza 

sunt următoarele, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție:    

29. Preparatele enzimatice proteolitice  sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție:    

30. Determinați hormonul cu acţiunea cea mai 

intensă de reţinere a sării şi apei: 

31. Tratamentul îndelungat cu doze mari de 

prednisolon poate produce următoarele 

efecte, cu o singură excepţie. Marcați această 

excepție: 

32. Indicațiile corticosteroizilor sunt cele ce 

urmează, cu o singură excepţie. Marcați 

această excepție: 

33. Alegeţi indicaţia anabolizantelor steroidiene: 

34. Numiți preparatul ce inhibă secreția 

prolactinei: 

35. Menționați preparatul de susținere în 

tratamentui comei mixedemice: 

36. Din preparatele antitiroidiene fac parte 

următoarele, cu o singură excepţie. Marcați 

această excepție: 

37. Preparatele hormonale derivați a 

aminoacizilor sunt cele ce urmează, cu o 

singură excepţie. Marcați această excepție: 

38. Stabiliți indicația pentru administrarea 

corticotropinei (ACTH): 

39. Precizați în care afecţiune este 

contraindicată utilizarea glucocorticoizilor: 

40. Indicațiile estrogenilor sunt cele  enumerate 

mai jos, cu o singură excepţie. Marcați 

această excepție: 

41. Contraindicațiile estrogenilor sunt cele  

enumerate mai jos, cu o singură excepţie. 

Marcați această excepție: 

42. Progestativele determină oricare din 

reacţiile adverse enumerate mai jos, cu o 

singură excepţie. Marcați această excepție: 

43. Androgenii determină oricare din efectele 

enumerate mai jos, cu o singură excepţie. 

Marcați această excepție: 

44. Preparatele antitiroidiene sunt următoarele, 

cu o singură excepţie. Marcați această 

excepție: 

45. Din preparatele neurohipofizei fac parte cele 

enumerate mai jos, cu o singură excepţie. 

Marcați această excepție: 

46. Indicațiile oxitocinei sunt următoarele, cu o 

singură excepţie. Marcați această excepție: 

47. Următoarele substanțe medicamentoase fac 

parte din grupa blocantelor canalelor de 
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calciu, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

48. Care unul din remediile enumerate nu face 

parte din grupa blocantelor receptorilor 

angiotensinei II. Selectați preparatul: 

49. Efectele terapeutice ale pentoxifilinei sunt 

cele ce urmează, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

50. Următoarele grupe de preparate sunt 

antihipertensive directe, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție: 

51. Marcați efectul provocat de  ergotamină în 

doze terapeutice:  

52. Efedrina este indicată în următoarele 

afecțiuni, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

53. Specificați grupa din care face parte 

izoturonul: 

54. Selectați subsbtanța medicamentoasă 

antiaritmică de clasa I: 

55. Alegeți remediul medicamentos care nu face 

parte din grupul antiaritmicelor de clasa I: 

56. Toate remediile medicamentoase fac parte 

din clasa antiaritmicelor de clasa a III-a, cu 

o singură excepție. Marcați această excepție: 

57. Selectați grupul de preparate, care nu 

micșorează necesitatea miocardului în 

oxigen și nu măresc aportul lui: 

58. Preparatele care înlătură reflector 

coronarospasmul sunt următoarele, cu o 

singură excepți. Marcați  această excepție: 

59. Alegeți substanța care nu micșorează 

necesitatea miocardului în oxigen: 

60. Selectați grupul de preparate din care face 

parte dipiridamolul: 

61. Selectați mecanismul prin care 

nitroglicerina nu manifestă efect 

antianginos: 

62. Selectați substanța care nu produce blocarea 

canalelor de calciu: 

63. Indicați afecțiunea, în care este utilizată 

nitroglicerina: 

64. Antianginoasele posedă următoarele efecte, 

cu o singură excepție. Marcați această 

excepție:  

65. Determinați contraindicația nifedipinei: 

66. Minoxidilul și nicorandilul fac parte din 

următoarea grupă. Marcați această grupă: 

67. Următoarele substanțe acționează 

preponderent asupra părții ascendente a 

ansei Henle, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

68. Următoarele substanțe acționează 

preponderent asupra segmentului cortical al 

ansei Henle, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

69. Selectați substanța care acționează ca 

diuretic antagonist al aldosteronului: 

70. Selectați substanța care nu acționează ca 

diuretic economisitor de potasiu: 

71. Alegeți afirmația falsă cu privire la 

proprietățile acetazolamidei: 

72. Hidroclortiazida se indică în următoarele 

afecțiuni, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

73. Alegeți starea patologică în care nu se indică 

diureticele saluretice: 

74. Selectați care este principala reacție adversă 

a diureticelor tiazidice: 

75. Stabiliți care una dintre reacțiile adverse 

enumerate nu este caracteristică 

diureticelor: 

76. Selectați diureticul de proveniență vegetală: 

77. Guta este o stare patologică, caracterizată 

prin creșterea nivelului de: 

78. Indicați remediul medicamentos utilizat în 

atacul acut de gută: 

79. Medicamentele uricozurice sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

80. Marcați unul din remediile medicamentoase 

enumerate, care nu face parte din 

medicamentele uricozurice: 

81. Selectați grupul de preparate simptomatice, 

utilizate în atacul acut de gută: 

82. Următoarele preparate sunt utilizate în 

tratamentul etiopatogenetic al gutei, cu o 

singură excepție. Marcați această excepție: 

83. Indicați care este mecanismul de acțiune a 

uricoinhibitorilor: 

84. Selectați remediul medicamentos antigutos, 

care manifestă acțiune uricoinhibitoare: 

85. Selectați mecanismul de acțiune al 

uricozuricelor: 

86. Indicați grupul de remedii farmacologice din 

care face parte probenecidul: 

87. Următoarele substanțe medicamentoase sunt 

utilizate în tratamentul anemiilor feriprive, 

cu o singură excepție. Marcați această 

excepție: 

88. Notați ce acțiune posedă preparatele de fier 

asupra mucoasei tractului gastrointestinal: 

89. Indicați care este acțiunea principală a 

preparatele antitrombotice: 
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90. Preparatele antitrombotice se clasifică în 

următoarele grupe, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

91. Selectați preparatul anticoagulant care 

fixează ionii de Ca în sânge: 

92. Următoarele substanțe sunt derivați 

cumarinici, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

93. Selectați contraindicația heparinei: 

94. Pentru antiagregante sunt caracteristice 

următoarele acțiuni, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

95. Selectați grupul de preparate-antiagregante, 

care blochează ciclooxigenaza: 

96. Evidențiați grupul de preparate, care nu 

mărește concentrația și durata acțiunii 

AMPciclic: 

97. Selectați grupul de antiagregante, pentru 

care este caracteristică inhibiția 

metabolismului acidului arahidonic al 

plachetelor: 

98. Numiți care unul din preparatele enumerate 

face parte din blocantele receptorilor ADP ai 

trombocitelor: 

99. Antiagregantele sunt contraindicate în 

următoarea afecțiune. Selectați afecțiunea: 

100. Marcați efectul, care nu este caracteristic 

pentru acidul acetilsalicilic: 

101. Indicați mecanismul de acțiune al 

dipiridamolului: 

102. Hemostaticele se clasifică în următoarele 

grupe de preparate, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

103. Selectaţi analepticul respirator cu acţiune 

centrală: 

104. Marcați analepticul respirator cu acţiune 

directă:  

105. Marcaţi analepticul respirator cu acţiune 

reflectorie: 

106. Notaţi analepticul respirator cu acţiune 

mixtă: 

107. Alegeţi un antitusiv opioid cu acţiune 

centrală: 

108. Precizați preparatul antitusiv nestupefiant 

cu acţiune centrală: 

109. Determinați medicamentul antitusiv 

nestupefiant cu acţiune centrală: 

110. Marcaţi antitusivul cu acţiune mixtă: 

111. Indicaţi prin ce se explică efectul antitusiv 

al butamiratului: 

112. Numiţi preparatul expectorant cu acţiune 

directă: 

113. Selectaţi preparatul expectorant cu 

acţiune reflectorie: 

114. Notaţi preparatul care se atribuie la grupa 

mucoliticelor: 

115. Alegeţi preparatul mucolitic: 

116. Alegeţi preparatul care desface legăturile 

disulfidice ale mucoproteinelor sputei: 

117. Indicaţi sursa polizaharidelor care se 

conţine în componenţa preparatului 

mucaltină: 

118. Marcaţi mecanismul de acţiune al 

expectorantelor cu acţiune reflectorie: 

119. Marcaţi mecanismul de acţiune al 

preparatelor mucolitice: 

120. Marcaţi preparatul utilizat în tusea seacă: 

121. În edemul pulmonar se utilizează 

următoarele grupe farmacologice, cu o 

singură excepție. Marcați această excepție: 

122. Indicaţi preparatul antitusiv care 

provoacă dependenţă: 

123. Numiţi preparatul antiastmatic utilizat în 

terapia de urgenţă: 

124. Notaţi efectul advers caracteristic 

expectorantelor cu acţiune reflectorie: 

125. Selectaţi preparatul bronhodilatator care 

inhibă fosfodiesteraza: 

126. Numiţi remediul antiacid capabil să 

exercite acţiune resorbtivă: 

127. Selectaţi mecanismul acţiunii vomitive a 

apomorfinei: 

128. Care din următoarele medicamente 

trebuie evitat în caz de boală ulceroasă: 

129. Oricare din grupele de medicamente de 

mai jos poate inhiba secreţia gastrică, cu o 

singură excepţie. Marcați această excepție: 

130. Evidenţiaţi preparatul cu acţiune 

antiemetică: 

131. Numiţi preparatul utilizat în tratamentul 

pancreatitei cronice: 

132. Selectați mecanismul apariţiei vomei 

provocate de morfină: 

133. Indicați care din proprietăţile de mai jos 

este caracteristică pentru hidroxidul de alu-

miniu: 

134. Numiţi preparatul cu proprietăţi vomitive: 

135. Selectați vitaminoidul cu efect antiulceros: 

136. Numiți preparatul care determină 

scăderea secreţiei de acid clorhidric: 

137. Numiți preparatul cu efect protector 

direct la nivelul leziunilor ulceroase: 

138. Din substanţele antiulceroase face parte: 

139. Selectaţi preparatul hepatoprotector: 
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140. Selectaţi remediul utilizat în caz de 

hipersalivaţie: 

141. Determinați preparatul cu efect 

hepatoprotector: 

142. Indicaţi farmacodinamia purgativelor 

osmotice: 

143. Numiți mecanismul acţiunii purgativelor 

de volum: 

144. Selectaţi fermentul utilizat în hiposecretia 

pancreatică: 

145. Determinați preparatul antiseptic cu 

acțiune antihemoragică: 

146. Indicați antisepticul din grupul 

aldehidelor: 

147. Antisepticele trebuie să posede 

următoarele cerințe, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

148. Detergenții pot fi următorii, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție: 

149. Numiți derivatul nitrofuranului: 

150. Selectați preparatul utilizat pentru 

potabilizarea apei: 

151. Evidențiați preparatul antiseptic utilizat 

pentru stoparea hemoragiei capilare: 

152. Numiţi antisepticul din grupul 

halogenilor: 

153. Indicaţi preparatul antiseptic combinat: 

154. Indicaţi detergentul: 

155. Din compușii metalelor grele fac parte 

următoarele preparate, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție: 

156. Numiți antisepticul din grupul 

aldehidelor: 

157. Determinați antisepticul din grupul 

coloranților: 

158. Peroxidul de hidrogen are următoarele 

indicații, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

159. Selectaţi antibioticul din grupul 

penicilinelor biosintetice cu cea mai lungă 

durată de acţiune: 

160. Numiţi antibioticul de elecţie în 

tratamentul tifosulul abdominal: 

161. Proprietăţile farmacocinetice pentru 

benzilpenicilină sunt următoarele, cu o 

singură excepţie. Marcați această excepție: 

162. Numiți cel mai frecvent efect advers la 

administrarea preparatelor 

benzilpenicilinei: 

163. Toate afirmaţiile cu privire la 

aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură 

excepţie. Marcați această excepție: 

164. Indicaţi mecanismul acţiunii 

antibacteriene a benzilpenicilinei: 

165. Efectul de scurtă durată al 

benzilpenicilinei pentru bacteriile sensibile 

se explică prin: 

166. Indicaţi antibioticul cu cel mai larg 

spectru de acţiune antibacterian: 

167. Determinați indicația benzatin-

benzilpenicilinei: 

168. Marcați mecanismul de acțiune a 

cefalosporinelor: 

169. Numiți antibioticul administrarea căruia 

poate colora lacrimile în roşu-oranj: 

170. Indicaţi grupa de antibiotice care 

provoacă cel mai frecvent reacţii alergice: 

171. Antimicoticele indicate în terapia 

organomicozei cu candida sunt următorele 

cu o singură excepție. Marcați această 

excepție: 

172. Indicaţi preparatul ce posedă acţiunea cea 

mai îndelungată: 

173. Indicaţi preparatul de bază pentru 

tratarea sifilisului: 

174. Amoxiclavul are următoarea asociere: 

175. Spectrul de actiune a benzilpenicilinei 

include următoarele, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

176. Mecanismele de apariție a rezistenței la 

beta-lactamine sunt următoarele, cu o 

singură excepție. Marcați această excepție: 

177. Marcaţi indicaţia majoră a 

aminoglicozidelor: 

178. Indicaţi grupul de antibiotice care 

provoacă ototoxicitate: 

179. Indicaţi grupul de 

antibacteriene de bază utilizat pentru 

tratamentul febrei reumatismale: 

180. Determinați aminoglicozidul din generația 

a IV-a: 

181. Efectele adverse ale cefalosporinelor sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție: 

182. Numiți complicația cloramfenicolului la 

nou-născuți: 

183. Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru 

de acţiune antivirală: 

184. Numiți antiviralul utilizat pentru tratarea 

hepatitei virale B: 

185. Selectaţi preparatul antiviral - derivat al 

adamantanului: 

186. Fluconazol este eficace pentru tratarea 

infecțiilor micotice provocate de 
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următoarele ciuperci, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

187. Numiți antimicoticul care posedă și 

proprietăți imunostimulatoare: 

188. Numiți preparatul de elecție pentru 

prevenirea candidozelor orale și vaginale: 

189. Marcați preparatul antiviral indicat în 

variolă: 

190. Selectaţi preparatul antifungic utilizat în 

micozele sistemice: 

191. Selectaţi antibioticul antifungic cu 

structură polienică: 

192. Remediile antivirale eficiente în infecțiile 

gripale sunt următoarele cu o singură 

excepție. Marcați această excepție: 

193. Selectați preparatul antiinflamator din 

grupul derivaților acidului arilacetic:  

194. Preparatele antiinflamatoare 

nesteroidiene neselective sunt următoarele, 

cu excepția. Marcați această excepție:  

195. Selectați derivatul indolacetic:  

196. Selectați derivatul de paraaminofenol:  

197. Preparatele analgezice-antipiretice sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție:  

198. Acțiunile farmacologice ale acidului 

acetilsalicilic sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție:  

199. Indicațiile antiinflamatoarelor 

nesteroidiene sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție:  

200. Alegeți preparatul antiinflamator 

nesteroidian care în doze mari poate induce 

citoliza hepatică masivă:  

201. Contraindicațiile antiinflamatoarelor 

nesteroidiene sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție:   

202. Proprietățile farmacologice ale 

ibuprofenului sunt următoarele, cu o 

singură excepție. Marcați această excepție:   

203. Indicațiile acidului acetilsalicilic sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție:   

204. Simptomele intoxicației acute cu 

acetaminofen sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție:   

205. Selectați preparatul antiinflamator 

nesteroidian cu cel mai pronunțat efect 

antiagregant: 

206. Numiți glucocorticoidul cu efect 

antiinflamator marcat și lipsit practic de 

efect de retenție a sării și apei: 

207. Marcați mecanismul de acțiune al 

glucocorticoizilor:   

208. Numiți glucocorticoidul cu potență mare 

de acțiune antiinflamatorie:   

209. Marcați contraindicația glucocorticoizilor:   

210. Marcați mecanismul de acțiune al 

cromoglicatului de sodiu:     

211. Numiți preparatul inhibitor al receptorilor 

leucotrienici:    

212. Numiți acțiunea farmacologică a 

antihistaminicelor de generația I:    

213. Selectați utilizarea terapeutică a 

antihistaminicelor cu efect antivomitiv:    

214. Numiți ce este caracteristic pentru 

desloratadină:  

215. La preparatele antihistaminice de 

generația I se referă următoarele preparate,  

cu o singură excepție. Marcați această 

excepție:   

216. Numiți preparatul antihistaminic de 

generația a treia:   

217. Efectele adverse ale antihistaminicelor de 

generația I sunt următoarele, cu o singură 

excepție. Marcați această excepție:     

218. Utilizările terapeutice ale 

antihistaminicelor de generația a doua sunt 

următoarele, cu excepția. Marcați această 

excepție:         

219. Indicațiile terapeutice ale 

antihistaminicelor de generația I sunt 

următoarele, cu o singură excepție. Marcați 

această excepție:           

220. Determinați contraindicaţia pentru 

preparatele H1- antihistaminice:      

221. Determinați preparatul antihistaminic 

utilizat ca parte componentă a 

premedicației:        

222. Cefalosporinele enumerate mai jos fac 

parte din generația I, cu o singură excepție. 

Marcați această excepție: 

223. Care din următoarele medicamente 

acţionează ca antiacid gastric alcalinizant: 

224. Alegeți preparatul antihistaminic utilizat 

persoanelor, profesia cărora necesită atenție 

și reacție rapidă:        
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Teste-  CM 
1. Numiți antiinflamatoarele nesteroidiene cu 

selectivitate înaltă față de COX-2: 

2. Numiți antiinflamatoarele nesteroidiene, 

derivați al acidului arilacetic: 

3. Notați antiinflamatoarele nesteroidiene, 

derivații acidului arilpropionic: 

4. Numiți reacțiile adverse ale acidului 

acetilsalicilic: 

5. Alegeți afirmațiile adevărate pentru 

antiinflamatoarele nesteroidiene: 

6. Determinați reacțiile adverse ale 

acetaminofenului: 

7. Numiți categoriile de afecțiuni în care se 

administrează glucocorticoizii: 

8. Alegeți efectele farmacologice de bază ale 

antiinflamatoarelor steroidiene: 

9. Selectați  efectele adverse metabolice ale 

antiinflamatoarelor steroidiene: 

10. Determinați afirmațiile adevărate despre 

antiinflamatoarele nesteroidiene: 

11. Selectați derivații acidului antranilic: 

12. Numiți preparatele inhibitoare ale 

degranulării mastocitelor: 

13. Selectați antihistaminicele de generația a 

doua: 

14. Numiți proprietățile farmacologice ale 

antihistaminicelor de generația a doua: 

15. Selectați indicațiile antihistaminicelor H1: 

16. Determinați proprietățile farmacologice 

ale loratadinei: 

17. Selectați preparatele antihistaminice 

utilizate pentru profilaxia cinetozelor: 

18. Enumerați proprietățile farmacologice ale 

difenhidraminei: 

19. Enumerați proprietățile farmacologice ale 

H1 histaminoblocantelor de generația II-a: 

20. Numiți preparatele antihistaminice care 

manifestă acțiune sedativă: 

21. Selectaţi preparatele utilizate în 

tratamentul şocului anafilactic: 

22. Numiți glucocorticoizii utilizați în 

tratamentul şocului anafilactic: 

23. Menţionaţi preparatele utilizate în 

tratamentul urticariei: 

24. Enumerați grupele de preparate utilizate 

în rinita alergică: 

25. Numiţi preparatele utilizate în edem 

angioneurotic: 

26. Determinaţi antihistaminicele H1 de prima 

generaţie: 

27. Enumeraţii antihistaminicele H1 de 

generaţia a doua: 

28. Selectaţi antiinflamatoarele blocante ale 

receptorilor leucotrienici (LTD4): 

29. Enumeraţi grupele de medicamente 

utilizate în tratamentul reacţiilor alergice de 

tip imediat: 

30. Numiți metilxantinele utilizate în alergiile 

de tip imediat: 

31. Selectaţi antibioticele antimicotice: 

32. Selectaţi antifungicele, derivaţi ai 

imidazolului: 

33. Selectați antimicoticele care acționează 

exclusiv sistemic: 

34. Determinați preparatele care se indică în 

afecțiunile micotice ale pielii: 

35. Selectaţi antiviralele derivate ale 

nucleozidelor, utilizate în tratamentul HIV: 

36. Selectaţi preparatele antivirale utilizate în 

stomatita herpetică: 

37. Selectaţi preparatele antivirale utilizate în 

profilaxia şi tratamentul gripei: 

38. Selectaţi preparatele eficiente împotriva 

ADN virusurilor: 

39. Selectaţi preparatele eficiente împotriva 

ARN virusurilor: 

40. Indicaţi remediile antivirale: 

41. Ce este caracteristic pentru amfotericina 

B: 

42. Determinați preparatele utilizate în 

infecţia HIV: 

43. Selectați caracteristicile nistatinei: 

44. Selectaţi remediile folosite în tratamentul 

herpesului Zoster: 

45. Mecanismele prin care interferonii își 

realizează efectele antivirale sunt: 

46. Selectați caracteristicile miconazolului: 

47. Numiți preparatele indicate în 

dermatomicoze: 

48. Numiți preparatele indicate în candidoza 

viscerală: 

49. Indicați antiviralele pentru tratamentul 

herpes Zoster: 

50. Numiți căile de administrare a 

aciclovirului: 

51. Enumerați remediile antivirale eficiente în 

infecțiile gripale: 

52. Selectați antiviralele active față de virusul 

citomegalic: 

53. Numiți indicațiile aciclovirului: 



 

 7 

54. Indicați preparatele antituberculoase cu 

acțiune ototoxică: 

55. Numiți efectele interferonilor: 

56. Selectați indicațiile interferonilor: 

57. Specificați spectrul de acțiune al 

ribavirinei: 

58. Indicați preparate utilizate în profilaxia 

gripei: 

59. Numiţi antibioticele β- lactamice: 

60. Enumeraţi cefalosporinele: 

61. Enumeraţi lincozamidele: 

62. Enumeraţi aminoglicozidele: 

63. Enumeraţi tetraciclinele semisintetice: 

64. Precizaţi ce este caracteristic pentru 

preparatele benzilpenicilinei: 

65. Evidenţiaţi în ce afecţiuni se 

întrebuinţează preparatele benzilpenicilinei: 

66. Indicaţi preparatele benzilpenicilinei cu 

acţiune prolongată: 

67. Enumeraţi caracteristicele generale ale 

cefalosporinelor: 

68. Stabiliţi ce este caracteristic pentru 

ampicilină: 

69. Indicaţi proprietăţile de bază ale 

ceftriaxonei: 

70. Determinaţi ce este caracteristic pentru 

eritromicină: 

71. Menţionaţi substanțele, care diminuează 

absorbţia tetraciclinei după administrarea 

orală: 

72. Selectaţi caracteristicile tetraciclinei: 

73. Stabiliţi în ce boli tetraciclinele sunt 

preparatele de elecţie: 

74. Menţionaţi motivele care justifică 

asocierea antibioticelor: 

75. Selectaţi ce antibiotice, administrate în 

sarcină, produc la copii reacţii toxice: 

76. Indicaţi complicaţiile care pot surveni în 

folosirea cloramfenicolului: 

77. Indicaţi efectele adverse ale 

aminoglicozidelor: 

78. Indicaţi spectrul de acţiune al 

benzilpenicilinei: 

79. Determinați caracteristicile oxacilinei: 

80. Selectați indicațiile lincomicinei: 

81. Enumeraţi caracteristicile rifampicinei: 

82. Marcați spectrul de acțiune al 

eritromicinei: 

83. Indicați prepatele indicate pentru tifosul 

exantematic: 

84. Selectați grupele antibioticelor beta-

lactamice:  

85. Numiți substanțele care se conțin 

preparatul augmentin: 

86. Enumerați antibioticele lincozamide: 

87. Numiți măsurile pentru reducerea riscului 

de apariție a rezistenței bacteriene: 

88. Numiți inhibitorii de beta-lactamaze: 

89. Determinați căile de administrare a 

cefalosporinelor: 

90. Determinați reacțiile adverse ale 

aminoglicozidelor: 

91. Selectați preparatele din grupul 

macrolidelor: 

92. Selectați efectele adverse ale 

tetraciclinelor: 

93. Numiți efectele adverse care pot apărea la 

administrarea cefalosporinelor: 

94. Enumerați efectele adverse ale 

tetraciclinelor: 

95. Selectaţi preparatele antiseptice cu acţiune 

antioxidantă: 

96. Selectaţi antisepticele din grupul 

coloranţilor: 

97. Evidențiați factorii care influențează 

activitatea antisepticelor și dezinfectantelor: 

98. Enumerați acțiunile farmacologice ale 

soluției de peroxid de oxigen: 

99. Selectaţi compuşii metalelor grele: 

100. Indicaţi antisepticele halogene: 

101. Indicaţi antisepticele din grupul 

detergenţilor: 

102. Selectaţi preparatele derivații 

nitrofuranului: 

103. Selectați compușii metalelor grele folosiți 

ca antiseptice și dezinfectante: 

104. Evidențiați formele medicamentoase ale 

antisepticelor și dezinfectantelor: 

105. Determinați preparatele ce intră în 

componența Metrogyl denta: 

106. Numiți preparatele utilizate pentru 

prelucrarea primară a plagilor: 

107. Precizați prepatele antiseptice indicate 

pentru prelucrarea mâinilor: 

108. Determinați efectele farmacologice ale 

alcoolilor: 

109. Determinați efectele farmacologice ale 

halogenilor ca antiseptice: 

110. Selectați indicațiile aldehidelor: 

111. Selectați indicațiile verdelui de brilliant:  

112. Indicați anestezicele locale: 

113. Marcați mecanismul de acțiune a 

vitaminei A: 

114. Determinați efectele farmacologice ale 
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tocoferolului acetat: 

115. Determinați simptomele supradozării 

vitaminei D: 

116. Numiți preparatele care fac parte din 

astringentele anorganice: 

117. Menționați anestezicele locale utilizate în 

anestezia infiltrativă şi de conducere: 

118. Determinați preparatele vitaminice 

utilizate în anemia pernicioasă: 

119. Determinaţi proprietățile lidocainei: 

120. La remediile ce inhibă inervația aferentă 

se referă: 

121. Determinați indicațiile pentru 

administrarea mucilagiului din amidon: 

122. Numiți preparatele  ce se referă la 

astringente: 

123. Selectați astringentele organice: 

124. Enumerați efectele adverse ale articainei: 

125. Selectați efectele decoctului de coajă de 

stejar: 

126. Numiți proprietățile vitaminei A: 

127. Selectați proprietățile soluției de amoniac: 

128. Selectați efectele farmacodinamice ale 

anestezicelor locale: 

129. Efectul anestezic local este potențat de 

următoarele preparate: 

130. Alegeți efectele sistemice după absorbția 

anestezicului local: 

131. Numiți efectele deprimante (la doze toxice) 

care au loc după absorbția anestezicului 

local: 

132. Selectați proprietățile farmacologice ale 

acidului ascorbic: 

133. Enumerați preparatele iritante (revulsive): 

134. Selectați indicaţiile în administrarea 

cărbunelui medicinal: 

135. Alegeți proprietățile preparatelor 

enzimatice proteolitice: 

136. Alegeţi indicaţiile pentru administrarea 

mentolului: 

137. Selectați indicaţiile astringentelor: 

138. Enumerați proprietățile hialuronidazei: 

139. Alegeți preparatele utilizate ca inhibitori 

enzimatici: 

140. Enumerați preparatele enzimatice utilizate 

în trombembolii: 

141. Numiţi preparatele enzimatice utilizate în 

ahilia gastrică: 

142. Selectaţi anabolicele steroidiene: 

143. Determinați particularitățile acțiunii 

insulinei: 

144. Numiți care complicaţii apar la utilizarea 

îndelungată a preparatelor steroide: 

145. Determinați indicaţiile pentru utilizarea 

anabolizantelor steroidiene: 

146. Precizați influența hormonilor tiroidieni 

asupra sistemului cardiovascular: 

147. Selectaţi care este acțiunea hormonilor 

tiroidieni asupra SNC: 

148. Stabiliți reacțiile adverse preparatelor 

hormonale tiroidiene : 

149. Enumerați indicațiile ale preparatelor 

antitiroidiene (tioamidelor): 

150. Precizați preparatele antitiroidiene: 

151. Menționați particularitățile acțiunei 

preparatelor hormonale tiroidiene asupra 

SCV: 

152. Determinați acțiunea preparatelor 

hormonale tiroidiene asupra temperaturei: 

153. Selectaţi preparatele utilizate în 

tratamentul diabetului zaharat: 

154. Precizați antidiabeticele perorale- 

tetrazaharidele: 

155. Precizați în ce cazuri miometrul este mai 

sensibil la oxitocină: 

156. Selectaţi preparatele utilizate în diabetul 

insipid: 

157. Evidențiați contraindicațiile absolute ale 

preparatelor anticoncepționale: 

158. Marcați efectele produse de  insulină: 

159. Selectaţi indicațiile estrogenelor: 

160. Determinați reacțiile adverse ale 

anticoncepționalelor: 

161. Indicați care dintre substanțele enumerate 

sunt blocante ale canalelor de calciu: 

162. Indicați grupele de preparate, care fac 

parte din antihipertensivele periferice: 

163. Notați antihipertensivele neurotrope: 

164. Evidențiați efectele prin care se realizează 

acțiunea antihipertensivă a moxonidinei:  

165. Alegeți afirmațiile corecte pentru 

pentoxifilină: 

166. Selectați afirmațiile adevărate pentru 

captopril: 

167. Selectați antagoniștii competitivi ai 

receptorilor angiotensinei II: 

168. Specificați efectele blocării competitive a 

receptorilor angiotensinei II: 

169. Marcați efectele provocate de blocantele 

cananelelor de calciu: 

170. Selectați afirmațiile adevărate despre 

spironolactonă: 

171. Selectați antihipotensivele cu acțiune 
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permisivă: 

172. Marcați care sunt efectele epinefrinei ca 

antihipotensiv: 

173. Alegeți indicațiile glucagonului ca remediu 

antihipotensiv: 

174. Selectați afirmațiile adevărate pentru 

angiotensinamidă: 

175. Notați preparatele alfa-adrenomimetice 

vasoconstrictoare periferice: 

176. Selectați remediile ce măresc volumul 

sângelui circulant: 

177. Care dintre substanțele ce urmează 

aparțin grupului de alfa-adrenolitice: 

178. Numiți substanțele musculotrope din 

grupul derivaților purinici: 

179. Selectați efectele ale Gincgo biloba 

benefice în cadrul hipotonii cronice: 

180. Selectați preparatele din grupul 

prostaglandinelor vasodilatatoare: 

181. Efectele prostaglandinelor vasodilatatoare 

sunt: 

182. Selectați antianginoasele, care micșorează 

necesitatea miocardului în oxigen: 

183. Indicați grupele de preparate care 

ameliorează transportul oxigenului spre 

miocard: 

184. Selectați coronarodilatatoarele miotrope 

din grupul inhibitorilor fosfodiesterazei: 

185. Marcați preparatele care înlătură 

reflector coronarospasmul. 

186. Selectați preparatele medicamentoase, 

blocante ale cananelor de calciu: 

187. Selectați preparatele care ameliorează 

transportul oxigenului spre miocard: 

188. Selectați afirmațiile adevărate despre 

nitroglicerină: 

189. Indicați care sunt contraindicațiile 

nitroglicerinei: 

190. Selectați  căile de administrare a 

izosorbitul dinitrat: 

190. Selectați mecanismele efectului 

antianginos al nifedipinei: 

191. Selectați afirmațiile corecte despre 

diltiazem: 

192. Selectați preparatele nitroglicerinei, 

administrate sub formă de sisteme 

transdermale:  

193. Selectați efectele adverse, a blocantelor 

beta-adrenergice administrate în 

hipertensiune: 

194. Selectați indicațiile pananginei: 

195. Selectați care sunt diureticele cu acțiune 

preponderentă asupra glomerulului: 

196. Diureticele cu acțiune preponderentă 

asupra tubului contort proximal se clasifică 

în: 

197. Selectați diureticele cu acțiune 

preponderentă asupra tubului contort 

proximal: 

198. Marcați care sunt diureticele – inhibitori 

ai carboanhidrazei: 

199. Selectați care substanțe acționează 

preponderent asupra părții ascendente a 

ansei Henle: 

200. Evidențiați  diureticele cu acțiune 

preponderentă asupra părții ascendente a 

ansei Henle: 

201. Selectați diureticele cu acțiune asupra 

segmentului cortical al ansei Henle: 

202. Indicați cum se clasifică diureticele cu 

acțiune preponderentă asupra tubului 

contort distal: 

203. Selectați diureticele economisitoare de 

potasiu: 

204. Din șirul substanțelor propuse, alegeți 

care sunt diureticele economisitoare de 

potasiu: 

205. Indicați afecțiunile în care este indicat 

manitolul: 

206. Selectați indicațiile diureticelor inhibitoare 

de carboanhidrază: 

207. Alegeți afecțiunile în care este indicat 

furosemidul: 

208. Selelctați principiile de acțiune ale 

diureticelor economisitoare de potasiu: 

209. Selectați indicațiile terapeutice ale 

diureticelor saluretice: 

210. Selectați efectele adverse ale diureticelor: 

211. Selectați grupele de preparate indicate în 

tratamentul etiopatogenetic al gutei: 

212. Marcați remediile medicamentoase cu 

proprietăți uricozurice: 

213. Selectați substanțele care inhibă sinteza 

acidului uric: 

214. Selectați preparatele ce descompun calculi 

urinari și contribuie la eliminarea lor: 

215. Selectați afirmațiile caracteristice pentru 

uricozurice: 

216. Selectați care sunt efectele terapeutice ale 

fitolizinei: 

217. Alegeți afirmațiile corecte pentru 

sulfinpirazonă: 

218. Selectați care sunt reacțiile adverse 

caracteristice sulfinpirazonei: 
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219. Numiți preparatele utilizate în anemiile 

feriprive: 

220. Marcați preparatele utilizate în anemiile 

hemolitice: 

221. Indicați principiile de acțiune ale 

preparatelor antitrombotice: 

222. Indicați grupele medicamentoase ce se 

referă la preparatele antitrombotice: 

223. Principiile de acțiune ale anticoagulantelor 

sunt următoarele. Marcați aceste principii: 

224. Selectați care sunt anticoagulantele 

directe: 

225. Marcați anticoagulantele indirecte: 

226. Selectați care sunt efectele farmacologice 

ale heparinei: 

227. Notați indicațiile heparinei: 

228. Alegeți indicațiile anticoagulantelor 

indirecte: 

229. Selectați antagoniștii direcți ai trombinei: 

230. Notați contraindicațiile antiagregantelor: 

231. Selectați contraindicațiile 

antiagregantelor: 

232. Selectați fibrinoliticele cu acțiune directă: 

233. Marcați care sunt indicațiile 

fibrinoliticelor: 

234. Selectați care sunt contraindicațiile 

absolute ale fibrinoliticelor: 

235. Indicați prin ce se manifestă mecanismul 

de acțiune al streptokinazei: 

236. Selectați preparatele hemostatice 

antifibrinolitice: 

237. Selectați hemostaticele care acționează 

prin creșterea rezistenței capilare: 

238. Selectați preparatele hemostatice 

angioprotectoare: 

239. Selectați efectele adverse ale preparatelor 

de fier: 

240. Selectați care sunt stimulatorii 

leucopoiezei: 

241. Alegeți prin ce se manifestă mecanimsul 

de acțiune al pentoxilului și metiluracilului: 

242. Selectați indicațiile pentoxilului: 

243. Selectați substanțele, care împiedică 

absorbția fierului: 

244. Selectați anticoagulantele din grupa 

derivaților cumarinici: 

245. Marcați heparinele cu masă moleculară 

mică: 

246. Numiţi grupele de medicamente utilizate 

în bronhospasm: 

247. Selectaţi antitusivile nestupifiante: 

248. Indicați antitusivile opiacee: 

249. Numiți preparatele antitusive cu acțiune 

periferică: 

250. Indicați preparatele antitusive cu acțiune 

mixtă: 

251. Indicați mecanismul efectului antitusiv al 

prenoxdiazinei: 

252. Marcați proprietățile antitusivelor cu 

acțiune mixtă: 

253. Selectaţi preparatele antitusive care 

provoacă dependenţă: 

254. Selectați preparatele mucolitice: 

255. Marcați preparatele β1 + β2 

adrenomimetice utilizate  în terapie 

antiasmatică: 

256. Numiți preparatele β2 – adrenomimetice  

257. Specificați care sunt preparatele 

inhibitoare ale degranulării mastocitelor 

utilizate în terapia antiasmatică: 

258. Marcaţi terapia de urgenţă a crizei de 

astmul bronşic: 

259. Numiţi indicaţiile acetilcisteinei: 

260. Selectaţi efectele adverse ale 

acetilcisteinei: 

261. Numiţi indicaţiile principale ale 

camforului: 

262. Marcați stările în care se administrează 

analepticele respiratorii: 

263. Numiți dezavantajele analepticelor 

respiratorii: 

264. Numiți preparatele utilizate în tusea 

productivă: 

265. Alegeți indicațiile codeinei ca antitusiv:  

266. Notați reacțiile adverse care pot surveni în 

urma administrării niketamidei: 

267. Marcați preparatele derivații chinoxalinei:  

268. Precizați efectele adverse ale 

expectorantelor cu acţiune reflexă: 

269. Numiți particularităţile acţiunii 

mucoliticelor:  

270. Enumerați indicaţiile expectorantelor: 

271. Enumerați antitusivele care nu provoacă 

dependenţă: 

272. Selectați preparatele antitusive care 

provoacă anestezia căilor repiratorii: 

273. Marcați preparatele din grupul 

metilxantinelor:  

274. Numiți proprietățile preparatului 

butamirat (Stoptusină):  

275. Precizați particularităţile expectorantelor 

cu acțiune reflectorie:  

276. Numiți preparatele mucolitice: 

277. Numiți particularităţile bromhexinei:  
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278. Apreciați indicaţiile mucoliticelor şi 

expectorantelor:  

279. Enumerați preparatele utilizate pentru 

prevenţia crizelor de astm bronşic: 

280. Selectati grupele de preparate care 

stimulează apetitul (orexigene): 

281. Din substanțele amare fac parte: 

282. Numiți preparatele orexigene cu acțiune 

indirectă: 

283. Amarele au următoarele acțiuni: 

284. Indicați reacțiile adverse ale 

amfepranonei: 

285. Sibutramina este un inhibitor al  

următorilor neurotransmițători: 

286. Selectați preparatele H2-antihstaminice: 

287. Enumerați preparatele antisecretoare 

gastrice ce inhibă pompa de protoni fac 

parte: 

288. Enumerați analogii prostaglandinelor: 

289. Metoclopramida are următoarele 

mecanisme  de  acțiune: 

290. Din grupul  hidrocolereticelor fac parte: 

291. Din grupul colereticelor sintetice fac 

parte: 

292. Colereticele sintetice acționează prin 

următoarele mecanisme: 

293. Acțiune coleretică prezintă următoarele 

plante medicinale: 

294. Selectați efectele colecistochineticelor: 

295. Selectați efectele magneziului sulfat 

asupra vizicei biliare: 

296. Din grupul preparatelor colelitolitice fac 

parte: 

297. Preparate din grupul flavonoidelor cu 

acțiune hepatoprotectoare sunt: 

298. Hepatoprotectoarele care conțin 

fosfolipide sunt: 

299. Preparatele ce inhibă secreția 

pancreasului sunt următoarele: 

300. Mecanismul de acțiune al purgativelor 

constă în următoarele: 

301. Plantele ce conțin antraglicoide și au un 

efect purgativ sunt: 

302. Marcați preparatele purgative sintetice: 

303. Precizați preparatele laxative lubrefiante: 

304. Determinați remediile pentru micşorarea 

secreţiei pancreatice în pancreatita acută: 

305. Indicați preparatele indicate în 

constipaţiile cronice: 

306. Enumeraţi remediile terapiei de 

substituţie în hipoaciditatea sucului gastric: 

307. Enumeraţi remediile vomitive: 

308. Enumeraţi remediile antidiareice: 

309. Determinaţi farmacodinamia cimetidinei: 

310.Numiți efectele adverse ale izoniazidei: 
     311.Enumerați reacțiile adverse ale 

rifampicinei: 

     312.Menționați preparatele din grupa 

sulfamidelor cu acțiune intestinală:  

313.Precizați indicațiile mebendazolului: 
     314.Numiți preparatele care se referă la 

antituberculoasele majore: 

     315.Determinați preparatele care se referă la    

derivații nitroimidazolului:      

     316.Specificați contraindicațiile piperazinei: 

     317.Alegeți preparatele din grupa 

sulfamidelor cu acțiune topică: 

     318.Precizați efectele adverse ale 

albendazolului: 

     319.Marcați preparatele din grupa 

sulfamidelor asociate cu acidul salicilic: 

     320.Numiți preparatele ce influențează asupra 

musculaturii nematodelor: 

321.Menționați preparatele antituberculoase: 

322.Numiți indicațiile co-trimoxazolului: 

323.Marcați preparatele antibiotice 

antimicotice: 
     324.Selectați caracteristicele levamizolului: 

     325.Numiți complicațiile sulfamidelor: 

     326.Selectați reacțiile adverse ale piperazinei: 

     327.Precizați preparatele din grupa 

sulfamidelor asociate cu trimetoprimul: 

     328.Enumerați preparatele antiprotozoice: 

     329.Alegeți  indicațiile metronidazolului: 

    330.Numiți substanțele care antagonizează  

efectul bacteriostatic al suflamidelor: 

     331.Selectați preparatele ce se atribuie la 

antituberculoasele minore: 

     332. Alegeți preparatele din grupa 

sulfamidelor: 

     333.Determinați preparatele antihelmintice: 

     334.Marcați  preparatele derivații                                     

8-oxichinolinei: 

 


