
492.   Marcați grupul de preparate contraindicat în angină: 

a) macrolide 

b) antibacteriene topice 

c) peniciline 

d) antihistaminice 

e) H2 histaminoblocantele  

 493.   Tonsilitele se clasifică în următoarele forme, cu excepția. Marcați  care este excepția: 

a) eroziva 

b) catarală 

c) foliculară 

d) lacunară 

e) flegmonoasă 

 494.   Farmacoterapia sinuzitei prevede următoarele antibiotice,  cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) ampicilină 

b) cefaclor 

c) cefuroxim 

d) cloramfenicolul 

e) azitromicină 

 495.   În angină se fac gargarisme cu următoarele preparate, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) permanganat de potasiu 

b) bicarbonat de sodiu 

c) protargolul 

d) polividon iodat 

e) nitrofural 

 496.   Remediile utilizate pentru combaterea scabiei sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) esdepaletrină       

b) intetrixul 

c) crotamiton 

d) benzoat de benzil  

e) gama-hexaclorhexan 

 497.   Marcați etiologia psoriazisului: 

a) bacteriană  

b) virală  

c) alergică  

d) alcoolică  

e) necunoscuta 

 498.   Numiti elementul caracteristic pentru psoriazis: 

a) veziculă  

b) pustulă  

c) bulă  

d) papula  

e) maculă 

 499.   Enumerați remediul contraindicat în tratamentul scabiei: 

a) benzoat de benzil 

b) crotamiton 

c) gama-hexaclorhexan 

d) esdepaletrină 

e) intetrixul 

 500.   Stabiliti acţiunea farmacologică principală a cromoglicatului de sodiu: 



a) mucolitică 

b) stabilizarea membranei mastocitelor  

c) antiadrenergică 

d) antintispastică 

e) antiinflamatorie 

 501.   Stabiliti reacţia de hipersensibilitate ce determină edemul angioneurotic: 

a) de tipul imediat 

b) de tip întârziat 

c) induse de complexe imune 

d) de tip trenant 

e) de citotoxicitate 

 502.   Stabiliti mecanismul de acţiune al aminofilinei: 

a) creşte transportul ionilor de calciu   

b) scade AMPc intracelular 

c) creşte degranularea mastocitelor 

d) inhibiţia fosfodiesterazei 

e) inhibă hialuronidaza 

 503.   Marcați definitia urticariei: 

a) afectează straturile mai profunde ale tegumentelor şi se prezintă ca macule 

b) se caracterizează prin caracterul sezonier al manifestărilor clinice 

c) urticaria implică dermul superficial şi se prezintă ca macule circumscrise însoţite de prurit 

d) implică dermul profund şi se prezintă ca vezicule şi pustule 

e) se caracterizează prin rinită şi conjunctivită alergică 

 504.   Selectati localizările iniţiale ale edemului angioneurotic: 

a) trahee, laringe 

b) plămâni 

c) buzele, pleoapele 

d) bronhii 

e) intestin 

 505.   Pentru polinoze sunt caracteristice următoarele afirmaţii, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) rinoree, prurit, strănut, obstrucţie nazală 

b) caracter sezonier al manifestărilor clinice 

c) apare la pătrunderea alergenilor inhalați 

d) conjunctivită, lăcrimare   

e) apare la pătrunderea alergenilor alimentari  

 506.   Numiti grupul de reacţii ce determină urticaria acută: 

a) reacţiile de hipersensibilitate de tip imediat  

b) de tip întârziat  

c) induse de complexe imune  

d) de tip trenant  

e) de citotoxicitate  

 507.   Determinaţi preparatul antihistaminic utilizat în urticaria colinergică:  

a) difenhidramină 

b) cloropiramină 

c) hidroxizina 

d) loratadină   

e) clemastină  

 508.   Marcați volumul hemoragiei în anemia posthemoragică de gradul II: 

a) nu depăşeşte cantitatea de 500 ml 

b) hemoragia  între 500 ml şi 1500 ml 

c) constituie între 1500 ml şi 2000 ml 



d) constituie între 2000 ml şi 2500 ml 

e) depăşeşte cantitatea de 2500 ml 

 509.   Stabiliti volumul hemoragiei de gradul I al anemiei posthemoragice: 

a) hemoragia nu depăşeşte cantitatea de 500 ml 

b) constituie între 500 ml şi 1500 ml 

c) constituie între 1500 ml şi 2000 ml 

d) constituie între 2000 ml şi 2500 ml 

e) depăşeşte cantitatea de 2500 ml 

 510.   Fierul intră în componenţa: 

a) acid folic 

b) leucocite 

c) trombocite 

d) hemului 

e) limfocite 

 511.   Marcați reacţia adversă a preparatelor de fier: 

a) disbacterioză 

b) edeme 

c) masele fecale devin negre 

d) frisoane 

e) hematurie 

 512.   Marcați volumul hemoragiei în gradul III al anemiei posthemoragice: 

a) nu depăşeşte cantitatea de 500 ml 

b) constituie între 500 ml şi 800 ml 

c) constituie între 800 ml şi 100 ml 

d) constituie între 1000 ml şi 1500 ml 

e) hemoragia depăşeşte cantitatea de 1500 ml 

 513.   Anemiile hemolitice se clasifică în următoarele forme, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) anemii hemolitice acute 

b) anemii hemolitice eriditare 

c) anemii hemolitice cronice 

d) anemii hemolitice dobăndite 

e) anemiile hemolitice severe 

 514.   Anemiile autoimune simptomatice se dezvoltă pe fundalul bolilor ce urmează, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) limfogranulomatoză 

b) fotosensibilizarea 

c) artrită reumatoidă 

d) lupus eritematos de sistem 

e) hepatite cronice şi ciroză hepatică 

 515.   Din cadrul anemiilor hemolitice dobândite fac parte următoarele forme, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) anemiile determinate de deficitul de vitamina K 

b) anemii prin acţiunea anticorpilor antieritrocitari 

c) anemii prin afectarea mecanică a membranei eritrocitelor 

d) anemii determinate de actiunea paraziţilor 

e) anemii determinate de afecţiuni chimice 

 516.   Semnele clinice ale anemiei hemolitice autoimune cronice sunt următoarele, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) hemoglobinurie 

b) disbacteriozele 

c) splenomegalie 



d) urticarie 

e) hepatomegalie 

 517.   Marcați mecanismul patogenic principal în microsferocitoza ereditară: 

a) administrare de preparate antibacteriene 

b) gastrectomie 

c) modificarea structurii proteinelor membranei eritrocitare 

d) sarcină 

e) tumori ale timusului 

 

 518.   Simptomele caracteristice anemiei hemolitice autoimune acute sunt cele ce urmează, 

cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) slăbiciune pronunţată  

b) palpitaţii  

c) febră  

d) icter 

e) diareea 

 519.   Complicaţiile hemofiliei sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) colică renală, anurie 

b) anemii posthemoragice 

c) anemiile hemolitice 

d) infectare a hematoamelor 

e) compresie şi distrugere a ţesuturilor de hematoame 

 

 520.   Marcați preparatul utilizat în anemia B12-deficitară: 

a) sulfat fieros 

b) cianocobalamina 

c) riboflavină 

d) acid folic 

e) acid ascorbic 

 521.   În tratamentul anemiilor hipo- şi aplastice se utilizează următoarele grupe de 

preparate, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) glucocorticoizi 

b) antibiotice 

c) hemostatice 

d) anticoagulantele 

e) imunosupresive  

 522.   Marcați calea de administrare a cianocobalaminei: 

a) intravenoasă 

b) subcutanată 

c) calea intramusculară 

d) sublingvală 

e) perorală 

 523.   Cauzele anemiei B12 deficitare sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) gastrectomie 

b) paraziţi intestinali 

c) disbacterioză 

d) diatezele hemoragice 

e) hepatită 

 524.   Marcați calea de administrare a acidului folic: 

a) intravenos 

b) calea perorală 



c) topic 

d) sublingval 

e) intramuscular 

 525.   Simptomele anemiei megaloblastice sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) sindromul hemoragic  

 

b) glosită 

c) parestezie 

d) icter cutanat 

e) hepato- şi splenomegalie 

 526.   Numiti porţiunea tractului digestiv ce se afectează în cadrul dizenteriei: 

a) stomac 

b) duoden 

c) porţiunea distală a intestinului gros 

d) porţiune proximală de intestin gros 

e) esofag 

 527.   Particularitătile scaunului în dizenterie sunt următoarele, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) scaun lichid și frecvent 

b) scaunul abundent  

c) scaun cu amestec de mucus 

d) scaun cu striuri de sânge 

e) scaune false 

 528.   Soluţiile saline utilizate pentru rehidratare sunt următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) deltasodiul  

b) lactasodiu 

c) trisodiu 

d) acesodiu 

e) cuartasodiu 

 529.   Perioadele procesului infecţios sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) de proincubaţie 

b) de incubaţie 

c) prodromală 

d) de stare 

e) de reconvalescenţă 

 530.   Simptomele deshidratării sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) xerostomie  

b) vertij  

c) febra 

d) colaps  

e) cianoză 

 531.   Preparatele antidiareice sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) difenoxilat 

b) medicas E   

c) sulfatul de magneziu 

d) loperamidă 

e) cărbune medicinal 

 532.   Simptomele caracteristice pentru  salmoneloză, sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 



a) tenesmele 

b) inapetență 

c) dureri sâcâitoare în regiunea epigastrică a abdomenului 

d) nausee, vomă 

e) diaree 

 533.   Preparatele ce restabilesc flora intestinală sunt următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) bificol  

b) linex  

c) colchicina  

d) acipol 

e) acilact 

 534.   Eubioticele sunt cele ce urmează, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) acipol 

b) bificol 

c) lactuloza 

d) lactobacterină 

e) linex 

 535.   Grupele de preparate care măresc rezistenţa organismului sunt următoarele, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) vitamine 

b) preparate adaptogene 

c) stimulatori biogeni 

d) corticosteroizii 

e) imunostimulatoare 

 536.   Stafilodermiile includ următoarele patologii, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) osteofoliculită  

b) lichenul simplu  

c) furuncul  

d) carbuncul  

e) hidroadenită 

 537.   Supozitoarele vaginale cu efect antimicotic sunt următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) clotrimazol  

b) cloramfenicolul 

c) omoconazol  

d) izoconazol  

e) natamicină 

 538.   Preparatele antidiabetice perorale sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) acarboză  

b) rosiglitazon 

c) clofibratul 

d) repaglinidă 

e) tolrestat 

 539.   Insulina se indică în cazurile ce urmează, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) diabet zaharat de tip1  

b) comă acidocetozică diabetică 

c) diabet zaharat de tip1 rezistent la antidiabeticele orale  

d) coma hipoglicemică  

e) diabet zaharat complicat 

 540.   Stabiliti concentraţia soluţiei de glucoză în tratamentul comei hipoglicemice: 



a) 25% 

b) 35% 

c) 40% 

d) 50% 

e) 60% 

 541.   Grupele de preparate utilizate pentru profilaxia şi tratamentul complicaţiilor DZ 

sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) angioprotectoare 

b) hipolipidemiante 

c) antiagregante 

d) vitamine 

e) antiinflamatoarele 

 542.   Complicaţiile cronice ale diabetului zaharat sunt următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) neuropatie diabetică 

b) retinopatie diabetică 

c) nefropatie diabetică 

d) hepatopatia diabetică 

e) angiopatie diabetică 

 543.   Marcați durata de acţiune a insulinelor cu efect intermediar: 

a) 5-8 ore 

b) de 10-16 ore 

c) 12-20 ore 

d) 20-24 ore  

e) 24-26 ore 

 544.   Complicaţiile acute ale diabetului zaharat pot fi următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) comă hiperglicemică 

b) coma hipoosmolară 

c) comă hiperosmolară 

d) comă lactacidemică 

e) comă hipoglicemică 

 545.   Sindroamele clinice prezente în vasculita hemoragică sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) articular 

b) renal 

c) abdominal 

d) sindromul neurologic 

e) tegumentar 

 546.   Tratamentul trombozei primare constă în utilizarea următoarelor preparate, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) mielosan 

b) pentoxifilină 

c) amantadina 

d) fludarabină  

e) acid acetilsalicilic 

 547.   Numiți simptomul principal al trombocitopeniilor: 

a) hemoragiile de tip peteșial-echimotic 

b) sindrom de malabsorbţie 

c) trombocitoză 

d) mialgii 

e) hepatomegalie 



 548.   Semnele clinice caracteristice pentru diatezele hemoragice sunt următoarele, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) peteșii 

b) pirozisul 

c) leziuni purpurice la nivelul pielii  

d) hemoragii cutanate  

e) sângerări ale mucoaselor 

 549.   Diatezele hemoragice pot fi cauzate de cele ce urmează, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) influență a medicamentelor 

b) afecțiuni hepatice 

c) afecțiunile renale 

d) afectare toxico-infecțioasă a vaselor sanguine  

e) afectare imună a vaselor, trombocitelor 

 550.   Pentru trombocitoză sunt caracteristice următoarele semne clinice, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) cianoză 

b) afazia 

c) dezvoltare a gangrenei 

d) prurit 

e) dureri în falangele distale 

 551.   Numiti calea de administrare a acidului aminocaproic în trombocinopenii: 

a) intravenoasă 

b) perorală 

c) calea topică 

d) sublinguală 

e) intramusculară 

 552.   Sindromul abdominal în vasculita hemoragică se manifestă prin următoarele 

simptome, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) dureri puternice în abdomen 

b) vomă cu amestec de sânge 

c) tenesmele 

d) scaun sanguinolent 

e) hemoragii în stratul subseros al peretelui intestinal 

 553.   Simptomele diatezelor hemoragice sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) echimoze 

b) hemoragii 

c) hematoame 

d) icterul cutanat 

e) hemartoze 

 554.   Stabiliti definitia trombocitopatiilor: 

a) este determinată de insuficiența calitativă a eritrocitelor 

b) este o deficiență a factorilor plasmatici de coagulare a săngelui 

c) este o dereglare a procesului de maturare a eritrocitelor 

d) este o dereglare  a procesului de maturare a reticulocitelor 

e) determinată de insuficiența calitativă a trombocitelor 

 

 555.   Complicaţiile farmacoterapiei  cu analgezice nestupefiante în geriatrie sunt 

următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) dureri abdominale 

b) nausee 



c) vomă 

d) acufene, acutizarea ulcerului gastric 

e) dependenţa fizică şi psihică 

 556.   Obiectivele principale ale farmacoterapiei geriatrice sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) obţinere a preparatelor noi geriatrice 

b) perfectare a preparatelor geriatrice deja existente   

c) dozare specifică pentru preventia supradozajului 

d) supradozarea specifică pentru preventia hipodozajului 

e) utilizare raţională a medicamentelor reieşind din particularităţile de vârstă a organismului 

 557.   Se recomandă administrarea dozelor reduse a următoarelor medicamente la 

începutul tratamentului la persoanele în vârstă, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) glicozide cardiace       

b) neuroleptice       

c) antibioticele       

d) antihipertensive          

e) analgezice opiacee 

 558.   Conform clasificaţiei OMS se disting următoarele grupe de vârstă, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) vârsta fragedă (până la 30 ani) 

b) tânără (până la 30-35 ani) 

c) medie (până la 45-59 ani) 

d) în vârstă (până la 60-74 ani) 

e) senilă (de la 75 ani - 90 ani) 

 559.   Bolile la vârstnici posedă un şir de particularităţi, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) activarea mai rapidă a sistemelor fiziologice 

b) se epuizează mai rapid sistemele fiziologice 

c) se manifestă mai neînsemnat 

d) decurg mai lent şi trenant 

e) nu se asigură dezvoltarea rapidă a imunităţii tisulare şi umorale 

 560.   Ca rezultat al acţiunii topice la nivelul ochilor, colinomimeticele reduc tensiunea 

intraoculară datorita: 

a) midriazei 

b) al miozei 

c) paraliziei acomodaţiei 

d) spasmului acomodaţiei 

e) hiperlacrimării 

 561.   Atrofia nervului optic este provocată de urmatorii factori, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) ischemie a pupilei 

b) hipertensiune oculară 

c) scădere a presiunii arteriale 

d) afectiunile cerebrale la nivelul temporal 

e) scleroză vasculară locală 

 562.   Glaucomul secundar poate fi rezultatul urmatoarelor afecţiuni, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) tumorale 

b) degenerative 

c) afectiunile hepatice 

d) inflamatorii 

e) afectiuni vasculare 



 563.   Numiti preparatul indicat în glaucom cu unghi deschis, cu tensiune arterială mărită: 

a) epinefrină  

b) inhibitori ai enzimei de conversie      

c) clonidina        

d) penicilină          

e) dexametasonă 

 564.   Numiti mecanismul scăderii tensiunii intraoculare sub influenţa etilefrinei: 

a) midriază 

b) creştere a frecvenţei cardiace 

c) creştere a secreţiei umorii apoase 

d) reducerea secreţiei umorii apoase 

e) dereglare a acuităţii vizuale 

 565.   Supradozarea hormonilor tiroidieni poate provoca următoarele efecte adverse, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) acutizare a angorului pectoral  

 

b) iritabilitate, insomnie  

 

c) inhibiţia formării hormonului somatotrop  

 

d) decompensare a activităţii cardiace 

 

e) exoftalmie  

 

 566.   Marcați cauza hipotiroidismului secundar: 

a) condiţionat de terapia cu iod radioactiv 

b) consecinţa hipopituitarismului 

c) condiţionat de afectarea primară a centrilor hipotalamusului  

d) condiţionat de apariţia anticorpilor la hormonii tiroidieni  

e) condiţionat de tiroidectomie 

 567.   Marcați cauza hipotiroidismului terţiar: 

a) afecţiuni inflamatorii ale glandei tiroide 

b) afectarea primară a centrilor hipotalamusului  

c) supradozare a preparatelor tirostatice 

d) adenom pituitar 

e) insuficienţă a hormonului tireotrop 

 568.   Marcați greutatea corporală în obezitate de gradul I: 

a) peste 40 kg 

b) peste 30-35 kg 

c) peste 20-30 kg 

d) 15-20 kg 

e) peste 35-40 kg 

 569.   Numiti Indexul Masei Corporale în obezitate: 

a) peste 40 

b) 30-39,9 

c) 25 - 29.9 

d) 18.5 - 24.9 

e) < 18.5 

 570.   Complicațiile cardiovasculare caracteristice pentru obezitate sunt următoarele,  cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) hipertensiune  

b) hipotensiunea  



c) varice 

d) ateroscleroză 

e) palpitaţii 

 571.   Stabiliti durata unui accident ischemic tranzitor: 

a) 1 oră 

b) 12 ore 

c) 24 ore 

d) 36 ore 

e) 72 ore 

 572.   Simptomele provocate de lezarea trunchiului cerebral sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) diplopie 

b) dispepsia 

c) disfonie 

d) dizartrie 

e) disfagie 

 573.   Grupurile medicamentoase utilizate în monoterapia migrenei sunt următoarele, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) derivaţi de ergot 

b) beta-adrenoblocantele 

c) agonişti ai serotoninei 

d) antiinflamatoare nesteroidiene 

e) antagonişti ai serotoninei 

 574.   Crizele isterice se manifestă prin următoarele simptome, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) spasme tonice în membre 

b) contracţii musculare 

c) hohote de râs 

d) plâns 

e) incontenienţa de urină 

 575.   Marcați durata cefaleei în cadrul migrenei: 

a) 30 min-1oră 

b) 1-4 ore 

c) 4-24 ore 

d) 4 - 72 ore 

e) 1 săptămână 

 576.   Stabiliti definitia nevrozei: 

a) o boală psihogenă, care condiţionează dezvoltarea dereglărilor organice cerebrale 

b) o boală psihogenă, care condiţionează dezvoltarea dereglărilor psihice 

c) boala psihogenă, care condiţionează dezvoltarea dereglărilor în sfera emoţională, somatică şi 

vegetativă 

d) o boală acută, caracterizată prin atacuri de panică 

e) o boală cronică,  caracterizată prin stare de psihoză recidivantă 

 577.   Fazele atacului  migrenos sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) faza acută  

b) fază premotorie 

c) fază cu aură  

d) fază de rezoluţie a cefaleei 

e) fază de cefalee propriu-zisă 

 578.   Simptomele ce însoţesc cefaleea în cadrul migrenei sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) nauzee 



b) vomă  

c) fonofonie 

d) fotofobie  

e) dereglările extrapiramidale 

 579.   Numiţi antidotul  benzodiazepinelor: 

a) flunitrzepam 

b) flunisolid 

c) fluoxetină 

d) flumazenilul 

e) flunarizin 

 580.   Conjunctivitele etiologic se clasifică în următoarele forme, cu excepția. Marcați care 

este excepția: 

a) bacteriană  

b) virală  

c) fungică  

d) tumorala  

e) alergică 

 581.   În conjunctivitele bacteriene se utilizează următoarele preparate în colir, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) idoxuridina 

b) ofloxacină  

c) sulfacetamidă  

d) cloramfenicol  

e) gentamicină 

 582.   Marcați definitia salazionului: 

a) o inflamaţie acută a glandelor Meibomius 

b) inflamaţia cronică a glandelor Meibomius 

c) o inflamaţie acută a glandelor sebacee Zeiss 

d) o inflamaţie cronică a glandelor sebacee Zeiss 

e) o inflamaţie a conjunctivei 

 583.   Marcați simptomul clinic al salazionului: 

a) pustulă sub pleoapă 

b) ulcior sub pleoapă 

c) tumoarea sub pleoapă 

d) papulă sub pleoapă 

e) eroziune sub pleoapă 

 584.   Indicati un simptom din cele enumerate mai jos, caracteristic pentru rinita acută: 

a) îngreuiere a respiraţiei în poziţie orizontală 

b) obstrucţie nazală alternativă 

c) eliminările sero-mucoase din  nas 

d) sporire a simţului olfactiv 

e) rinofonie 

 585.   Pentru I stadiu al otitei acute sunt caracteristice următoarele simptome, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) dureri în urechi           

b) otoreea            

c) acufene            

d) febră              

e) cefalee în regiunea temporală 

 586.   Preparatele decongestive, utilizate în tratamentul rinitei acute sunt următoarele, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) oximetazolină  



b) nafazolină  

c) efedrină  

d) xilometazolină  

e) prenoxdiazina 

 587.   Rinita cronică clinic se manifestă prin următoarele simptome, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) obstrucţie nazală 

b) hipoosmie 

c) edemul palpebral 

d) uscăciune în nas 

e) miros fetid din nas 

 588.   Rinita acută în faza de debut clinic se manifestă prin următoarele simptome, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) eliminările mucopurulente nazale 

b) obstrucţie a foselor nazale  

c) prurit nazal 

d) uscăciune în nas 

e) strănut 

 589.   Preparatele utilizate la nou-născuţi sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) ampicilină  

b) cefalexină  

c) tetraciclina  

d) fenobarbital  

e) diazepam 

 590.   Preparatele contraindicate la nou-născuţi sunt următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) metoclopramidul 

b) tetraciclină 

c) acid acetilsalicilic 

d) kanamicină 

e) acid boric 

 591.   Preparatele utilizate la nou-născuţi sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) fenobarbital  

b) acid ascobic  

c) metoclopramid          

d) lincomicina           

e) diazepam 

 592.   Preparatele utilizate la nou-născuţi sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) menadion 

b) acidul nalidixic 

c) valeriană 

d) metoclopramid 

e) oxacilină 

 593.   Marcați durata perioadei neonatale de dezvoltare a copilului: 

a) 7 zile 

b) 14 zile 

c) de 28 zile 

d) 31 zile 

e) 62 zile 



 594.   Particularităţile excreţiei medicamentelor la copii sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) substanţele eliminate prin secreţia activă se excretă mai rapid din organismul copiilor 

b) rezistență mărită față de rujeola,scarlatina,difterie (imunitate pasivă) 

c) imunitate pasivă dobândită prin placentă  

d) capacitate de generalizare a procesului inflamator 

e) sensibilitate la microbi piogeni, floră intestinală 

 595.   Indicaţi grupul antibioticelor de elecţie în tratamentul febrei reumatismale acute: 

a) penicilinele 

b) cefalosporine 

c) macrolide 

d) tetracicline 

e) aminoglicozide 

 596.   Efectele adverse ale antiinflamatoarelor steroidiene sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) retenţie a sodiului şi apei 

b) hiperglicemie 

c) osteoporoză 

d) hiperpotasemia 

e) hipertensiune 

 597.   Efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene neselective sunt următoarele, 

cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) gastrită 

b) reacţii alergice 

c) hipertensiunea 

d) ulcer gastric 

e) reacţii hematologice 

 598.   Marcați preparatul antimicrobian, utilizat în profilaxia secundară a febrei 

reumatismale acute: 

a) tetraciclină 

b) amoxicilină 

c) benzatin benzilpenicilina 

d) cloramfenicol 

e) fenoximetilpenicilină 

 599.   Cel mai frecvent şocul anafilactic apare peste: 

a) 24 ore 

b) 12 ore 

c) 6 ore 

d) 1 oră 

e) 3 - 5 minute 

 600.   Guşa toxică difuză se întâlneşte mai frecvent la: 

a) bărbaţi 

b) la femei 

c) copii 

d) femei şi bărbaţi egal 

e) femei, bărbaţi şi copii egal 

 601.   Marcați modificarea oculară în guşa toxică difuză: 

a) pierdere a vederii 

b) mioză 

c) exoftalmul 

d) conjunctivită 

e) glaucom 



 602.   Tratamentul hipertiroidismului include următoarele beta-adrenoblocante, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) salbutamolul 

b) atenolol 

c) propranolol 

d) metoprolol 

e) sotalol 

 603.   În  guşă toxică difuză prezintă sunt prezente următoarele simptome, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) tremor al degetelor mâinilor  

b) excitabilitate exagerată 

c) hiperhidroză 

d) nervozitate 

e) hipotensiunea 

 604.   În tratamentul crizei tirotoxice se indică următoarele grupe, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) beta-adrenoblocante 

b) preparate tirostatice 

c) preparatele de potasiu 

d) preparate de iod 

e) glucocorticoizi 

 605.   Marcați numărul articulatiilor afectate în cazul osteoartorozei localizate: 

a) mai puţin de 2 articulaţii  

b) mai puţin de 5 articulaţii 

c) mai puţin de  3  articulaţii 

d) mai puţin de 7 articulaţii 

e) mai puţin de 4 articulaţii 

 606.   Indicati mecanismul de acţiune uricodepresant al allopurinolului: 

a) inhibare a fosfodiesterazei 

 

b) inhibare a ciclooxigenazei 

c) inhibarea xantinoxidazei 

d) inhibare a hialuronidazei 

e) inhibare a colinesterazei 

 607.   Numiţi afectarea renală în gută: 

a) polichistoză renală 

b) pielonefrită 

c) glomerulonefrită 

d) nefrolitiaza 

e) cistită 

 608.   Preparatele AINS selective (COX-2) sunt următoarele, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) cefecoxib 

b) nimesulid 

c) meloxicam 

d) ketoprofenul 

e) rofecoxib 

 609.   Pentru artrita cronică tofacee sunt caracteristice următoarele, cu excepția. Marcați 

care este excepția: 

a) nefrolitiază 

b) artrită cronică 

c) eritemul inelar 



d) afectare a rinichilor 

e) formare a tofilor multipli 

 610.   Sifilisul secundar si tertiar se manifestă prin, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) gome sifilitice   

b) rozeole sifilitice   

c) papule sifilitice   

d) nodulele sifilitice   

e) tuberculi sifilitici   

 611.   Indicati efectul advers cel mai caracteristic pentru peniciline: 

a) superinfecţie 

b) hepatotoxicitate 

c) reacţiile alergice 

d) ototoxicitate 

e) neurotoxicitate 

 612.   Indicati calea de administrare a penicilinelor cu acţiune prolongată în sifilis: 

a) subcutanată 

b) intraarterială 

c) intravenoasă 

d) intramusculara 

e) perorală 

 613.   Preparatele în componenţa cărora intră izma bună sunt cele ce urmează, cu 

excepția. Marcați care este excepția: 

a) corvalol 

b) pinosol 

c) doctor MOM 

d) corvalment 

e) belloidul 

 614.   Compozitia chimică a scoruşului este următoarea, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) carotenoide 

b) vitamine C,P 

c) flavonoide 

d) vitamina  D 

e) glucide 

 615.   Sunătoarea este indicată în cele ce urmează, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) graviditatea 

b) colecestită 

c) nevroze 

d) hepatite 

e) depresie 

 616.   Compozitia chimică a cruşinului este următoarea, cu excepția. Marcați care este 

excepția: 

a) heterozide 

b) mucilagii 

c) saponozide 

d) vitamina K 

e) alcaloizi 

 617.   Contraindicaţiile pentru administrarea reventului sunt cele ce urmează, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) gută 

b) hemoragii gastrice 

c) hemoroizi 



d) constipaţiile cronice 

e) calculi oxalici 

 618.   Preparatele în componenţa cărora intră cruşinul sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) depuraflux 

b) normoponderol 

c) valocordinul 

d) Dr. Theiss Figură 

e) vicalină 

 619.   Preparatele în componenţa cărora intră odoleanul sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) nervoflux 

b) flamina 

c) cardiovalen 

d) persen 

e) Novo-Passit 

 620.   Sunătoarea posedă următoarele efecte, cu excepția. Marcați care este excepția: 

a) fotosensibilizant 

b) antiimicrobian  

c) coleretic  

d) antiinflamator 

e) anticonvulsiva 

 621.   Efectele farmacologice caracteristice pentru viorele sunt următoarele, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) sudorific 

b) diuretic 

c) expectorant 

d) bronhoreic 

e) antidiareica 

 622.   Indicaţiile pentru administrarea troscotului sunt cele ce urmează, cu excepția. 

Marcați care este excepția: 

a) hemoragii interne 

b) metroragii  

c) graviditatea 

d) diaree 

e) hemoroizi 

  

 


