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1. Următoarea afirmaţie referitoare la cancerul tiroidian este falsă: 
a. este cel mai frecvent cancer endocrine 
b. 5% din nodulii tiroidieni sunt maligni 
c. incidenţa cancerelor de tip papilar a scăzut în ultimul timp 
d. screeningul are avantajul de a surprinde cancerul de mici dimensiuni 
e. profilul clinico-histologic s-a modificat semnificativ în ultimul timp 

 
2. Studiul efectuat de Elisei a demonstrat următoarele: 

a. creşterea incidenţei cancerelor papilare 
b. reducerea cancerelor foliculare 
c. reducerea incidenţei cancerelor macroinvazive 
d. reducerea frecvenţei cancerelor cu metastaze la distanţă 
e. creşterea incidenţei cazurilor aflate în stadii avansate de dezvoltare 

 
3. Cancerul posedă următoarele tresături cu excepţia 

a. capacitatea de proliferare necontrolată 
b. invazia locală 
c. capacitatea de a induce angiogeneză 
d. stimularea imunităţii 
e. metastazare 

 
4. Următoarea afirmaţie referitoare la angiogeneză este falsă: 

a. angiogeneza este procesul de formare a unei noi vascularizaţii 
b. procesul începe în timpul vieţii fetale susţinând creşterea ţesuturilor 
c. angiogeneza este iniţiată în anumite procese fiziologice (ovulaţie, ciclul menstrual, 

sarcină, vindecarea plăgilor) 
d. joacă un rol esenţial şi în creşterea tumorală şi metastazare 
e. hipoxia nu induce angiogeneza 

 
5. Complicaţiile minore în hernioplastiile cu plasă sunt: 

a. seroamele 
b. infecţiile 
c. reducerea mobilităţii abdominale 
d. disconfortul 
e. recurenţa 

 
6. O proteză bună se caracterizează prin următoarele: 

a. să provoace reacţii alergice şi inflamatorii 
b. să fie chimic inertă 
c. să fie capabilă să reziste contracţiilor mecanice 
d. să fie sterilizabilă 
e. să fie noncancerigenă 



 
7. Următoarele afirmaţii referitoare la fracturile platoului tibial sunt adevărate: 

a. fracturile de platou tibial sunt o urgenţă terapeutică căci evoluţia acestor fracturi 
către consolidare este extrem de rapidă 

b. tratamentul este ortopedic sau chirurgical adaptat tipului de fractură 
c. trebuie evitate imobilizările prelungite pasive şi reeducarea trebuie să înceapă 

din ziua următoare fracturii 
d. în fracturile de platou tibial chirurgia percutană asistată de artroscopie nu este 

indicată 
e. esenţial este refacerea suprafeţelor articulare precum şi a axelor segmentului în 

special al unghiului de închidere anteroposterior pentru evitarea recurvatumului 
 

8. Enumeraţi simptomele din litiaza biliară veziculară similare cu cele din 
gastropareză: 
a. arsuri/dureri în etajul abdominal superior 
b. colică biliară 
c. plenitudine postprandială 
d. meteorism abdominal 
e. greţuri şi vărsături 

 
9. Indicaţiile splenectomiei la copilul cu purpură trombocitopenică ideopatică sunt. 

a. lipsa de răspuns inadecvat la terapie timp de 6 luni 
b. lipsa de răspuns inadecvat la terapie timp de 12 luni 
c. lipsa de răspuns inadecvat la terapie timp de 3 luni 
d. vârsta peste 5 ani 
e. vârsta peste 2 ani 

 
10. Următoarele afirmaţii referitoare la pancreatita acută sunt false: 

a. în ultimii ani se observă o tendinţă de creştere a incidenţei pancreatitei acute faţă 
de colecistita acută 

b. tratamentul modern în pancreatita acută are rezultate spectaculoase 
c. raportul cost – eficienţă în cazul formelor severe de pancreatită acută reprezintă o 

problemă financiară semnificativă 
d. tratament conservator sau minim invaziv în PA are o mortalitate mai mare decât 

cel chirurgical 
e. tratament conservator sau minim invaziv în PA are o mortalitate mai mică decât 

cel chirurgical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raspunsuri: 
 

1. C; 

2.  A, B, C, D;  

3. D;  

4. E;  

5. A, C, D;  

6. B, C, D, E;  

7. A, B, C, E;  

8. A, C, D, E;  

9. A, D;  

10. B, D. 

 


