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1*. Metodele specifice ale merceologiei sunt: 

a) brainstorming, testări, analiza valorii; 

b) inducţiei, deducţiei, analiză şi sinteză; 

c) senzorială, tipologică, comparativă, statistico-matematică; 

d) psihosenzoriale, tipologice, comparative, experimentale, de testare a produselor. 

e) testări 

 

Răspuns: d 

 

2*. Proprietăţile mărfurilor definesc noţiunea de: 

a) însuşiri determinate în urma studiului comportamentului consumatorului; 

b) însuşiri care determină valoarea de întrebuinţare; 

c) însuşiri care exprimă relaţia om-produs; 

d) însuşiri specifice relaţiei calitate-produs; 

e) însuşiri specifice relaţiei calitate-preţ. 

 

Răspuns:b 

 

3*. Cauza caracterului dinamic şi complex al calităţii este dată de: 
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a) ponderea caracteristicilor după importanţa lor; 

b) nivelul pe circuitul tehnic; 

c) proprietăţile produsului sub forma valorilor individuale; 

d) utilitate şi progresul tehnico-economic, exigenţele consumatorilor, competitivitate; 

e) mărimea caracteristicilor după importanţa lor 

 

Răspuns:d 

4*. Caracteristicile funcţionale ale produselor sunt: 

a) fiabilitatea, disponibilitatea, mentenabilitatea; 

b) aspectele organoleptice: gust, miros, aspect estetic; 

c) densitatea, masa, temperatura, rezistenţa la încovoire; 

d) inocuitatea produselor; 

e) costurile, randamentul utilajelor, valoarea inductivă. 

 

Răspuns: a 

 

5*. Scopul standardizării este: 

a) facilitarea fabricării de produse calitative; 

b) facilitarea desfăşurării normale a activităţii în toate domeniile economiei pe plan naţional, regional şi 

internaţional; 

c) facilitarea uniformizării produselor; 

d) asigurarea salubrităţii materiilor prime, proceselor şi produselor finite; 

e) asigurarea calităţii materiilor prime, proceselor şi produselor finite. 

Răspuns:b 

 

6*. Caracteristicile ambalajelor care determină alegerea unui anumit tip de ambalaj sunt: 

a) caracteristicile produsului, condiţii de transport; depozitare, metoda de ambalare, preţul. 

b) forma, rezistenţa; 

c) securitatea produsului, forma, costul; 

d) aspectul comercial; 
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e) eficienţa conservării şi manipulării. 

Răspuns:a 

 

7*. Marca este un element fundamental al strategiei comerciale. Pentru a fi competitive mărcile trebuie să 

fie: 

a) de fabrică, de comerţ; 

b) clară, expresivă, cu caracter distinctiv, uşor de memorat, semnificativă; 

c) de produse şi de servicii; 

d) de ţară; 

e) diferită şi agresivă. 

Răspuns:b 

 

8*.Etichetarea reprezintă un mijloc simplu şi eficient de comunicare între industrie – comerţ – consumator. 

Funcţiile etichetelor sunt: 

a) facultative; 

b) sociale, tehnice; 

c) de prezentare, identificare, reclamă, informare; 

d) obligatorii; 

e) complexă, dinamică. 

Răspuns:c 

 

9*. Codul European al Articolelor – EAN, este format din: 

a) 17 caractere; 

b) 15 caractere; 

c) 13 caractere; 

d) 11 caractere; 

e) 12 carctere. 

 

Răspuns:c 
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10*. Standardizarea internaţională realizată de ISO, CEI, UIT, CODEX ALIMENTARIUS este importantă pentru: 

a) obţinerea de produse şi servicii de calitate superioară; 

b) protecţia vieţii oamenilor şi a mediului, calitatea produselor şi serviciilor; 

c) creşterea volumului de mărfuri de import; 

d) creşterea profitului; 

e)rualarea mărfurilor. 

Răspuns: b 

11*. În clasa macroelementelor intră: 

a) Fe, I, Mn, Cu, Zn, Co; 

b) U, Co, Zn, Cu, Ni; 

c) K, Na, Ca, Mg, P; 

d) Se, Zn, Co; 

e) Fe, Cu, Mg, Zn. 

Răspuns:c 

 

12*. Vitaminele hidrosolubile sunt: 

a) B, C, P, PP; 

b) A, D, E, K; 

c) A, B, C, D, E; 

d) A,D, B,H; 

e) A, D, E, K, F. 

Răspuns:a 

 

13*. Aditivii sunt substanţe adăugate care servesc, în cantităţi mici, la mărirea calităţii alimentelor. Ei se 

clasifică în: 

a) coloranţi şi aromatizanţi; 

b) coloranţi, antioxidanţi, tonofianţi; 

c) aromatizanţi, neutralizanţi, antiseptici; 
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d) organoleptizanţi, conservanţi, nutriţionali, tonifianţi; 

e) permişi şi interzişi. 

Răspuns:d 

 

14*. Principalele greşeli comise în alimentaţie sunt: 

a) raţia lipidică; 

b) subalimentaţia (carenţa unor produse) şi supraalimentaţia (consum excesiv al unor produse), 

organizarea defectuoasă a meselor; 

c) raţia glucidică; 

d) raţia hidrică; 

e) lipsa sau excesul consumului de carne. 

Răspuns:b 

15*. Noţiunea de siguranţă alimentară desemnează: 

a) acoperirea necesarului de alimente al oamenilor cantitativ şi calitativ şi securitatea sanitară a 

produselor destinate alimentaţiei umane; 

b) faptul că produsele destinate alimentaţiei oamenilor trebuie să fie produse ecologice provenite de la 

entităţi sănătoase; 

c) procesul de fabricaţie şi adaosurile utilizate la producerea unui aliment; 

d) capacitatea organizaţiilor europene de a reglementa producţia de produse agricole prelucrate; 

e) capacitatea organizaţiilor europene de a reglementa producţia de produse agricole primare. 

Răspuns:a 

16*. HACCP înseamnă: 

a) analiza punctelor critice de control; 

b) analiza procesului de producţie; 

c) analiza igienei alimentelor la distribuitor; 

d) analiza materiei prime; 

e) verificarea conţinutului în substanţe dăunătoare. 

Răspuns:a 

17*. Ce este liofilizarea: 

a) fierberea urmată de răcire bruscă; 

b) fierberea în ambalaje timp de 1h30’ urmată de termostatare; 
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c) congelarea în vid urmată de sublimare; 

d) conservare prin mijloace chimice; 

e) congelare în substanţe antiseptice. 

Răspuns:c 

18*. Alterarea reprezintă: 

a) transformarea substanţelor de bază în derivaţi toxici; 

b) păstrarea calităţii unor alimente 

c) degradarea calităţii alimentelor sub acţiunea factorilor biologici şi fizico-chimici; 

d) schimbarea caracteristicilor alimentelor sub acţiunea unor viruşi; 

e) schimbarea caracteristicilor alimentelor sub acţiunea unor ciuperci. 

Răspuns:c 

19.* Substanţele accidentale care se pot regăsi în alimente pot proveni din: 

a) metodele de conservare aplicate; 

b) din hrana animalelor şi plantelor; 

c) materii prime agricole şi ambalaje, toxine formate în alimente; 

d) cauza manipulării, depozitării şi transportului efectuate în mod defectuos; 

e) cauza protecţiei frig. 

Răspuns:c 

 

20*. Principalele greşeli comise în alimentaţie sunt: 

a) mese prea rare; 

b) subalimentaţia (carenţa unor produse) şi supraalimentaţia (consum excesiv de …), organizarea 

defectuoasă a meselor; 

c) mese abundente; 

d) lipsa sau excesul consumului de carne; 

e) prize alimentare nocturne. 
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Răspuns:b 

21*. Ce reprezintă grânele: 

a) cereale din familia graminee; 

b) plante din clasa solano-fructoase; 

c) sâmburi făinoşi fără înveliş şi germeni; 

d) plante necomestibile 

e) plante din a căror seminţe se obţine făina comestibilă pentru oameni. 

Răspuns:a 

 

22*. Grâul folosit pentru paste făinoase este: 

a) moale; 

b) dur; 

c) decorticat; 

d) integral; 

e) fără gluten. 

Răspuns:b 

23. *Cereala folosită la obţinerea berii este: 

a) secara; 

b) orzoaica; 

c) ovăzul; 

d) neghina; 

e) orezul. 

Răspuns:b 

 

24.* Umiditatea maximă admisă la cereale este: 

a) 20%; 

b) 12%; 

c) 15%; 

d) 25% 

e) 16%. 

Răspuns:c 
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25.* Crupele sunt produse: 

a) de prelucrare secundară; 

b) de prelucrare terţiară 

c) folosite în alimentaţia bebeluşilor; 

d) de prelucrare primară; 

e) folosite în alimentaţia vărsnicilor. 

Răspuns:d 

 

26.* Bolile pâinii sunt: 

a) mucegăire, întindere, boala cretoasă; 

b) râncezire, autoliză, putrezire; 

c) făinare, acrire; 

d) pâinea nu are boli; 

e) boli de formă, de aspect, de gust. 

Răspuns:a 

27.* Pastele făinoase se obţin prin mai multe procese: 

a) formare, coacere, răcire; 

b) depozitare, manipulare, transport; 

c) măcinare, frământare, formare, coacere; 

d) amestecarea făinii cu apă urmată de omogenizare, trefilare, uscare. 

e) măcinare, frământare, coacere. 

Răspuns:d 

 

28.* Produsele de patiserie se obţin din făină: 

a) OO; 

b) OOO; 

c) 1345; 

d) 550 

e) 680. 
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Răspuns:b 

29.* Pâinea se obţine prin: 

a) măcinare şi cernere; 

b) laminare, expandare, decorticare; 

c) amestecarea făinii cu apă şi drojdie, dospirea, fasonarea şi coacerea; 

d) măcinare, frământare, trefilare, coacere; 

e)amestecarea făinii cu apă urmată de omogenizare, trefilare, uscare 

Răspuns:c 

 

30.* Între indicii de calitate ai cerealelor, cei mai importanţi sunt: 

a) forma, mărimea, culoarea; 

b) conţinutul în apă, (14%), sticlozitate, greutatea hectolitrică, conţinutul de impurităţi (3%) lipsa 

dăunătorilor; 

c) întregi, fragmentate, şlefuite; 

d) mărimea boabelor, existenţa sau inexistenţa rozătoarelor. 

e) mirosul. 

 

Răspuns:b. 

 

31. *Fazele obţinerii zahărului sunt: 

a) tăiere, difuziune, defecare, filtrare, cristalizare, decolorare; 

b) formare, extrudare, uscare; 

c) stoarcere, corectare, cupajare, stabilizare; 

d) măcinare, frământare, trefilare; 

e) tăiere, extragere, fierbere, uscare. 

Răspuns:a 
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32.* Zahărul este un element deosebit de important datorită: 

a) valorii biologice ridicate; 

b) valorii energetice ridicate; 

c) gustului său dulce; 

d) costului ridicat; 

e) importanţei în alimentaţie. 

Răspuns:b 

 

33. *Zahărul este un aliment ultrarafinat obţinut prin extracţie din sfecla şi trestia de zahăr. El se 

comercializează: 

a) zahăr cristal, zahăr cubic şi pudră, ambalat în pungi de hârtie pergaminată, saci textili sau cutii; 

b) solid şi lichid; 

c) ambalat în butoaie sau bidoane metalice; 

d) solid şi gazos; 

e) la kilogram. 

Răspuns:a 

 

34*. Ciocolata se obţine prin următoarele faze: 

a) obţinerea siropului, răcire, formare, umplere; 

b) prăjire, presare, măcinare, răcire; 

c) amestecare, concasare, temperare, formare, ambalare; 

d) măcinare, frământare, trefilare; 

e) măcinare, fierbere, răcire şi formare. 

Răspuns:c 

 

35*. Brumarea este un procedeu folosit la: 

a) obţinerea ciocolatei; 

b) obţinerea caramelelor; 

c) obţinerea zaharozei; 

d) obţinerea pastelor făinoase; 
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e) obţinerea produselor de caramelaj. 

 

Răspuns:d 

 

36. Zahărul este un aliment ultrarafinat obţinut prin extracţie din sfecla şi trestia de zahăr. El se 

comercializează: 

a) zahăr cristal; 

b) zahăr cubic; 

c) ambalat în pungi de hârtie pergaminată; 

d) la litru; 

e) la metru. 

Răspuns: a,b,c 

37*. Bomboanele ne plac, dar nu trebuie să uităm că ele au: 

a)Valoare energetică şi biologică mare; 

b) Valoare energetică mare, biologică nulă; 

c) Valoare energetică mică, biologică mare; 

d) Cacao, unt de cacao, sirop de zahăr; 

e) Preţ crescut. 

Răspuns:b 

38*. Zahărul este unul dintre alimentele cele mai rafinate. El are: 

a)Valoare energetică mare şi biologică nulă; 

b) Compoziţie chimică complexă; 

c) Apă 15%; 

d) Conţinut mare în vitamine, 
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e) Conţinut mare în minerale. 

 

Răspuns:a 

39.* Stimulentele acţionează asupra: 

a) sistemului locomotor; 

b) sistemului digestiv; 

c) sistemului nervos şi circulator; 

d) aparatului auditiv; 

e) simţului tactil. 

Răspuns:c 

 

 

40.* Cafeaua tip Mocca se caracterizează prin: 

a) boabe mici, ascuţite; 

b) boabe mici, dure, rotunde; 

c) boabe mari, ascuţite; 

d) boabe mari , aromate; 

e) boabe moi, ascuţite. 

Răspuns:b 

 

 

41.* Ceaiul se recoltează în proporţie de 95% din: 

a) Africa; 

b) America de Sud; 

c) America Latină; 

d) Asia; 

e) Europa. 

Răspuns:d 
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42.* Condimentele se folosesc în prepararea produselor culinare sau de cofetărie datorită compoziţiei 

chimice: 

a) conţinut ridicat în vitamine; 

b) conţinut ridicat în săruri minerale; 

c) conţinutului în uleiuri eterice, esteri şi alte substanţe; 

d) conţinut ridicat în apă; 

e) conţinutului redus în lipide. 

Răspuns:c 

 

43.* Condimentele acide sunt: 

a) piperul, muştarul, boiaua; 

b) mărarul, tarhonul, leuşteanul; 

c) oţetul, sarea de lămâie, acidul citric; 

d) boiaua, piperul; 

e) măcrişul, ştevia, hreanul. 

 

Răspuns:c 

 

44.* În cadrul unui regim alimentar raţional lichidele trebuie să ocupe un procent de: 

a) 3-4%; 

b) 10-15%; 

c) 7-8%; 

d) 20-25% 

e) 1,8-2,5%. 

Răspuns:a 

 

45.* Apele minerale au o compoziţie chimică bogată în: 

a) vitamine; 

b) săruri minerale; 

c) glucide; 
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d) proteine; 

e) lipide. 

Răspuns:b 

 

46.* Cele mai bine reprezentate vitamine în sucurile naturale de fructe sunt: 

a) A, D, E, K; 

b) PP, D, F; 

c) C, B, PP; 

d) A,B, H; 

e) A, B, E. 

Răspuns:c 

 

47.* Băuturile alcoolice sunt acele băuturi care conţin alcool etilic în concentraţie de peste: 

a) 5%; 

b) 3%; 

c) 10%; 

d) 1%. 

e) 15% 

Răspuns:d 

 

48.* Hidromelul este o băutură alcoolică: 

a) tare; 

b) distilată; 

c) nedistilată; 

d) dulce; 

e) industrială. 

Răspuns:c 
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49.* Cupajarea este operaţia de: 

a) amestecare a două sau mai multe tipuri de vin pentru îmbunătăţirea caracteristicilor organoleptice; 

b) centrifugarea şi tratarea cu bentonită; 

c) limpezire a vinului; 

d) colorare a vinului; 

e) corectare a mustului. 

Răspuns:a 

 

50.* Rachiurile naturale se obţin din: 

a) Apă, esenţe, alcool etilic; 

b) Distilarea fructelor  fermentate, terciurile de cereale fermentate, a vinului, a deşeurilor de vinificaţie; 

c) Distilarea plămezilor de cereale fermentate urmată de maturare; 

d) Nu se pot obţine rachiuri naturale; 

e) Alcool etilic, coloranţi, apă. 

Răspuns:b 

 

51.* Dacă pe o sticlă de vin este scris D.O.C.C., aceasta înseamnă: 

a) Denumire controlată cules la înnobilarea boabelor; 

b) Denumire de origine controlată şi trepte de calitate; 

c) Vin spumant de origine controlată; 

d) Tipul produsului şi tipul strugurilor; 

e) Vin cupajat. 

Răspuns:b 

 

52.* Sucurile naturale de fructe şi legume sunt recomandate pentru consum în detrimentul băuturilor 

răcoritoare cu arome de fructe, deoarece: 
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a) Pentru că sunt consumate proaspete; 

b) Pentru că nu conţin dioxid de carbon; 

c) Pentru valoarea lor nutritivă, conţinut bogat în săruri minerale şi vitamine; 

d) Pentru conţinutul redus în calorii; 

e) Au cost redus. 

Răspuns:c 

 

53.* Apele minerale de masă au următorii indici de calitate: 

a) să fie carbogazoase, alcaline, sulfuroase, ruginoase; 

b) bicarbonate, clorosodice, feruginoase; 

c) limpezi, fără miros, sedimentul redus, cantitate normală de CO2; 

d) cantitate de CO2, şi minerale în cantităţi normale. 

e) preşul de fabricaţie. 

Răspuns:c 

 

54.* Laptele este un aliment complet deoarece conţine toate componentele necesare unei alimentaţii 

corecte: 

a) cazeină, lactalbumină, lactoglobulină; 

b) glucide, lipide, protide, vitamine (D), enzime; 

c) lactoză, fructoză, glucoză, zaharoză; 

d) apa, vitamine, minerale; 

e) calciu, săruri minerale, glucide. 

Răspuns:b 

55.* Untul se fabrică din: 

a) iaurt; 

b) smântână; 
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c) brânză dulce; 

d) lapte nepasteurizat; 

e) lapte pasteurizat. 

Răspuns:b 

56.* Care este criteriul de clasificare al produselor din lapte, unt, smântână: 

a) conţinut în glucide; 

b) conţinut în proteine; 

c) conţinut în grăsime; 

d) preţul de producţie; 

e) conţinut în apă. 

Răspuns:c 

 

 

 

57.* Brânzeturile cu pastă moale, proaspete sunt: 

a) caşcavalurile; 

b) brânzeturile frământate; 

c) telemeaua; 

d) brânza de vaci, caşul de oaie/vacă, urda; 

e) brânza topită. 

Răspuns:d 

 

58.* Maturarea cuprinsă între 4-16 luni este specifică: 

a) brânzeturilor cu pastă tare; 

b) caşcavalurilor; 

c) brânzeturilor cu pastă semitare; 

d) brânzeturile frământate; 

e) nici unui tip. 

Răspuns:a 
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59.* Iaurtul este un produs lactat: 

a) glucidic; 

b) acid; 

c) lipidic; 

d) frîmăntat; 

e) acru. 

Răspuns:b 

 

60.* Băutura slab alcoolică, acidă şi gazoasă se numeşte; 

a) Sana; 

b) Iaurt; 

c) Lapte bătut; 

d) Chefir; 

e) Hidromel. 

Răspuns:d 

 

 

 

61.* Iaurtul este un produs lactat: 

a. De prelucrare secundară; 

b. Acid; 

c. De maturare; 

d. Natural, 

e. De prelucrare terţiară  

Răspuns: b 

62.*  Untul se obţine din smântână pasteurizată şi fermentată prin: 

a. Hidrogenare catalitică; 
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b. Batere; 

c. Separare de zară; 

d. Centrifugare. 

e.Hidroliză 

Răspuns:b 

 

63.* Brânza telemea reprezintă clasa de brânzeturi: 

a. cu pastă semitare; 

b. fermentată cu pastă moale; 

c. cu pastă tare; 

d. proaspete; 

e. brânzeturile frământate. 

 

Răspuns:b. 

 

64.* Carnea reprezintă ţesutul muscular  şi conjunctiv al animalelor. Ea conţine proteine uşor digerabile. 

Cantităţile de proteine conţinute sunt cuprinse între: 

a) 15-24,5%; 

b) 6,5-28%; 

c) 6,3-35%; 

d) 50-60%; 

e) 10-18%. 

Răspuns:a 

 

 

65.* Fezandarea este operaţia de frăgezire a cărnii care se aplică în special cărnii de: 
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a) porc; 

b) curcă; 

c) vânat; 

d) gâscă; 

e) oaie. 

Răspuns:c 

66.* Încadrarea cărnii în clase de calitate se face după: 

a) rezultatul examenului sanitar-veterinar, animalul de la care provine; 

b) conţinutul în substanţe nutritive, săruri minerale, lipide; 

c) zona anatomică din corpul animalului, raportul dintre ţesutul muscular şi celelalte ţesuturi, 

proprietăţile senzoriale ale diferitelor zone anatomice; 

d) conţinutul în proteine; 

e) numărul de zile care au trecut de la sacrificarea animalului. 

Răspuns:c 

67.* Produsele din carne se împart în: 

a) carne crudă, cârnaţi, produse afumate; 

b) produse sărate, afumate, şi conserve din carne; 

c) slănină, costiţă, ceafă; 

d) ambalate, neambalate; 

e) carne, oase, slănină. 

Răspuns:b 

 

68.* Conservele de carne se obţin prin: pregătirea cărnii şi a adaosurilor, dozarea în cutii, închiderea 

ermetică, după care urmează: 

a) deshidratarea şi congelarea; 

b) sărarea; 

c) sterilizarea şi termostatarea; 

d) hidrogenare; 

e) liofilizarea. 

Răspuns:c 
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69.* Caracteristica salamurilor crude afumate este: 

a) timp de păstrare mic; 

b) gust deosebit; 

c) timp de păstrare îndelungat; 

d) modul de ambalare; 

e) se obţin din carne de oaie, bovine şi capră. 

Răspuns:c 

 

70.* Preparatele de tip prospături crude sunt: 

      a. Şuncă, slănină; 

      b. Muşchiuleţ, şuncă de Praga, salam; 

      c. Cârnaţii proaspeţi; 

     d. Salam, parizer, cremvuşti; 

     e.  Costiţă. 

Răspuns:c 

71.* Conservele de carne se obţin prin parcurgerea mai multor faze: 

     a. Dozare, închidere ermetică, sterilizare; 

     b. Dozare, închiderea cutiilor, pasteurizare; 

     c.Dozare, închiderea cutiilor, uperizare; 

     d. Dozare, închiderea cutiilor, bactofugare; 

     e. .Dozare, închiderea cutiilor, hidrogenare. 

 

Răspuns:a 
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72.* O carne de calitate are: 

    a. Gust şi miros plăcut, culoare roşie, Ph 7,5; 

    b. Gust şi miros plăcut, elasticitate, culoare în funcţie de specie, Ph 6,5; 

    c. Gust bun la fierbere sau frigere; 

    d. O serie de calităţi organoleptice bine definite. 

    e.Preţ bun. 

Răspuns:b 

 

 

 

73.* Încadrarea cărnii în clase de calitate se face după: 

      a. rezultatul examenului sanitar-veterinar, animalul de la care provine; 

     b. conţinutul în substanţe nutritive, săruri minerale, lipide; 

     c. zona anatomică din corpul animalului, raportul dintre ţesutul muscular şi celelalte ţesuturi, proprietăţile 

senzoriale ale diferitelor zone anatomice; 

    d. numărul de zile care au trecut de la sacrificarea animalului, 

     e. zona din care provine animalul. 

Răspuns:c 

 

74. Regimul restrictiv echilibrat (>1400cal/zi) este indicat în : 

 a) obezitatea hiperfagicã 

 b) obezitatea normofagicã 

 c) marasm-kwashiokor  
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 d) supagreutate 

 e) sdr. Gilles de la Tourette 

      Răspuns a, b  

 

75. Rgimurile restricive echilibrate trebuie: 

 a) sã aibã o motivaţie medicalã 

 b) sã menţioneze ritmul scãderii în greutate 

 c) urmat obligatoriu de regimuri de stabilizare 

 d) nu este necesar acordul pacientului 

 e) nu este necesar respectarea secvenţelor (reducere şi stabilizare)    

     Răspuns a, b, c 

 

76. Interogatoriul limentar trebuie sã conţinã: 

 a) nivelul calorico-azotat anterior 

 b) cantitatea de alimente/masã 

 c) frecvenţa meselor în nictemer 

 d) existenţa sau nu a regimurilor restrictive anterioare 

 e) frecvenţa perioadelor de bulimie 

      Răspuns a, c, d, e 

 

 

77. Reguli generale de întocmire a regimurilor restrictive în obezitatea hiperfagicã, CU EXCEPŢIA: 

 a) diferenţe energetice de cel puţin 1000 cal între valoarea alimentaţiei iniţiale şi regimul urmat 

 b) nivelul proteic > 55g/zi 
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 c) excluderea alcoolului şi/sau glucidelor cu absorbţie rapidã 

 d) respectarea a cel puţin 5 mese /zi 

 e) adaptarea cantitãţii de proteine, lipide, Na, K, în funcţie de afecţiunile asociate (HTA, insuficienţã 

cardiacã, renalã etc) 

      Răspuns d 

 

78. Regimul de stabilizare în obezitatea hiperfagicã: 

 a) precede obligatoriu regimul restrictiv 

 b) trebuie sã fie cu 200-250 calorii superior ultimului regim restrictiv 

 c) creşterea energeticã se face cu 200-300 calorii la 6-10 sãptãmâni 

 d) cu cât obezitatea este mai hiperplazicã (talie micã) echilibrarea se obţine mai uşor 

 e) cu cât nivelul energetic este mai mare, cu atât regimul de echilibrare va fi mai lung 

      Răspuns b, c, e 

 

79. Nivelul vitaminei D în dieta vegetarienilor: 

 a) este acelaşi cu cel al lacto-ovo-vegetarienilor 

 b) este acelaşi cu cel al nonvegetarienilor 

 c) este peste cel al lacto-ovo-vegetaienilor 

 d) este peste cel al nonvegetarienilor 

 e) este sub cel al ovo-lacto-vegetarienilor sau nonvegetarienilor 

      Răspuns e 

80. Efectul inhibitor al fitaţilor asupra absorbţiei Fe, în dieta vegetarienilor este redus de: 

 a) vit B12 

 b) vit B6  
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 c) vit K 

 d) vit C 

 e) vit PP 

      Răspuns d 

 

81. În perioadele postmenopauzã sau aport insuficient, pentru menţinerea capitalului osos sau formãrii 

calusului osos calitativ se recomandã administrarea suplimentelor cu: 

 a) calciu 

 b) vitamina D 

 c) vitamina K 

 d) vitamina C 

 e) acizi omega-3 

      Răspuns a, b, c, d,  

 

82. Dieta vegetarianã are un efect benefic asupra sistemului cardiovascular datoritã: 

 a) nivel lipidic scãzut datoritã uleiurilor vegetale, fibre  

b) cantitãtilor mici de flavonoizi pe care le consumã 

c) absorbţiei scãzute a calciului datoritã oxalaţilor (spanac) şi fitaţilor (nuci, legume) 

d) cantitãţilor mari de soia pe care le consumã 

e) consumului ridicat de fibre, fructe şi legume 

     Răspuns a, e 

 

83. Incidenţa scãzutã a DZ şi insulinorezistenţei la vegetarieni, a fost corelatã cu aportul crescut de : 

 a) fier, calciu, zinc 
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 b) legume 

 c) fructe 

 d) vitamine B,  

 e) cereale integrale 

      Răspuns: b, c, e 

 

84. Consumul de fructe şi legume bogate în vitamina C, au efect protector pentru : 

 a) mastoza fibrochisticã 

 b) melanom maign 

 c) cancerul bronhopulmonar 

 d) cancerul esofagian 

 e) cancerul gastric 

      Răspuns: c, d, e 

 

 

85. Dublarea cantitãţii de fibre vegetale reduce prevalenţa  cancerului colorectal cu: 

 a) 15-20% 

 b) 40% 

 c) 75 % 

 d) 25-30% 

 e) peste 95% 

      Răspuns: b 

86. Regimul alimentar în aterosclerozã se caracterizeazã prin: 

 a) aport lipidic maxim 90g/zi 
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 b) aport glucidic de 40-50% din aportul caloric total  

 c) apotul proteic de 20-25% din aortul caloric total 

 d) limitatrea consumului de ciocolatã, cacao, cafea, vin, lichior dulce 

 e) evitarea consumului de condimente aromate ( leuştean, scorţişoarã, chimen, dafin) 

      Răspuns: b, c, d 

 

87. Tipuri de regim hiposodat: 

 a) regim hiposodat larg (3-5g NaCl) 

 b) regim hiposodat standard (1-3g NaCl) 

 c) regim hiosodat strict (0,5-1g NaCl) 

 d) regim hiposodat strict (1,5-2g NaCl) 

 e) regim hiposodat larg (6-7g NaCl)  

      Răspuns: a, b, c,  

 

88. Indexul glicemic se referã la: 

 a) viteza cu care un aliment creşte glicemia 

 b) viteza cu care un alimet scade glicemia 

 c) media glicemiei/24 ore 

 d) media glicemiilor a jeun 

 e) nivelul glicemiei maxime tolerate de pacient 

      Răspuns: a 
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89. Macronutrienţii sunt reprezentaţi de: 

 a) proteine 

 b) glucide 

 c) vitamine 

 d) mineralele 

 e) oligoelemente 

      Răspuns: a, b, d 

90. Micronutrienţii sunt reprezentaţi de: 

 a) vitamine 

 b) glucide 

 c) lipide 

 d) oligoelemente 

 e) proteine 

      Răspuns: a, d 

 

91.*Nutriţia enteralã pe termen lung se efectueazã prin: 

 a) gastrostomã 

 b) colostomã 

 c) sondã nasogasticã 

 d) sondã nasojejunalã 

 e) sondã nasoduodenalã 

      Răspuns: a 

 



29 

92. Nutriţia enteralã pe termen scurt se poate efectua prin: 

 a) gastrostomã 

 b) jejunostomã 

 c) sondã nasogastricã 

 d) sondã nasoduodenalã 

 e) sondã nasojejunalã 

      Răspuns: c, d, e 

 

 

 

 

93.* Despre nutriţia enteralã sunt adevãrate urmãtoarele afirmaţii cu EXCEPŢIA: 

 a) este de primã intenţie 

 b) este mai sigurã decât cea parenteralã 

 c) are un cost-eficienţã mai mic faţã de cea parenteralã 

 d) are un impact psihologic mai mic faţã de cea parenteralã 

 e) are un cost-eficienţã mai mare faţã de cea parenteralã 

      Răspuns: e 

 

94. Contraindicaţiile nutriţiei enterale: 

 a) neoplasm gastric 

 b) hemoragii digestive masive 

 c) intervenţii în antecedente pe tub digestic 

 d) intervenţii recente pe tub digestiv 
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 e) ocluzii intestinale 

      Răspuns: b, d, e 

95. Condiţiile care necesitã precauţie în nutriţia parenteralã: 

 a) aterosclerozã 

 b) alcoolism cronic 

 c) diabet zaharat 

 d) azotemie 

 e) boli pulmonare 

      Răspuns: c, d, e 

 

96.* Nutriţia parenteralã totalã este indicatã: 

 a) la pacienţii care nu se pot alimenta oral dar pot primi nutriţie parenteralã 

 b) la pacienţii care se pot alimenta oral 

 c) la pacienţii care nu se pot alimenta oral sau nu pot primi nutriţie parenteralã 

 d) nici un rãspuns nu este corect 

 e) toate rãspunsurile de mai sus  

      Răspuns: c 

 

 

 

 

97.* Complicaţiile mecanice asociate nutriţiei parenterale: 

 a) ischemia distalã 

 b) sindromul de compartiment 
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 c) sepsa 

 d) tromboza venoasã 

 e) supraîncãrcarea volemicã 

      Răspuns: d 

 

98. Complicaţiile metabolice asociate nutriţiei parenterale: 

 a) hipermagneziemia 

 b) hiperfosfatemia 

 c) hiperglicemia 

 d) hipofosfatemia 

 e) hipomagneziemia 

      Răspuns: c, d, e 

 

99. Necesarul de vitamine în nutriţia parenteralã: 

 a) vit C 200 mg 

 b) vit D 200 UI 

 c) vit E 50 UI 

 d) vit K 15 mcg 

 e) vit A 330 UI 

      Răspuns: a, b        

 

100. Complicaţiile metabolice în nutriţia enteralã: 

 a) hipernatremia 

 b) hiponatremia 
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 c) deshidratarea 

 d) hipopotasemia 

 e) hipoglicemia 

      Răspuns: a, b, c, d 

 

 

 

101. Complicaţiile mecanice ale nutriţiei enterale: 

 a) diareea 

 b) constipaţia 

 c) vãrsãturile 

 d) aspiraţia pulmonarã 

 e) malpoziţia sondei 

      Răspuns: d, e 

 

102. Monitorizarea dupã iniţierea terapiei enterale cuprinde urmãoarele este: 

 a) hemoleucograma  

 b) ureeainina 

 c) creatinina 

 d) trigliceride 

 e) examen sumar de urinã 

      Răspuns: b, c, d 

 

103. Principalele beneficii ale nutriţiei enterale vs nutriţia parenteralã: 
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 a) psihologic 

 b) imunologic 

 c) cost 

 d) siguranţa 

 e) nu are conraindicaţii 

      Răspuns: a, b, c, d 

  

104.*Pentru avitaminoza A nu este caracteristic  

a) Hipercheratoza şi cianoza tegumentelor 

b) Fisuri angulare dureroase ale gurii; 

c) Dereglarea văzului în întuneric; 

d) Fragilitatea unghiilor; 

e) Căderea părului.  

        Răspuns:b 

 

 

105.*Factorii favorabili menţinerii vitaminei C în produse alimentare la păstrarea lor şi prelucrare culinara  

a) Mediul alcalin; 

b) Mediul acid; 

c) Oxigenul; 

d) Sărurile metalelor grele;  

e) Temperaturile ridicate.  

        Răspuns: b 

 

106.*Produs alimentar, sursă de retinol  

a) Morcov; 

b) Caşcaval;  

c) Tomate; 
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d) Ardei dulci; 

e) Ceapă verde.   

Răspuns:b 

 

107. *Măsuri de prim ajutor suspectatului de botulism  

a) Administrarea de antipiretice; 

b) Administrarea de laxative; 

c) Administrarea serului antibotulinic polivalent; 

d) Spălături gastrice; 

e) Administrarea antibioticelor.   

Răspuns:c 

 

108.*Amanitina este conţinută în  

a) Ierburi sălbatice;  

b) Neghină 

c) Ciuperci otrăvitoare; 

d) Cartof crescut; 

e) Seminţele fructelor. 

         Răspuns:c 

 

 

109.*Toxiinfecția stafilococică este cauzată mai frecvent de  

a) Salată din legume; 

b) Produse din carne conservată; 

c) Produse de cofetărie zaharoase; 

d) Ouă de raţe, gâşte; 

e) Produse lactate.  

        Răspuns:e 
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110.* In profilaxia intoxicaţiilor alimentare primordială este  

a) Păstrarea incorectă a produselor alimentare; 

b) Nerespectarea termenilor de păstrare şi realizare; 

c) Nerespectarea igienei individuale de către personalul blocului alimentar 

d) Prevenirea contaminării produselor alimentare; 

e) Pregătirea culinară incorectă a produselor alimentare .  

        Răspuns:d 

 

111.*Aciditatea laptelui se exprimă în  

a) Mililitri de soluţie alcalină la titrarea probei de lapte; 

b) Grade de aciditate; 

c) Grade Turner; 

d) Mililitri de soluţie acidă la titrarea probei de lapte; 

e) Grade C.   

        Răspuns:c 

 

112. Parametrii de apreciere a conformității laptelui sunt 

a) Proprietăţi organoleptice; 

b) Cantitatea de proteine; 

c) Cantitatea de vitamine; 

d) Cantitatea de glucide; 

e) Cantitatea de săruri minerale.  

Răspuns: a,b 

   

 

 

113.* Laptele este pasteurizat prin  

a) Acţiunea temperaturii înalte (+80 oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative; 

b) Acţiunea temperaturii înalte cu scop de distrugere a florei microbiene sporulate (100oC); 



36 

c) Acţiunea temperaturii înalte cu scop de distrugere a virusurilor (100oC) ; 

d) Acţiunea temperaturii înalte (100oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative şi 

sporulate; 

e) Acţiunea temperaturii scăzute.  

        Răspuns: a 

 

114.*Aciditatea laptelui proaspăt este  

a) 15oT; 

b) 20oT; 

c) 25oT; 

d) 30oT; 

e) 35oT.  

 Răspuns: a 

 

115.*Carnea de vită conţine proteine  

a) 13-18%; 

b) 25-30%; 

c) 30-35%; 

d) 35-45%; 

e) 45-50% 

        Răspuns:a 

 

116.*Cauzele hipovitaminozei C în perioada iarnă-primăvară  

a) Scade rezistenţa organismului; 

b) Conţinutul redus de vitamină în produse alimentare neprelucarete; 

c) Creşte radiaţia ultravioletă; 

d) Temperatura rece a mediului; 

e) Presiunea atmosferică scăzută.   

Răspuns:b 
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117.*Necesarul diurn de vitamina "C"pentru un adult  

a) 10-20mg; 

b) 20-50mg; 

c) 50-70mg; 

d) 70-100mg; 

e) 120-140 mg.  

        Răspuns:d 

 

118.*Organismul uman face rezerve de vitamina "A "  

a) Da, în ficat; 

b) Nu; 

c) Da, în intestin; 

d) Da, în ţesutul adipos; 

e) Da, în oase.  

        Răspuns:a 

119.*Consecinţe ale hipervitaminozei A nu sunt  

a) Cefalee; 

b) Anorexie; 

c) Căderea părului; 

d) Fragilitate şi dureri osoase; 

e) Keratoconjunctivită.  

 Răspuns:a 

 

120. *Laptele influenţează aciditatea gastrică  

a) Proprietăţi organoleptice; 

b) Sporeşte; 

c) Nu influenţează; 

d) Reduce; 

e) Ameliorează.  
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 Răspuns:d 

 

121.*Conform căror indici se apreciază prospeţimea laptelui  

a) Densitate; 

b) Aciditate; 

c) Cantitatea de grăsimi; 

d) Proba la amidon; 

e) Proba la pasteurizare.  

        Răspuns:b 

 

122.* Cheltuielile de energie care pot fi influențate  sunt cele pentru:  

a) Metabolismul bazal; 

b) Eforturi musculare; 

c) Acţiunea dinamică specifică a alimentelor;  

d) Menţinerea temperaturii corpului; 

e) Eliminarea produselor catabolice.  

 Răspuns:b 

 

123.*Toxiinfecția alimentară cu cea mai scurtă perioadă de incubaţie este: 

a) Botulismul; 

b) Intoxicaţia cu ciuperci otrăvitoare; 

c) Intoxicaţiile stafilococice; 

d) Toxiinfecţiile bacteriene; 

e) Micotoxicozele.  

 Răspuns:c 

 

124. *Ouăle mai frecvent pot fi cauză a  

a) Toxicozei stafilococice; 

b) Botulismului; 
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c) Salmonelozei; 

d) Febrei tifoide; 

e) Aflotoxicozei.  

 Răspuns:c 

 

125. *Pentru intoxicaţii alimentare nu e caracteristic  

a) Apar de obicei subit; 

b) Au o oarecare perioadă de incubaţie; 

c) Sunt patologii necontagioase; 

d) Sunt patologii contagioase; 

e) Se prezintă ca afecţiune în masă . 

          Răspuns:d 

     

126.*Vitamina D nu este implicată în  

a) Reglează metabolismul calciului; 

b) Ia parte la metabolismul calciului; 

c) Reglează metabolismul fosforului; 

d) Stimulează creşterea organismului copiilor; 

e) Reglează acţiunea dinamică specifică a alimentelor. 

         Răspuns:e 

 

127. Pentru avitaminoza A  nu este caracteristic  

a) Hipercheratoza şi cianoza tegumentelor 

b) Fisuri angulare dureroase ale gurii; 

c) Dereglarea văzului în întuneric; 

d) Fragilitatea unghiilor; 

e) Căderea părului. 

         Răspuns:a,c,d,e 

 

128.Consecinţele hipervitaminozei D nu sunt  
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a) Diaree; 

b) Cefalee; 

c) Rahitism; 

d) Osteoporoză; 

e) Depuneri de calciu în ţesuturi. 

 Răspuns: a,b,e 

  

129.Factorii favorabili păstrării vitaminei "C" în produsele alimentare  

a) Mediul alcalin; 

b) Mediul acid; 

c) Oxigenul;  

d) Sărurile metalelor grele; 

e) Temperaturi ridicate. 

 Răspuns: a,c,d,e 

 

130.Manifestările hipovitaminozei severe "PP"  

a) Convulsii; 

b) Dermatite; 

c) Diaree; 

d) Demenţă; 

e) Cefalee. 

Răspuns:b,c,d 

 

131.Nu este caracteristic pentru hipovitaminoza PP  

a) Convulsii; 

b) Dermatite; 

c) Diaree; 

d) Demenţă; 

e) Cefalee.  

Răspuns:a,e 



 

41 

132.Produse alimentare - surse de vitamina "B1"  

a) Orez decorticat; 

b) Pâine coaptă din făină de calitate inferioară, secară; 

c) Cerealiere ; 

d) Drojdie de bere; 

e) Leguminoase uscate. 

 Răspuns:b.c.d.e  

  

133.Vitaminele liposolubile ale laptelui sunt  

a) "B6";  

b) "A"; 

c) D"; 

d) ""F"; 

e) E" 

        Răspuns:b,c,e 

 

134.Rolul biologic al glucidelor nedigerabile  

a) Modificarea timpului de tranzit intestinal (măresc ori încetinesc); 

b) Leagă cationi metalici; 

c) Absorb sau înglobează substanţele organice, produşii de secreţie şi descompunere atubului digestiv, 

microorganismele; 

d) Excesul poate favoriza sau agrava afecţiunile inflamatorii ale tubului digestiv; 

e) Sunt surse de energie.  

 Răspuns:a,b,c,d 

 

135.Importanţa biologică a colesterolului  

a) Este precursor al bilei; 

b) Este precursor al ergocalciferolului; 

c) Este parte componentă al celulelor nervoase;  

d) Întră în structura vaselor sangvine;   

e) Intră în structura muşchilor striaţi.  
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Răspuns:a,b,c 

 

135.Care alimente nu sunt furnizoare de proteine biologic superioare  

a) Pâine; 

b) Lapte; 

c) Legume; 

d) Peşte; 

e) Carne.  

 Răspuns:a,c 

 

137.Valoarea nutritivă a produselor alimentare se va aprecia după  

a) Conţinutul de proteine, lipide, glucide; 

b) Proprietăţile organoleptice; 

c) Conţinutul de vitamine; 

d) Inofensivitate; 

e) Conţinutul de săruri minerale. 

         Răspuns:a,c,e 

 

138.Valoarea nutritivă a produselor alimentare nu e determinată de  

a) Conţinutul de proteine, lipide, glucide; 

b) Proprietăţile organoleptice; 

c) Conţinutul de vitamine 

d) Inofensivitate; 

e) Conţinutul de săruri minerale.  

 Răspuns:b,d 

 

139.Valoarea nutritivă a fructelor şi legumelor e determinată de  

a) Conţinutul sporit de proteine; 

b) Proprietăţi organoleptice satisfăcătoare; 

c) Conţinutul de săruri minerale 
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d) Conţinutul de vitamine; 

e) Conţinutul de lipide.  

 Răspuns:c,d 

 

140.O alimentaţie echilibrată presupune  

a) Valoare energetică necesară a raţiei alimentare asigurată de consumul adecvat al proteinelor, 

lipidelor şi glucidelor; 

b) Corespunderea componenţei alimentelor statusului fermentativ al organismului; 

c) Raport optim între substanţe nutritive şi substanţe biologic active; 

d) Regim optim de alimentare; 

e) Alimente calitative.  

        Răspuns:a,c 

 

141.Vitamine hidrosolubile sunt   

a) C,P; 

b) B1, B2, B6, B12; 

c) B15, B4, B8; 

d) A; 

e) D.   

Răspuns:a,b,c 

 

142.Nu sunt hidrosolubile vitaminele  

a) C,P; 

b) B1, B2, B6, B12 

c) B15, B4, B8 

d) A; 

e) D. 

        Răspuns:d,e 

 

143.Rolul biologic al vitaminei B1  
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a) Implicată în metabolismul glucidelor; 

b) Implicată în metabolismul proteinelor; 

c) Implicată în metabolismul lipidelor; 

d) Reglează sinteza acidului arahidonic; 

e) Implicată în metabolismul sărurilor minerale 

        Răspuns:a,b,c 

 

144.Consecinţele carenţei vit. "D"  

a) Ciroza hepatica; 

b) Rahitism la copii; 

c) Hipotonie musculară; 

d) Osteomalacie 

e) Hipercalciemie 

Răspuns: b,c,d 

  

145. Surse alimentare de vitamină "A " (retinol) nu sunt  

a) Morcovi; 

b) Unt 

c) Fructe; 

d) Ceapă verde; 

e) Ardei dulci.  

         Răspuns:a,c,d,e 

 

146.Rolul biologic al vitaminei "A"  

a) Influenţează creşterea organismului; 

b) Normalizează diferenţierea epiteliului; 

c) Intră în structura pigmenţilor retinieni; 

d) Influenţează sinteza lipidelor; 

e) Influenţează sinteza glucidelor 

        Răspuns:a,b,c



 

45 
 

147.Rolul biologic al vitaminei "C"  

a) Măreşte rezistenţa organismului;  

b) Ia parte la sinteza fibrelor de colagen;  

c) Ia parte la reacţiile de oxido-reducere;  

d) Contribuie sinteza glucidelor; 

e) Contribuie sinteza aminoacizilor 

Răspuns:a,b,c 

 

148.Valoarea nutritivă a brânzei de vaci este determinată de  

a) Asimilarea bună  

b) Conţinutul de proteine şi grăsimi cu valoare biologică superioară; 

c) Conţinutul sporit de vitamina C; 

d) Conţinutul sporit de calciu; 

e) Proprietăţi organoleptice. 

         Răspuns:a,b,d 

 

149.Proteinele laptelui sunt:  

a) Cazeină; 

b) Lactoalbumină; 

c) Vitelină; 

d) Lactoglobulină; 

e) Lecitină.  

        Răspuns:a,b,d 

 

150.Nu sunt proteine ale laptelui  

a) Cazeină; 

b) Lactoalbumină; 

c) Vitelină; 

d) Lactoglobulină; 

e) Lecitină.  

Răspuns: c,e  
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151.Calitatea pâinii se determină conform următorilor indici cu excepţia unora:  

a) Organoleptici; 

b) Porozitate; 

c) Permeabilitate pentru apă; 

d) Alcalinitate; 

e) Aciditate. 

        Răspuns: c,d 

  

152.Valoarea biologică a proteinelor depinde de : 

a) De conţinutul fosfoproteinelor 

b) De diversitatea aminoacizilor; 

c) De conţinutul aminoacizilor esenţiali; 

d) De raportul dintre aminoacizii esenţiali şi neesenţiali 

e) De conţinutul calciului. 

Răspuns:c,d 

  

153.Valoarea biologică a lipidelor de origine vegetală e determinată de  

a) Asimilare bună; 

b) Valoare energetică mare; 

c) Proprietăţi organoleptice satisfăcătoare; 

d) Conţinut mare de vitamine A şi D; 

e) Conţinut de acizi graşi nesaturaţi.  

Răspuns: a,b,e 

  

154.Valoarea nutritivă a cartofului e determinată de  

a) Conţinutul sporit de glucide; 

b) Conţinutul de proteine complete (după conţinutul aminoacizilor); 

c) Asimilarea bună; 

d) Conţinutul sporit de potasiu; 

e) Conţinutul de vitamina C 
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Răspuns: a,c,d,e 

  

155.La calculul necesarului energetic şi de trofine se va lua în consideraţie  

a) Gradul efortului fizic; 

b) Masa ideală a corpului; 

c) Vârsta, sexul; 

d) Metabolismul bazal; 

e) Regimul alimentar. 

         Răspuns:a,b,c,d 

 

156.Rolul biologic al vitaminei "D3"  

a) Reglează metabolismul calciului şi fosforului; 

b) Reglează metabolismul glucidelor; 

c) Stimulează creşterea şi dezvoltarea fizică; 

d) Vitamină antirahitică; 

e) Este un antioxidant.  

        Răspuns:a,c,d 

 

 

157.Rolul biologic al vitaminei "B2 "  

a) Reglează hematopoeza;  

b) Reglează respiraţia tisulară; 

c) Este parte componentă a enzimelor implicate în reacţiile de oxidoreducere; 

d) Este implicată în metabolismul proteinelor; 

e) Contribuie sinteza colagenului. 

Răspuns:b,c,d 

   

158.Valoarea nutritivă a produselor acidolactice e determinată de  

a) Asimilabilitate bună; 

b) Conţinutul sporit de vitamina C; 
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c) Conţinutul de calciu; 

d) Conţinutul de vitamine a grupei B; 

e) Conţinutul de fosfor.  

         Răspuns:a,c,d,e 

 

159.Carnea şi produsele ei sunt surse de săruri minerale  

a) Calciu; 

b) Potasiu; 

c) Fier; 

d) Fosfor;  

e) Magneziu. 

 Răspuns: c,d,e 

   

160.Calitatea cărnii se determină după următorii indici cu excepţia  

a) Organoleptici; 

b) Bacteriologici; 

c) Chimici; 

d) limpezime; 

e) Porozitate.  

        Răspuns:d,e 

 

161.Insuficienţa fibrelor alimentare în alimentaţie poate fi cauză a  

a) Aterosclerozei; 

b) Hemeralopiei; 

c) Bolii Kwashiorkor; 

d) Cancerului intestinului gros; 

e) Obezităţii.  

 Răspuns:a,d,e 

 

162.Rolul acizilor graşi polinesaturaţi este  
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a) Reduc nivelul colesterolului în sânge; 

b) Stimulează activitatea unor enzime; 

c) Măresc nivelul colesterolului în sânge; 

d) Întră în structura lipidelor de construcţie;   

e) Formează cu colesterolul esteri .  

        Răspuns:a,b,d 

    

163.Masa corporală influenţează metabolismul bazal  

a) Surplusul de masă accelerează metabolismul bazal; 

b) Surplusul de masă încetineşte metabolismul bazal; 

c) Metabolismul bazal se accelerează la persoanele cu musculatura bine dezvoltată; 

d) Metabolismul bazal se accelerează la persoanele slabe; 

e) Nu influenţează.  

         Răspuns:b,c,d 

 

164.Perioada anului în care hipovitaminoza C se manifestă mai frecvent  

a) Vara; 

b) Toamna; 

c) Iarna; 

d) Primăvara; 

e) Permanent.  

        Răspuns:c,d 

 

165.Pâinea este sursă de următorii nutrienţi  

a) Lipide; 

b) Proteine; 

c) Glucide; 

d) Vitamine liposolubile; 

e) Vitamine hidrosolubile. 

 Răspuns:b,c,e  
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166.Pâinea nu este sursă de  

a) Lipide; 

b) Proteine; 

c) Glucide; 

d) Vitamine liposolubile; 

e) Vitamine hidrosolubile.  

Răspuns:  a,d 

 

167.Vitamine liposolubile sunt  

a) Retinol; 

b) Tiamină;  

c) Piridoxină; 

d) Tocoferoli; 

e) Acid ascorbic.  

 Răspuns:a,d 

 

168.De ce factori se va ţine cont la recomandarea alimentaţiei raţionale  

a) Greutatea corporală; 

b) Vârstă; 

c) Condiţiile climatice; 

d) Sex; 

e) Pofta de mâncare.  

 Răspuns:a,b,c,d 

 

169.Importanţa biologică a acizilor graşi polienici  

a) Influenţează metabolismul glucidic; 

b) Favorizeaza eliminarea colesterolului din organism; 

c) Influenţează metabolismul vitaminelor hidrosolubile; 

d) Favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi saturaţi; 

e) Favorizează metabolismul sărurilor de Ca şi P.  

 Răspuns:b,c,d 



 

51 
 

 

170.Produsele furnizoare de glucide  

a) Fructele şi legumele; 

b) Carnea şi derivatele ei; 

c) Laptele şi derivatele lui; 

d) Favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi şi saturaţi; 

e) Produsele de cofetărie.  

        Răspuns:a,c,d,e 

 

171.Produsele furnizoare de proteine cu valoare biologică superioară  

a) Pâinea; 

b) Carnea şi derivatele ei; 

c) Laptele şi produsele lactate; 

d) Fructele şi legumele; 

e) Ouăle.  

        Răspuns:b.c.e 

 

172. Produsele furnizoare de glucide nedigerabile (fibre alimentare)   

a) Fructe; 

b) Legume; 

c) Carne; 

d) Pâine albă 

e) Pâine neagră.  

        Răspuns:a,b,e 

 

173.Fructele sunt surse de  

a) Vitamine hidrosolubile; 

b) Lipide; 

c) Microelemente; 

d) Săruri minerale; 

e) Glucide.  
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Răspuns: a,c,d,e 

  

174.Produsele furnizoare de caroteni sunt  

a) Carne; 

b) Ardei graşi; 

c) Frişcă; 

d) Morcov; 

e) Spanac.  

        Răspuns: b,d,e 

 

175.Substanţe nutritive cu funcţie energogenă sunt  

a) Sărurile minerale; 

b) Vitaminele; 

c) Lipidele; 

d) Glucidele; 

e) Proteinele.  

        Răspuns:c,d,e 

 

 

 

 


