Teste de biofizica pentru BFKT – exemple
La următoarele întrebări răspundeţi cu:
A - dacă ambele enunţuri
B - dacă doar primul enunţ este adevărat
C - dacă doar al doilea enunţ este adevărat
D - dacă ambele enunţuri sunt false
1. Conform ecuaţiei de continuitate :
I. În zonele îngustate viteza este mai mare decât în cele largi
II. Viteza fluidului nu depinde de secţiune
2. Conform ecuaţiei de continuitate :
I. În zonele îngustate viteza este mai mică decât în cele largi
II. Viteza fluidului depinde de secţiune
3. Un fluid newtonian:
I. Are un coeficient de vâscozitate variabil cu viteza de curgere a fluidului
II. Poate fi pseudoplastic
4. Metoda densimetrică bazată pe principiul lui Arhimede:
I. Oferă doar informaţii calitative
II. Se poate aplica doar corpurilor insolubile în apă
5. Un fluid nenewtonian:
I. Are un coeficient de vâscozitate variabil cu viteza de curgere a fluidului
II. Poate fi pseudoplastic
6. Metodele densimetrice bazate pe folosirea balanţei:
I. Presupun folosirea unui picnometru
II. Se folosesc doar pentru lichide nemiscibile cu apa
7. Ecuaţia lui Bernoulli:
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II. Arată că de-a lungul unui tub prin care curge un fluid, viteza fluidului este mai
mică acolo unde secţiunea este mai mare

I. Are expresia p + ρgy +

8. Curgerea:
I. Este laminară dacă straturile alăturate de fluid curg paralel unul faţă de celălalt
II. Este turbulentă dacă straturile alăturate de fluid curg paralel unul faţă de celălalt
9. În cazul în care un corp pluteşte pe suprafaţa unui lichid:
I. Volumul de lichid dezlocuit de corp este mai mare decât volumul corpului.
II. Forţa arhimedică este egală cu greutatea corpului;
10. Unitatea de măsură a presiunii este:
I. N/m2
II. Pa

11. Presiunea hidrostatică:
I. Depinde doar de înălţimea coloanei de lichid
II. Depinde atât de înălţimea coloanei de lichid cât şi de densitatea lichidului
12. La curgerea unui lichid real printr-un tub:
I. Se constată că straturile se deplasează cu aceeaşi viteză
II. Între margine şi mjloc vitezele straturilor cresc printr-o serie de valori intermediare
13. Când pereţii arteriali se rigidizează:
I. Aportul de lucru mecanic al arterei faţă de inimă dispare sau se micşorează foarte
mult
II. Inima este nevoită să efectueze un lucru mecanic mai mare decât în mod obişnuit
14. Când pereţii arteriali se rigidizează:
I. Inima efectueaza un lucru mecanic mai mic decât în mod obişnuit
II. Poate să apară riscul curgerii turbulente a sângelui
15. Intensitatea undei sonore:
I. Se defineşte ca energia acustică ce străbate unitatea de suprafaţă în unitatea de
timp
II. Este direct proporţională cu pătratul presiunii exercitate de undă
16. Efectul Doppler:
I. Apare atunci când sursa de unde se deplasează faţă de observator sau
observatorul faţă de sursă
II. Reprezintă fenomenul de suprapunere şi compunere a undelor
17. Rezonanţa:
I. Reprezintă fenomenul de transfer al energiei între doi oscilatori care au frecvenţe
diferite de oscilaţie
II. Reprezintă fenomenul de transfer al energiei între doi oscilatori care au aceeaşi
frecvenţă de oscilaţie
18. Cavitaţia:
I. Este un fenomen ce poate apare la propagarea ultrasunetelor în gaze
II. Constă în apariţia în lichide, sub acţiunea ultrasunetelor, a unor bule de gaz în
interiorul acestora putându-se produce ionizări
19. Parametrii de stare:
I. Sunt mărimi fizice măsurabile
II. Definesc starea unui sistem termodinamic în echilibru termodinamic
20. Sursa de entropie reprezintă:
I. Reprezintă viteza de creştere a entropiei
II. Este nulă în starea de echilibru termodinamic
21. Învelişul adiabatic:
I. Permite trecerea căldurii
II. Este un izolator termic

22. Un gradient al unui parametru intensiv de stare:
I. Se mai numeşte forţă termodinamică
II. Duce la apariţia unui flux
23. Prin difuzie simplă pot trece prin membrana celulară:
I. Macromolecule hidrofile;
II. Molecule hidrofobe mici.
24. Pompa de Na/K:
I. Este electrogenică
II. Transportă ionii de Na şi K în afara celulei.
25. În simport:
I. Cele două specii se leagă de transportor în aceeaşi stare conformaţională;
II. O specie efectuează transport pasiv şi una transport activ.
26. Moleculele lipidice:
I. Sunt amfifile;
II. Se pot organiza spontan, în mediu apos, în structuri micelare şi bistrate.
27. Atunci când sunt necesare variaţii bruşte ale compoziţiei şi concentraţiei ionice,
căile preferate pentru transportul ionilor sunt:
I. Canalele ionice;
II. Moleculele transportoare din membrană.
28. Membrana celulară:
I. Constituie o barieră pasivă care desparte mediul extracelular de cel intracelular;
II. Prezintă proprietăţi de selectivitate şi permeabilitate.
29. Bistratul lipidic:
I. Este o structură fluidă;
II. Este format din lipide dispuse simetric de partea intracelulară şi cea interstiţială.
30. Transportorii implicaţi în transportul pasiv:
I. Prezintă selectivitate mărită faţă de cea a canalelor ionice;
II. Sunt întâlniţi şi la transportul activ.
I.
II.

31. În difuzia facilitată:
Se consumă energie metabolică
Este necesară deschiderea canalelor ionice

I.
II.

32. Osmoza:
Este singura forma de transport a apei prin membrane semipermeabile
Este influenţată de numărul de particule de solvit

I.
II.

33. Difuzia facilitată se realizează prin:
Canalele ionice
Transportori care îşi schimbă starea conformaţională

34. O hematie introdusă într-o soluţie hipoosmotică:
I. Se umflă şi se sparge
II. Îşi micşorează volumul
35. În legătură cu excitabilitatea unui sistem:
I. Toate tesuturile sunt excitabile
II. În legea lui Weiss cronaxia reprezintă dublul reobazei
36. Potenţialul electric celular de repaus:
I. Este de ordinul microvolţilor
II. Interiorul celular este negativ faţă de exterior
37. Potenţialul de actiune local:
I. Nu se propagă în vecinătate
II. Are o amplitudine ce depinde de intensitatea stimulului excitant
38. Potenţialul de actiune local:
I. Apare ca răspuns la un stimul subliminar
II. În timpul său, interiorul celulei se pozitivizează
39. Reobaza este:
I. Intensitatea unui excitant dublul cronaxiei
II. Durata minimă a unui excitant care mai poate declanşa excitaţia
40 Potentialul de actiune de tip ”tot sau nimic”:
I. Se propagă decremential pe distante nelimitate
II. Se explică prin pătrunderea masivă a ionilor de K în celulă.
41. Sinapsele electrice:
I. Sunt unidirecţionale
II. Au o întârziere de 0.5-5 ms
42. Sinapsa electrică:
I. Face o gradare în intensitate
II. Este bidirecţională
43. Ochiul miop se caracterizează prin:
I. Imaginea se corectează cu lentile divergente.
II. Punctum proximum este mai departe de ochi decât la ochiul emetrop.
44. Imaginea unui obiect real printr-o lentilă convergentă:
I. Este întotdeauna reală
II. Este întotdeauna inversată.
45. Cea mai mare contribuţie la convergenţa totală a ochiului o are:
I. Corneea
II. Cristalinul
46. Ochiul miop:
I. Are o convergenţă mai mare decât cohiul emetrop

II. Se corectează cu lentile divergente.
47. Radiaţiile electromagnetice cu lungimile de undă cuprinse între 320-420nm
produc:
I. Eritem
II. Sinteza vitaminei D2.
48. Doza biologică de radiaţii se măsoară în:
I. Sievert
II. rem
49. Protecţia împotriva radiaţiilor β se face prin ecrane de:
I. Plumb
II. Plexiglas
50. Radiaţiile X :
I. Sunt radiaţii neionizante
II. Pot fi de frânare sau caracteristice
51. Necesită protecţie specială cu ecrane de plumb:
I. Ultrasunetele folosite în ecografie
II. Radiaţiile γ folosite în radioterapie
52. In tomografia cu raze X:
I. Sursa de radiatii este mobila si detectorii sunt ficsi
II. Sursa de radiatii se misca solidar cu detectorii
53. În termografie:
I. Detectorul produce semnale electrice cu amplitudini proporţionale cu temperatura
pielii din zona de unde este emisă radiaţia captată
II. Termograful poate detecta diferenţe de temperatură de ordinul a 0,1ºC
54. În radioscopia cu radiaţii X:
I. Absorbţia radiaţiilor X nu depinde de tipul de ţesut pe care acestea îl întâlnesc
II. Oasele absorb mai puternic decât ţesuturile moi

