FACULTATEA DE DREPT
TESTE GRILĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE*
*

Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă

1. Pentru ca evenimentul comunicării să aibă loc este necesară:
a. interacţiunea, în anumite condiţii, a unor elemente structurale (emiţător, mesaj, limbaj sau cod, canal de
transmitere, receptor)
b. schimbarea unor atitudini care să-i vizeze pe cei care intră în circuitul comunicaţional (emiţători, receptori)
c. modificarea majoră a elementelor care facilitează comunicarea (mesaj, limbaj sau cod, canal de transmitere)
2. Elementele procesului de comunicare sunt:
a. emiţătorul, mesajul, mijlocul de comunicare, limbajul comunicării, receptorul, contextul
b. cuvântul, mesajul, mijlocul de comunicare
c. emiţătorul, receptorul, contextul, obiectivele comunicării
3. Comunicarea intrapersonală:
a. permite dialogul cu celălalt
b. este reprezentată de orice gen de cuvântare susţinută în faţa unui auditoriu de mai mult de trei
persoane
c. este comunicarea individului cu sine însuşi
4. Emiţătorul este:
a. persoana care primeşte mesajul
b. drumul parcurs de mesaj
c. iniţiatorul comunicării
5. Receptorul este:
a. iniţiatorul comunicării
b. persoana care primeşte mesajul
c. canalul de comunicare
6.Comunicarea interpersonală:
a. asigură schimburile în interiorul micilor grupuri umane
b. este reprezentată de orice gen de cuvântare susţinută în faţa unui auditoriu de mai mult de trei persoane
c. permite dialogul cu celălalt
7. Încrucişarea braţelor este interpretată ca:
a. plictiseala
b. apărare
c. ezitare
8. O formă a comunicării nonverbale este:
a. conferinţa
b. dezbaterea
c. expresia feţei
9. Canalul este:
a. mediul ambiant în care are loc comunicarea
b. mijloacele audio-vizuale
c. suportul şi calea pe care se transportă şi se distribuie mesajul
10. Procesul comunicării presupune:
a. mai mulţi emiţători, mai mulţi receptori şi canalele de comunicare aferente
b. mai mult decât un participant: pe lângă un emiţător, unul sau mai mulţi receptori potenţiali
c. existenţa chiar numai a unei persoane

11. O formă a comunicării nonverbale este:
a. referatul
b. memoriul
c. comunicarea prin vestimentaţie
12.Limbajul corpului se concretizează în:
a. modul în care utilizăm spaţiul personal, social, intim, public
b. expresia feţei, gesturi, poziţia corpului
c. parametrii vocali, intensitate
13. Elementele structurale ale comunicării sunt:
a. emiţătorul, codificatorul, limbajul, canalul, zgomotul, receptorul
b. emiţătorul, mesajul, canalul, receptorul
c. emiţător, receptor, canal, mesaj, răspuns, zgomot, context
14.Un stil funcțional este:
a. un model vestimentar
b. o varietate a limbii literare
c. concepție artistică
15.Se utilizează cuvinte cu sens figurat în textele aparținând stilulului:
a. beletristic
b. juridico-administrativ
c. științific
16. Se urmărește atragerea și menținerea interesului receptorului în textele aparținând stilulului:
a. juridico-administrativ
b. beletristic;
c. publicistic.
17. Se impune o exprimare clară, precisă, juridică în textele aparținând stilului:
a. juridico-administrativ
b. colocvial
c. publicistic
18.Următoarele tipuri de texte interviu, reportaj, articol de ziar, știre sunt specifice stilului:
a. juridico-administrativ
b. beletristic
c. publicistic
19. Următoarele tipuri de texte, poezie, nuvelă, dramă, descriere artistică sunt specifice stilului:
a. beletristic
b. colocvial
c. științific
20. Următoarele tipuri de texte, referat, descriere științifică, atlas, teoremă sunt specifice stilului:
a. științific
b. beletristic
c. publicistic
21. Următoarele tipuri de texte, lege, chitanță, cerere, proces verbal sunt specifice stilului:
a. științific
b. juridico-administrativ
c. publicistic
22. Folosesc imagini artistice, sensul conotativ al cuvintelor, apelează la sugestie, au o structură
gramaticală variată textele aparținând stilului:
a. științific
b. beletristic

c. publicistic
23. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:
a.înopta, înnoi, îndoi, înnota
b.înnopta, înnoi, îndoi, înota
c.înnopta, înoi, îndoi, înnota
24. Este corect utilizat verbul subliniat în enunţul:
a.Eu agreiez plimbările în aer liber
b.El nu vrea să aibe de-a face cu tine
c.Mirela creează un tablou pentru propria expoziţie
25. Se află în raport de sinonimie toate cuvintele din seria:
a.invariabil/nedorit, a se decava/ a se ruina
b.cupid/lacom, disolut/decăzut
c.cutumă/consuetitudine, inefabil/ fezabil
26. Sensul locuţiunii adjectivale cu dare de mână este:
a.înstărit
b.generos
c.îndemânatic
27. Indică seria care conţine numai cuvinte derivate cu prefix:
a.dezlega, necinstit
b.decupa, destupa
c.involuţie, întărit
28. Alege sinonimul corect al cuvântului calin :
a.tandru
b.fad
c.cabalin
29. Indică seria care conţine nunai prepoziţii specifice pentru cazul genitiv:
a. asupra, dedesubtul, contra
b. contrar, conform, inaintea
c. graţie, datorită, deasupra
30. Sunt corecte formele de imperfect din varianta:
a.cream, agreeam, înfăţişam, încurajam
b.creeam, agreeam, înfăţişeam, încurajeam
c.cream, agream, înfăţişam, încurajam
31. Sunt scrise corect cuvintele din seria:
a.teară, aghiasmă, cheiaj, abea, eczemă
b.cheamă, agheasmă, gheaţă, urecheai, vegheau
c.chiamă, aghiazmă, eczemă, veghiau, teară
32. Identifică cuvintele scrise corect:
a.coşear, să îngrijească, oblojală, gogoşerie
b.coşar, să îngrijească, gogoşărie, oblojeală
c.coşar, să îngrijască, gogoşerie, oblojală
33. Indică expresia sinonimă pentru unitatea frazeologică a lua la trei păzeşte:
a. a o lua la goană
b. a face cu sare şi piper
c. a da cu căciula în câini

34. Construcţia de bună seamă este:
a.locuţiune substantivală
b.locuţiune adverbială
c.locuţiune adjectivală
35. Alege seria care conţine numai pronume nehotărâte:
a. nişte, oricare, mulţi
b. oricum, oricine, ceva
c. fiecare, unul, cineva
36. Indică seria în care sunetul x se pronunţă gz, având în vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:
a.excursie, exmatriculat, excedentar, exact
b.examen, exerciţiu, exulta, exil
c.anxios, axilă, axă, exotic
37. Alege seria în care adjectivele de întărire sunt folosite corect:
a.ei însuşi, voi înşivă, ele înseşi
b.noi înşine, ţie înseţi, ele înseşi
c.înşişi oamenii, însăşi faptul, ele înseşi
38. Alege seria în care se regăsesc sinonimele cuvintelor aberaţie şi bizar:
a.inepţie, cotidian
b.afirmaţie, excentric
c.inepţie, extravagant
39. Indică seria în care sunetul x se pronunţă cs, având în vedere pronunţarea corectă a cuvintelor:
a.exil, exerciţiu, examen, axă
b.extras, excursie, explorare, expresie
c.extaz, exaltare, extenuat, extensie
40.Indică seria care conţine numai cuvinte din familia lexicală a verbului a face:
a.făcătură, facăleţ, factor, facere, a reface
b.afacere, prefacere, desfăcut, factual
c.făcător, desfăcător, prefăcătorie, refăcut
41. Sensul cuvântului compresibil este:
a.care poate fi înţeles
b.indulgent, înţelegător
c.care îşi poate micşora volumul
42. A trebui are la indicativ prezent, persoana a IlI-a, forma:
a.trebue
b.trebuieşte
c.trebuie
43. Sunt conjugate corect verbele din seria:
a. aşează, şade, deşeartă, înşală
b. aşază, şade, deşartă, înşală
c. aşează, şede, deşartă, înşală
44. Sunt derivate cu prefixul –ne toate cuvintele din seria:
a. nebulos, neam, neapărat, nebun
b. neamestec, nepietruit, neatent, neauzit
c. neom, neam, necioplit, negru
45. Expresia modus vivendi are sensul de:
a. mod de viaţă
b. trăieşte bine
c. viaţă lungă

46. Sinonimul cuvântului locvace este:
a. locuitor
b. vorbăreţ
c. locatar
47. Sunt derivate cu prefixul –în toate cuvintele din seria:
a. înnoda, înnoi, înota, înnora
b. înnopta, înnoi, înnora, înnegri
c. înnebuni, înnoi, înnegri, înot
48. Forma corectă a numeralului este:
a. optisprezece
b. optsprezece
c. optâsprezece
49. Alegeți seria care cuprinde toate cuvintele formate cu sufixul diminutival –ic (masculin) sau –ică
(feminin):
a. muzică, păpușică, cărticică
b. păpușică, lăptic, broșurică
c. condică, muzică, replică
50. Care variantă conține numai vocale:
a.- a, o, u, ă, p
b.- e, a, i, o, u
c.- i, s, l, o, u
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