TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.

Page 11 of 20

(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
Page 1 of 20

(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.

Page 11 of 20

(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.

Page 12 of 20

(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
Page 2 of 20

D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
Page 5 of 20

(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.

Page 13 of 20

(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.

Page 13 of 20

(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.

Page 20 of 20

TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.

Page 19 of 20

(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.

Page 19 of 20

(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
Page 6 of 20

(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.
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(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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TSIA –KỲ THI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ NAIL
※Lịch Sử NAIL:
(A)1. Ở cổ đại Ai Cập và Trung Quốc, người ta thường muốn biểu hiện và sử dụng tài liệu đặc thù về màu sắc
của móng tay dưới đây những Nhiên liệu nào không phải để làm ra màu móng:
A) Hoa Đỗ Quyên B) Hoa Phụng Tiên C) Sáp Ong, trứng trắng và minh giao D) Hoa Tán Mạt
(D)2. 3500 năm trước công nguyên nước đầu tiên được kí lục kĩ thuật móng là:
A) La Mã và Trung Quốc B) Hy Lạp C) Hoa Kỳ D) Ai Cập và Trung Quốc
(B)3. Hiện tại Hứng khởi của niên đại làm móng là:
A) Công nguyên 600 năm B) Thế kỷ 20, niên đại 30 C) Thế kỷ 19 D) Thế kỷ 20, niên đại 40
(D)4. “Manicure” Nguyên từ là tiếng LaTinh có nghĩa là?
A) Chăm sóc tay
B) chỉnh sửa móng
C) đối với công việc bảo dưỡng chăm sóc da tay và ch̉inh sửa móng
D) Tất cả trên đều đúng
(B)5. Trung Quốc hoàng cung triều đại qúi phụ nào dùng ̣ đính hạt Tương Châu kim loại để hào hóa bộ móng
tay và tinh tâm để bảo hộ trang sức
A) Triều Đường B) Triều Thanh C) Triều Minh D) Tất cả trên điều sai
(D)6.“Manicure”chính xác định nghĩa là?
A) lên màu móng
B) chỉ có làm bảo dưỡng chân
C) Hộ lí tay và chân
D) Đối với chỉnh cắt móng, bảo dưỡng, thiết kế mỹ hóa, hộ lí da tay sạch sẽ và sử lí móng có vấn đề.
(B)7. Thị trường bắt đầu có nước sơn vào niên đại nào?
A) Tây nguyên 1950 B) Tây nguyên 1920 C) Tây nguyên 1900 D) Tây nguyên 1980
(B)8. Bắt đầu lưu hành để móng vuông vào?
A) Tây nguyên 1980 B) Tây nguyên 1970 C) Tây nguyên 1950 D) Tây nguyên 1920.
(D)9.“Manicure”Nguyên ngữ của loại ngôn ngữ nào?
A) Pháp văn B) Tây ban nha văn C) Hy lạp văn D) La tinh Ngữ.
(A)10.Trên móng tay đồ lên màu sắc có tập quán khổi nguyên xứ?
A) Cổ ai cập B) Trung quốc C) Hoa kì D) Âu châu.
(A) 11.「Móng thể tinh nhân công」từ nguyên vấn nào?
A) Ở hollywood là đặc biệc của hóa trang nhu cầu
B) Đối với bác sỉ da liễu là vấn đề chăm sóc móng
C) Nha sĩ vô tình ph́ at hiện có thể mỹ hóa về móng
D) Tấc cã các điều trên là sai
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(B) 12.từ niên đại nào móng tay bắt đầu Mang trang sức chuyển biến vị nghi lễ hoàn nhất
A) thế kỷ 18 B) cận đại, Thế kỷ 19 C) Thế kỷ 20 D) tấc cả điều trên là sai
(C) 13.Pedicure chỉ thị gì? A) bảo dưỡng bộ tay B) vẽ móng C) bảo dưỡng chân D) móng tay nhân tạo.
(A) 14.Sữ dụng hồng hoa, chất đạn mạch, mật lạp phương pháp thịnh hành thẩm mỷ của quốc gia?
A) Trung quốc B) Ai cập C) Hy lạp D) La mã
(C) 15.Ở thời kỳ nào, do giai cấp xã hội hinh thành,nghệ thuật,văn hóa, đễ phát triển bồng bột tăng cao hóa
trang văn hóa, liên tái kỉ dựng dục hóa trang đề cập bộ tay hiến phân nhường của bảo dưỡng tay lưu
hành là?
A) Niên đại Hi lạp la mã

B) thế kỹ 18 C) trong thế kỹ văn nghệ Phục Hưng D) thế kỹ 19.

(D) 16.Thời kỳ nào, mật lạp và loại dầu đương tác nghiêng cập ma đề, tính sử dụng lộc bì ma sát đẵng thể, để
hiện trình móng có màu hồng phấn tự nhiên của phương pháp đại chúng chi gian qúy vị phong triều?
A) thời đại Hy Lạp La Mã
B) Thế kỷ 18
C) trong thế Thế kỷ văn nghệ Phục Hưng
D) thế Thế kỷ 19

※Xát trùng Vệ Sinh.
(B) 17.Quan hệ xát trùng nào là quan niệm chính xác?
A) Phương pháp tinh rượu xát trùng có thể dùng khăn
B) Bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu nổng độ là 70-75 độ
C) bộ tay xát trùng tinh rượu cần nhu cầu là 65 độ
D) Xác trùng da bằng tinh rượu nhu cầu nồng độ càng thấp càng tốt.
(A) 18.Việc lợi dụng tia cực tím xát trùng Là nguyên lý nào?
A) Dịch xuất cao năng lượng quang tuyến vì vậy mà các mầm bệnh gây ra biến hóa trong nguyên thể
DNA mất Khả năng năng nai lực sinh sản của Vi khuẩn đến nguyên thể bệnh không thể phân liệt
B) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dưỡng hóa
C) sử bệnh nguyên thể chất Đản bạch dung giải
D) sử bệnh nguyên thể chất đãn bạch đông đặc.
(D) 19. Hộp sơ cứu bên trong có những sản phẫm nào?
A) nuớc muối B) dầu bạch hoa

C) dầu xanh D) chất ưu điển

(B) 20.Đôi tay là bộ phận vị trí nào chứa dơ dễ dàng A) lòng bàn tay B) ngón tay C) cổ tay
(C) 21.Trong điện thoại các nghi thức tế nghị là các hành vi là
A) Khi gọi nhầm số,không lên tiếng khẩn gấp dứt đoạn
B) khi nghe tiếp điện thoại trước tiên không báo công ty đơn vị hđặc xưng danh
C) nghe tiếp điện thoại cần thích âm thanh lịch sự vui vẽ lại đáp ứng
D) điện thoại công cộng lời dài nói ngắn.
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D) búp tay

(C) 22.Điều nào dưới đâylà phương pháp rữa tay chính xác là?
A) Sau khi sử dụng xà phòng không nên nhúng rữa ấn rơi vào hợp xà phòng
B) sau khi xoa xà phòng lên ,tùy tiện xoa rửa cũng được
C) dùng bàn chải xoa rửa sạch phần ngón tayvà móng tay
D) không cần thấm ướt taycó thể bôi xoa xà phòng
(B) 23.Thông thường cụ hóa trang mỹ phẩm có tác dụng ức chế, tế bào vi khuẫn chảy ra giảm chất độ chua cúa
nó vì? A) tính chua mạnh B) tính chua yếu C) tính kiềm mạnh D) tính kiềm yếu.
(A) 24.Tạo nên ngoài ý tai hại lớn đa số nguyên nhân là?
A) vì người sơ thất B) thời tiết xấu

C) hút khói D) hoàn cảnh sở giai bất dẫn ra.

(D) 25. Sử dụng Phương pháp xát trùng da là?
A) tô dịch xát trùng B) tuyến ngoại tử xát trùng C) chưng khí xát trùng D) tinh rượu xát tr̀ung
(A) 26.Rữa tay của bước đầu tiên là?
A) làm ướt đôi tay
B) hai cùng xoa rửa với nhau
C) dùng bàn chải tẩy nhẹ móng tay
D) bôi xoa xà phòng
(A) 27.Không phải dùng ở điện khí diệt cháy lữa là?
A) phao bọt chữa cháy
B) rồng chữa cháy
C) dưỡng hóa than bình chữa cháy
D) bột khô bình chữa cháy
(B) 28.Làm móng sư như thế nào ngăn phòng bệnh truyền nhiễm nấm
A) Bấc cứ công cụ gì đều cần dùng tuyến tia cực tím xát trùng
B) lựa chọn thích hợp xát trùng
C) sử dụng DDT lại diệt khuẫn
D) Sử dụng nước xát trùng công cụ lại làm sạch móng tay khách
(A) 29.Dưới đây đối hạng nào miêu tả phương pháp xát trùng chính xác?
A) Phép xát trùng diệt khuẩn điều tương đồng
B) hiệu quả mạnh hơn so với thanh khiết vệ sinh
C) phép xát trùng có thể khống chế ngoài mặt công cù vi vật sống.
D) Ở trên điều đúng
(B) 30.Chất xát trùng phối quấy đều để xát trùng nhiêu lâu đỗi một lần
A) mỗi Tháng B) mỗi tuần C) mỗi ngày D) mỗi giờ
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(D) 31.Làm thế nào để hoàn thành nguyên thể tính vệ sinh và trong sạch ?
A) sử dụng phẩm chấc chất lượng tốt để xát trùng và sạch sẽ
B) coi trọng đến vệ sinh cá nhân
C) cần tấc đeo bao tay và mắt kính che chỡ
D) tấc cả điều đúng.
(A) 32.Khăn lông đặc để kho chưng khí,gấp thành tử cong trật tự đặc để vào được dùng ý là sao?
A) khăn lông được hoàn toàn nhập vào chưng khí
B) thu lập phương tiện
C) so gần chuyên nghiệp
D) xem đẹp
(B) 33.Khi cầm nhấc thì công cụ rơi xuống nền mặt đất nên?
A) lập tức nhặt lên để tiếp tục công việc, để miển hưởng đến tiến độ
B) nhặt lên sau khi xát trùng lại sử dụng
C) ném vào thùng lạp ngập (rác) để đổi cái mới
D) chỉ cần khách không chú ý đến nhặt lên có thể tiếp tục làm.
(A) 34.Loại tế bào vi khuẩn gì thường có tiến nhập vào thân thể sau đây ?
A) da có vết thương ở miệng B) da ẫm nhuần C) da có dầu D) da khô ráo.
(D) 35.Dụng cụ làm móng bao lâu phải xát trùng một lần ?
A) mỗi ngày xát trùng một lần
B) mỗi nữa tháng xát trùng một lần
C) mỗi tuần xát trùng một lần
D) mỗi lần sau khi sử dụng xát trùng một lần
(D) 36.Tiệm thẩm mỹ móng nghiêm cấm hút thuốc là lý do gì?
A) nguyên nhân vì có chứa quá nhiều tính chất hóa học nên dể gây ra tai cháy cho nên đề phòng sinh
cháy
B) vì thân thể khỏe mạnh của thợ làm móng và khaćh hàng
C) vì bởi miển để trong tiệm không khí xấu
D) tấc cả điều đúng
(D) 37.Khi giúp khách hàng tiến hành hộ lý bộ chân nên chú ý phân biệt thứ ?
A) có móng hôi ở khách hàng cần tiếp
B) cố gắng đẩy khách hàng loại hàng cao đơn giá
C) Ghế sapha cần phải xát trùng sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
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(D) 38.Tiệm làm móng nên giữ an toàn tôn trộng các việc sau?
A) cấm hút thuốc
B) chất nước hóa học không nên tùy ý đặc để
C) dùng qua khăn và công cụ nên cần làm sạch và xát trùng
D) tấc cả đều đúng
(A) 39. Phòng được độ ánh sáng màu sơn, màu tím của tia lade phải thêm vào là？
A) chất kháng UV B) nhan khoa màu tím C) chất bốc hơi D) Bột huỳnh quang
(C) 40.Các mầm bệnh nguyên thể của người sau khi tiến nhập,chẳng nhất thiết phải xuất hiện rõ ràng nhưng
vẫn truyền nhiễm cho người khác danh hiệu là?
A) bệnh độc B) bệnh môi C) gốc D) túc chủ trung gian.
(B) 41.Phỗi hạch là do kết nối ở loại bệnh nguyên thể nào dẫn ra?
A) bệnh độc B) vi khuẫn C) diêm đại tràng D) nấm khuẫn.
(B) 42.Bệnh nguyên thể rất dễ dàng tiếp xúc ở nơi là? A) thân thể B) tay C) mắt D) miệng .
(C) 43.Từ nhân viên nghề về móng thường kiểm tra sức khỏe nếu phát hiện sau khi có bệnh lập tức nên dừng
phục vụ khách hàng?

A) sâu răng B) bệnh trĩ C) bệnh hạch phổi D) cao huyết áp.

(C) 44. Sử dụng mỹ phẩm có chứa thủy ngân có hại sức khỏe có thể dể dàng tạo thành ?
A) làm trắng da

B) da non mềm C) da trúng độc D) thu nhỏ lổ chân lông.

(A) 45.Hòa chế dịch xát trù ng nên được sử dụng?
A) chưng hơi nước B) nước muối C) nước D) nước khoáng pha loãng .
(B) 46.Độ chua,chất kiềm tṛ Ph càng thấp sự biễu thị là?
A) chất kiềm càng mạnh
B) chất chua càng mạnh
C) chất chua và kiềm hòa trung
D) chất kiềm không đổi.
(A) 47.Dưới đây thành phần nào được gọi là chất chống khuẩn tránh bỏ vi sinh vật ở trong các sản phẩm bảo
dưỡng như?

A) chất phòng thối nát B) chất mềm hóa C) chất nhủ hóa D) tính chất giới bề mặt.

(A) 48.Vi khuẩn nhanh chóng tăng trưởng, hiển thị màu gì?
A) màu xanh lục B) màu đỏ C) màu vàng D) màu trắng.
(B) 49.Sau đây loại xát tr̀ung nào của sản phẩm không phải là chống khuẩn sử dụng?
A) chất chống khuẩn B) chất bỏ bóng C) miếng bông tinh rượu D) 75độ tinh rượu.
(D) 50.Tế bào khuẩn truyền ra phương thức nào ch́ nh xác?
A) tiếp xúc B) không khí

C) truyền qua thực vật D) tấc cả đều đúng.

(A) 51.Bụi xoa thích hợp sử dụng phương pháp nào xát trùng là?
A) rượu B) kim dịch C) chưng khí

D) dương tính dịch xà phòng.
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(B) 52.Khăn, không thích hợp loại nào ở dướiđây để xát trùng là?
A) chưng khí

B) tia cực tím C) dương tính dịch xà phòng D) kim dịch xát trùng.

(A) 53.Phương pháp thích hợp chưng khí xát trùng là?
A) khăn B) muỗng nhựa móc C) xoa sạch sẽ

D) tấc cả đều đúng.

(A) 54.Khi móng tay phát hiện bị lây nhiễm nên do ai laị chữa trị?
A) bác sĩ B) thợ làm móng C) thợ thẩm mỹ D) thợ làm tóc.
(A) 55.Phương pháp kim dịch xát trùng là thuộc loại xát trùng nào?
A) hóa học B) vật lý C) rượu D) tấc cả đều sai.
(C) 56.Khi móng tay của khách phát hiện lây nhiễm thợ làm móng nên?
A) tự mình chữa trị B) tiếp tục phục vụ

C) đề nghị khám bác sĩ D) bỏ qua.

(D) 57.Kim loại móc có thể dùng loại phương pháp xát trùng nào?
A) đun sôi B) tô dịch C) chất tinh rươu D) tấc cả đều đúng.
(B) 58.Phương pháp tia cực tím xát trùng là loại phương pháp xát trùng nào?
A) hóa học B) vât lý C) tinh rượu D) tấc cả đều sai.
(A) 59.Để phòng ngừa lây bệnh nhiễm khuẩn, sau khi sử dụng công cụ làm móng nên?
A) lập tức xát trùng
B) lập tức tiêu hủy
C) trước khi ̣đóng cửa về lại xát trùng một lần nữa
D) hoàn toàn không cần xát trùng.
(A) 60.Phương pháp Kim dịch xát trùng cần ngâm thời gian là? A) 2phut B) 30giây C) 1phút D) 10giây
(A) 61.Dưới đây là không phải phương pháp hoá học xát trùng là?
A) tinh rượu B) tô dịch C) chưng khí D) dương tính xà ph̀ ong phép xát trùng.
(B) 62.Đồ dùng tin rượu tinh rượu khí,sau khi lọc khô nên?
A) tùy tiện để
B) ̣đặc để ở trong tủ sạch sẽ
C) tạm để ở hợp chưng khí
D) để trên bàn đã sử dụng qua.
(A) 63.Sát diệt bệnh nguyên thể được gọi là? A) xát trùng B) chống hủ
(A) 64.Phương pháp đun sôi xát trùng độ ấm tối thiểu cần? A) 100℃

C) diệt trùng D) Truyền nhiễm.

B) 90℃

C) 75℃

D) 50℃ trở lên.

(A) 65.Phương pháp đun sôi xát trùng,nước sôi bốc lên tối thiểu ít nhất mấy phút có thể đạt tớ diệt khuẩn.
A) 5phút B) 3phút C) 2phút D) 1phút.
(C) 66.Khăn có màu sắc nên chọn dùng phương pháp xát trùng gì?
A) tia cực tím B) kim dịch C) đun sôi D) tinh rượu xát trùng.
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(C) 67.Ánh sáng mặt trời có lực diệt khuẩn nguyên nhân là tập trung vị xa tia ngoại tử bao nhiêu để tác dụng
diệt khuẫn? A) 100-400nm B) 200-400nm C) 300-400 D) 400rở lên.
(A) 68.Chất hóa học xát trùng ra ngoài tiếp xúc làm hạitrong không khí, hoặc các vật khác hợp lực hiện?
A) tăng thêm B) giảm xuống C) không quan hệ

D) cùng mất.

(C) 69.Đối với ̣đa số với bệnh nguyên tử Ph trị bệnh,tối thiểu hời gian thích nghi sinh tồn hoạt động là?
A) 5-3.5

B) 6.5-5 C) 7.5-6.5 D) 9-10.

(A) 70.Mục nào không phải thời gian điều kiện sinh trưởngcủa vi khuẩn cần thiết?
A) hô hấp B) độ ấm C) độ ẩm D) dinh dưỡng.
(D) 71.Phương pháp hóa học xát trùng bước chính xác là?
A) làm sạch công cụ trước
B) làm sạch sau khi ngâm rữa với nước
C) diệt khuẩn trong 20phút
D) tấc cả đều đúng.
(D) 72.Phương pháp vật lý xát trung bao qua? A) ti cực tım
B) đun sôi C) chưng khı́ ́ D) tấc cả đều đúng.
́́
(B) 73.Sử dụng dung dịch của cửa hàng làm móng nên đặt ở đâu?
A) trong kiếng thấu sáng sạch sẽ
B) có dán nhãn che ánh dung khí
C) xát trùng dung khí
D) hộp cách nhiệt.
(A) 74.Cửa hàng làm móng tay dùng phương pháp nào để xát trùng?
A) hóa học B) nhiệt độ nóng C) phương pháp sấy, rang D) phương chưng nấu.
(D) 75. Vết thương có miệng ra máu phương pháp xử lý là?
A) vơ cao vết thương ở giửa tim
B) vãi lụa dày(sa bố) đè áp nơi vết thương
C) nếu nghiêm trọng dùng vải cầm máu
D) dùng tro hoặc vôi cầm máu.
(B) 76.Tự bảo vê ̣ mı̀ ̀nh với khách hàng khỏi bị nhiễm trùng phương pháp tốt nhất là?
A) đeo khẩu trang
B) chính xác xát trùng đồ công cụ
C) tư vấn khách hàng có bênh truyền nhiễm
D) cách ly với khách hàng cỡ một cánh tay.
(C) 77.Nước tẩy trắng được gọi là? A) rượu B) dương tính dịch xà phòng C) kim dịch D) dầu môi lục.
(C) 78.Phân loại vật chất đễ thích các loại cụ khí xát trùng nhưng họ?
A) khó thao tác B) không ổn định C) giá cả cao mắc D) khó tìm thấy.
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(B) 79.Để đảm bảo tính chấc của chất xát trùng hiệu lực khi mua nên chú ý?
A) mua số lượng lớn

B) mua số lượng ít C) tự vận chuyển D) trời mưa không mua.

(A) 80.Trong tiệm làm móng rất thường xử dụng phương pháp tinh rượu xát trùng đấy là nguyên lý?
A) khiến bệnh nguyên thể ấy chất đản bạch đông chắc
B) khiến tế bào hạch và DNA biến hóa ra
C) lợi dụng dương hóa làm phá hoại bệnh nguyên thể
D) lợi dụng chất đản bạch biến tinh lý.
(D) 81.Có ảnh hưỡng đến sản phẩm hóa trang biến chất nhân tố?
A) vi khuẩn B) không khí

C) ánh sáng D) tấc cã đều đúng.

(B) 82.Kim loại chế ra, kéo, cây đẩy.v.v...khắc kị ngâm tẫm trong chất xát trùng nào để miễn khỏi biến cùn?
A) nước nóng B) lục kim dịch C) rượu D) dầu than.
(B) 83.Ánh sáng mặt trờicó lực diệt khuẫn bởi được tập trung?
A) tia cực hồng B) tia cực tím C) xa tia hồng ngoại D) khí điện sóng.
(B) 84.Rượu khi để làm chất xát trùng, thì nồng độ là?

A) 90%

B) 75%

C) 50%

D) 30%.

(D) 85.Đừng có căn cứ phán đoán loại hoá họo sản phẩm là nào không an toàn?
A) nhãn hiệu B) thành phần C) MSDS D) mùi vị.

※ HỌC PHẨM HÓA TRANG
(C) 86.Phẩm hóa trang lời nôi dung chı̉ ̀ hệ của hóa trang ?
A) dung lượng B) bao hộp chứa

C) ghi thuyết minh D) nhãn hiệu.

(B) 87.Sản phẩm hóa trang đươđc sản xuất trong nước, nhãn hiệu,nội dung, bao đựng phát hành văn tư.nên loại
văn tự nào vì chủ. A) anh văn B) trung văn C) pháp văn D) nhật .
(D) 88.Nhập khẩu bao bì sản phẩm hóa trang, có thể ở không hàng tư liệu?
A) tên gọi xuất nhập thương hiệu
B) địa chı̉́ xuất nhập thương hiệu
C) thành phần
D) trung văn tên xưởng.
(A) 89.Hóa trang sản phẩm,theovệ sinh quản lý quy định điều lệ của bao bì sản phẩm hóa trang phải quyết
định phát hành. A) thành phần B) thương hiệu C) quy cách D) gíá bán.
(C) 90.Khi sản phẩm hóa trang có hình dạng khác nên?
A) làm tặng phẫm B) nhanh chóng dùng hết C) lập khắc dừng sử dụng D) hạ giá bán ra.
(C) 91.Hóa trang sản phẩm thể tích quấ nhỏ, vô phép để đựng đồ hoặc hoặc bao trang trên ý phép rõ ràng biểu
thị tại hạng mục vì vậy phải nên ghi
A) thương hiệu B) nhãn hiệu C) hướng dẫn D) không cần ghi lại.
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(A) 92.Khi hóa trang phẩm bảo tồn nên để đặc ở?
A) ở nơi khô mát B) tủ đông lạnh C) nơi ấm áp và ẫm ướt D) nơi ánh sáng rọi chiếu.
(B) 93.Trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng quyền lợi phụ trách công việc tra xét thử nghiệm hóa trang phẩm
chánh phủ cơ dựng là?
A) thự hoàn bảo
B) thự vệ sinh
C) người tiêu phí văn giáo cơ kim hội
D) công bằng biến đổi hội ủy viên.
(C) 94.Trong môi trường hoàn cảnh hóa trang phẩm điều bảo tồn khả năng ở bao nhiêu độ trở xuống?
A) 50℃

B) 35℃

C) 25℃

D) 0℃.

(B) 95.Trong hóa trang phẩm có sẵn tinh rượu là loại hiệu năng nào?
A) dinh dưỡng B) diệt khuẩn C) nhuần thấm D) trắng da.
(A) 96.Hóa trang phẩmtrong điều lệ quản lý vệ sinh,danh sở trung ương cơ quan chủ quyền chỉ thị cơ quản vệ
sinh?
A) viện hàng chánh thự vệ sinh
B) tỉnh(thị) chính phủ vệ sinh xử(bộ phận)
C) huyện(thị) chính phủ
D) tấc cả điều sai.
(D) 97.Theo điều lệ vệ sinh quản lý vệ sinh hóa trang ph̉âm quy định, sản phẩm hóa trang được phân?
A) thẩm mỹ và y liệu dùng
B) tinh nước và tinh dầu
C) trang điểm và bảo dưởng dùng
D) thông thường hóa trang phẩm đều được hàm thuốc hóa trang phẩm.
(C) 98.Nước sơn bóng thuộc?
A) dược phẩm B) hàm dược hóa trang phẩm C) mỷ phẩm thông thường D) hằng ngày dùng.

※ THỰC VỤ KINH DOANH.
(A) 99.Tiệm làm móng salon thiết lập lại nên các nơi địa phương nào làm thủ tục biện lý.
A) cục vệ sinh, cục cảnh sát cùng huyện thịhuyện thị chính phủ cục thiết dựng
B) cục giáo dục, cục lao động cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng
C) cục lao động, cục cảnh sát cùng huyện thịchính phủ cụ thiết dựng
D) cục xã hội, cục vệ sinh cùng huyện thị chính phủ cục thiết dựng.
(A) 100.Nơi chỗ doanh nghiệp dự phòng tai hại ngoài ý để quan trọng nhất là?
A) kiến lập quan niệm an toàn chính xác ̣ẩ dưỡng thành thói quen tốt lành
B) duy trì tai hoạn sanh mạng
C) giảm ít dùng lượng điện
D) học hiểu biết kỷ thuật cấp cứu.
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(D) 101.Tiệm móng tay nên tôn noi đích xát vệ sinh yêu cầu là?
A) khu hộlý tay chân nên bố trí tại cùng trong một căn nhà để tiện lợi thao tác
B) vì phòng cấm mùi vị khác tan ra,trong nhà cần chú ý đóng kín
C) bên trong nhiệt độ cao mới có thể diệt trùng
D) tấc cả đều sai
(C) 102.Đối với sợ hải lây truyền bệnh khuẩn của khách hàng, bạn nên?
A) mời cô ấy tư hỏi bác sỉ
B) nhường cô ấy xem tivi
C) giản thể bảo chứng nhất thiết với cô ấy chú ý an toàn vệ sinh
D) nhường cô ấy đọc tạp chi.
(B) 103.Như muốn khách hàng có cảm xúc an toàn xin giản thể khách ở phương diện nào?
A) chậu ngâm tay, chậu ngâm chân đều dùng đủ
B) xát trùng lưu trình
C) thể dự phòng bệnh tật
D) trị liệu bệnh tật của móng.
(A) 104.Đa số sản phẩmlàm đẹp móng đều có đồ dể biến đốt tính, nguyên nhân bày để loại vật phẩm gần chổ
hơi khóithuốc khả năng dẩn đến?
A) hỏa cháy B) siêu quá thông gió

C) da nhạy cảm D) ho mãn tính.

※ KĨ THUẬT THAO TÁC.
(B) 105.Dưới đây hạng mục nào là đúng?
A) nhụ gai nên liền kéo nhổ bỏ ra
B) kiềm cắt da nên bằng phẳng để ở da nhụ gai, da mặt bên
C) nhụ gai nên từ hướng nào cắt bỏ
D) kiềm cắt da nên để từ hướng ở bên da nhụ gai.
(A) 106.Trong tiệm móng của salon hộ lí án xoa vì muốn khách hàng mãn ý nên đáng làm sao?
A) vừa độ thư hoãn cơ thịt đau nhức đạt đến tông thả hiệu quả
B) càng đau để khách hàng cảm đến siêu trị
C) nhè nhè mò qua là được
D) tấc cả đều sai
(A) 107. Dưới đây loại hàng mục nào là không phải thủy tinh móng tay kiểu pháp đường vi cười biẻu chuẩn
kiểm tra?
A) được để đường vi cười đúng hình dạng V sâu
B) toàn bộ các ngón tay có đường vi cười phù hợp nhất trí
C) hình dạng đường V cười và cở kích lớnnhỏ tương đồng
D) V cười đường dây sạch sẻ.
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(A) 108.Thông thường máy mài móng đầu để hệ số thô nhất là
A) Soarse B) Medium C) Fine D) Xx fine.
(D) 109.Dưới đây loại tình huống gì phát sinh bởi nguyên nhân khuôn mẩu móng không dán tốt là?
A) móng keo là bút để thẳng kéo dài
B) móng keo có độ dài nhất trí
C) móng keo có độ dày mỏng nhất trí
D) giửa chưng gian móng thật và dả có vào lổ khổng .
(B) 110.Dưới đây hạng mục nào không ppải chọn lựa khuôn mẩu móng trọng điểm?
A) in phẩm rõ ràng và thính chuẩn
B) giấy khuôn mẩu móng ngoài hình m̀au sáng và độ tươi rực rỡ
C) khuôn mẩu móng phía sau của keo tính dính
D) giấy có đàn tính có không biến dạng.
(B) 111.Móng tay nhân tạo khêng thể cải thiện hoặc sửa đổi về vấn đề móng?
A) móng hỏm B) móng viêm câu C) cắn móng D) móng hình quạt .
(C) 112.Lạp mật bảo lý dùng phú đắp bao nhựa hoặc màng bảo tiển vì mụch đích?
A) bao bọc trong đẹp hơn
B) bao lại có hiệu quả
C) nhiệt độ da nâng cao xâm qua thấm sâu hơn
D) để cho da hô hấp.
(D) 113.Sau khi làm móng thủy tinh, móng thủy tinh dể dàng khiều dậy dẩn dắt không khí của nguyên nhân
nào dưới đây là sai?
A) không làm mặt móng phao thô
B) đường móng hiện tượng có tràn đầy bột
C) dung dịch và bì lệ của thủy tinh bột không đúng
D) không làm mặt móng phao sáng.
(A) 114.Khi sơn móng tay.cọ chải bút đầu tiên ở mặt móng nơi bộ phận nào bắt đầu?
A) giữa

B) bên trái C) bên phải D) tùy ý thừa muốn.

(B) 115.Khi làm đắp bột thủy tinh, không thể để xuất hiện động tác gì xảy ra?
A) đè lệch B) vổ đập C) nhẹ chảy D) đè nén.
(A) 116.RPM máy mài móng đích thị gì?
A) máy mài móng ở trong một phútcó thễ xoay được dưới thiểu đa
B) máy mài móng phương hướng xoaycủa đầu mài
C) máy mài móng khi đầu mài xoay động ở nơi chổ hiểm ngại
D) tốc độ của Máy mài móng.
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(A) 117.Vừa tháo gở móng thủy tinh có cảm giác móng thật biến mỏng, nguyên nhân khả năng nào là sai?
A) làm móng tay thủy tinh là để làm móng tay mỏng
B) bởi vì tháo gở không đúng
C) quá độ xoa hàm chua chất cố định
D) móng thật bị mài sửa quá độ.
(C) 118.Làm móng nhân tạo trước động tác không cần sử dụng loại sản phẩm nào?
A)diệt khuẩn B ) chất cố định C) dầu dưởng móng D) chất cân bằng
(A) 119.Dưới đây loại nào không thích dụng làm sạch đều mài?
A) dùng vết nhọn để loại bỏ tàn tro
B) ngâm tẩm với chất bính đồng (acetone)
C) dùng bàn chải thép tẩy bỏ
D) dùng tẩm nước khử quang với tấm bông hóa lau sạch.
(C) 120.Sơn móng tay theo chiều hướng là?
A) từ đầu móng đến chân móng
B) phải trái ngang sơn
C) từ chân móng hướng tới đầu móng
D) đều được.
(D) 121.Bảo dưỡng tay chân theo trình tự trước như thế nào?
A) ngâm B) khứ bỏ màu C) án xoa D) xát trùng.
(A) 122.Móng tay thủy tinh nhu cầu làm ra vật cao điểm và c-cure để dụng ý gì?
A) so đẹp hơn
B) để ngăn chặn áp lực tác động bên ngoài gây ra dẫn đến móng tay bị gẫy đoạn
C) khágh hàng thích
D) ước định tục hành.
(D) 123.Thông thường có các tình huống nào tạo thành sơn móng tay lên màu không được tốt?
A) cam bì không làm sạch
B) trước khi lên màu không phao bằng mặt móng
C) nước sơn chất lượng không tốt
D) tấc cẩ đều đúng.
(D) 124.Những loại hình móng nào có thể lợi dụng làm móng tay nhân tạo chĩnh ngay lại là?
A) thói quen cắn móng B) móng có hình quạt C) móng bị ngẫng D) tấc cả đều đúng.
(D) 125.Khi làm móng thủy tinh gặp bị ảnh hưỡng bởi nguyên tố nào?
A) dung chất thủy tinh tốc độ khô
B) cọ bút thủy tinh tỉ lệ lớn nhỏ
C) nội thất nhiệt độ cao thấp
D) tấc cả đều đúng.
(D) 126.Thường sử dụng nước khữ quang sẽ tạo thành những hiện tượng nào dưới đây?
A) đường da móng quá khô rất dể da bị cứng
B) móng tay quá khô,đầu móng xuất hiện từng mảnh lớp bị lột
C) móng tay quá khô móng dể bị gẫy
D) tấc cả đều trên.
(C) 127.Tháo gỡ móng thủy tinh cần dùng các loại sản phẩm nào?
A) thủy tinh dung chất B) nước rửa bút C) nước tháo gỡ D) nước khử quang.

Page 12 of 20

(B) 128.Khi tiến hành bộ tay bảo dưỡng cần để khách ngâm mục đích thực là?
A) để da bảo giữ độ ẩm
B) để làm mềm duyến da
C) làm sạch móng tay
D) để dể dàng tẩy rửa dầu móng.
(B) 129.Khi làm móng nhân tạo, vì để bột thủy tinh dính xác lực tốt hơn, cần ở bề mặt móng xoa một it́?
A) keo phiến móng B) chất cố định C) dịch lấp bù D) tập luyện của chất thủy tinh.
(D) 130.Sử dụng sản phẩm móng hiện tượng dị ứng, nên?
A) như nước hóa trang vổ nhẹ vào da
B) để khách hàng thường dùng cho như thói quen
C) dùng dầu dưởng móng lau xoa có thể dẫn nên đều thanh sạch hiệu quả
D) dùng nước rửa sạch và lập tức ngừng ngay sử dụng.
(A) 131.Bộ tay xoa bóp để tốt hơn lời gì là sai ?
A) tim nhảy thêm tốc độ
B) Thúc đẩy sinh trưỡng móng
C) thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch
D) thúc đểy bảo dưỡng phẩm hấp thụ.
(A) 132.Khi làm mong chất keo lúc chiếu đèn uv vì sao sinh ra châm đau?
A) chất keo một lần xoa quá dày
B) chất keo một lần xo quá mỏng
C) chất thanh khiết tiếp xúc da
D) đèn uv ngoã số thấp lắm.
(D) 133.Làm móng thủy tinh, thường khi bắt bột,bột thủy tinh nên tụ tệp ở?
A) bụng bút B) rể bút C) bên bút D) đầu bút.
(C) 134.Người làm móng thuần luyện, làm thành móng thủy tinh thông thường dùng mấy giọt bột thành hình?
A) 1giọt B) 2giọt C) 3giọt D) 5giọt.
(D) 135.Khi làm ở móng nhân tạo, khuôn mẫu móng không gác tốt tiêu chuẩn xem là?
A) khuôn móng đều không dâng ngẫng cao
B) khuôn móng đều không có đối chuẩn khoãn giữa sàng móng
C) khuôn móng đều không rũ xuống dưới
D) tấc cả đều đúng.
(A) 136.Nguyên nhân tạo thành ra bệnh mốc móng, phép nói lầm lẫn là ?
A) bình tường làm móng tay
B) kém chất dầu móng
C) không xát trùng khô sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(B) 137.Chân móng lên màu để theo thứ tự chính xác là?
A) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
B) dầu lớp cúi-nước sơndầu sáng
C) nước sơndầu sángdầu lớp cúi
D) dầu lớp cúidầu sángnước sơn.
(C) 138.Khi móng tay dài, nhu cầu bị cắt bỏ bộ phận gọi là?
A) sàng móng B) móng câu C) móng rẽ lìa viền D) bản móng.
(A) 139.Khi làm keo móng tay, như khi khách chiếu đèn chất keo sinh ra đốt nóng cảm lấy châm đau như thế
nên?
A) để khách tạm thời lìa ra đèn keo chiếu xạ
B) không lo
C) đè chặt tay khách
D) đắp nóng móng.
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(B) 140.Chất keo chiếu xong đèn uv, lớp trên dính một ít ướt để như thành lớp ,nên xử lý như thế nào?
A) dùng nước khứ quang lau xoa
B) dùng dịch ngâm bỏ lau xoa
C) dùng nước trong lau xoa
D) dùng máy sấy thổi khô.
(D) 141.Lên nước sơn của mụch đích, dưới đây loại nào là sai ?
A) hóa đẹp ngoài quan
B) tạm thời tăng thêm tính chất của độ mạnh móng
C) lấp đậy móng nhiễm sắc
D) lấp đậy móng bệnh mốc.
(D) 142.Móng tăng trưởng và chỉnh sửa móng những phục vụ ấy có lợi ićh gỉ?
A) thay đổi thô ngắn
B) để thoát khỏi thói quen cắn móng
C) cải thiện ngoại hình của chân móng
D) tấc cả đều đúng.
(D) 143.Đối với nam tính lại nói, móng không thể dùng dầu bóng và để làm bề mặt móng bóng có thể cải thiện
phương pháp nâng cao nhẵn bóng móng là?
A) ngâm dầu duyến móng
B) sức lên dầu duyến móng không cần lau lại
C) lấy phiên số 240 bàng mài để dũa
D) lấy bàng phao hoặc khối phao lại phao sáng.
(A) 144.Hình dạng thích hợp nào để móng tay của nam giới là?
A) tròn B) hinh trứng tròn C) hình vuông D) hình thang.
(D) 145.Khi tiến hành chăm sóc bộ tay cần sử dụng đến?
A) nước khử quang B) que thạch đá C) chất mềm hóa

D)tấc cẩ đều đúng.

(A) 146.Dưới đây có liên quan đến phun súng bày thuật là sai?
A) không thể tự làm thành phun ván mẫu
B) sử dụng đồ cụ phun súng máy nén khi sắc liệu mẫu
C) rất thể hiện tài năng màu sắc từng lớp phương pháp cảm hoá
D) có thể phun súng cách ly đến giốc độ làm ra các màu sắc có sắc thái khác nhau.
(B) 147. Khi sửa mài hình dạng độ dài của móng,nên dùng loại bàng mài độ khắc đa thiểu thích hợp nhất là?
A)100 B)180 C)240 D)400.
(A)148.Cơ bản bảo dưỡng của bước thứ tự nào là đúng?
A) xát trùngkhử màusửa hình móngcắt daphao bónglên màu
B) xát trùng  khử màucắt dasửa hình móngphao bónglên màu
C) xát trùng-sửa hình móng khử màu phao bóngcắt dalên màu
D) khử màuxát trùngsửa hình móngcắt daphao bónglên màu.
(B)149.Khi sơn móng tay ở đường lìa viềng tăng cường ngoại hình đẹp ngoài ra là còn nguyên nhân gì?
A) lãng phí thời gian nhiều nhất
B) phòng ngừa ở đoạn trước xoa xát và dể bị trốc
C) móng không dễ dàng bị đứt gẫy
D) ở trên đều sai.
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(D)150.Khi dầu móng tay, miệng nắp chai dính chặt mở không ra bạn có thể xử lý như thế nào?
A) đưa chai dầu móng đảo ngược lại để vào nước nóng cở 5 giây để miệng nắp chai mềm hóa
B) lấy máy sấy thổi hơi nóng vừa độ vào hướng miệng chai dầu móng mềm hóa
C) mỗi lần sử dụng xong miệng nắp chai phải lau sạch sẽ
D) tấc cả đều đúng.
(A) 151.Làm móng thủy tinh móng ,trong chất liệu của thủy tinh là?
A) bột áp khắc lực B) bột ngà vôi C) bột ngọc châu D) tấc cả không đúng
(B)152.Móng tơ lụa có thể dùng được ở?
A) mỗi ngày tăng thêm độ cứng của móng tay
B) chân móng bị đứt gẫy bù sữa
C) bổ sung dinh dưỡng và mềm mại móng
D) tấc cả đều đúng.
(A) 153.Khi tiến hành làm móng của chất keo, khi dùng đèn UV nên?
A) hạn chế tránh xa không thể nhìn đèn UV trực tiếp để khỏi bị làm tổn thương của mắt
B) mắt có thể nhìn trực tiếp vào đèn UV đ̣ ể biết xem tay có đều được để đúng
C) đènUV rất dễ làm cho da bị đen nên tránh sử dùng
D) tấc cả đều sai.
(C) 154.Khi làm nữa móng thủy tinh, sau khi dá ṇ nữa phiến móng cần phải xử lí dưới hàng mục nào?
A) phiến móng đồ lên màu sắc
B) phao sáng phiến móng
C) bề mặt phiến móng sáng nhẵn làm thô tháo
D) trên phiến móng xoa đầy keo phiến móng.
(B) 155.Thiết kế bột khắc có thể dùng ở?
A) vẽ nhân thể B) bên ngài vỏ điện thoại C) thủy tinh D) dệt tơ phẩm.
(D) 156.Sau khi hoàn thành vẽ không xoa lên dầu sáng có thể?
A) không ảnh hưỡng
B) màu sắc tươi hơn
C) màu sắc sáng hơn
D) ngoài hình mặt vẽ dễ dàng lộp trốc.
(C) 157.Nếu như dùng nửa phiến móng và chân móng dán hoàn toàn phù hợp nên được ?
A) sử dụng công cụ cắt sửa
B) sử dụng nhiều keo dán móng
C) sửa mài nhẹ phiến móng và nơi tiếp nối
D) dùng dầu dưỡng mómg sức móng.
(B) 158.Khi gác khuôn mẫu móng,từ móng tự nhiên của đường lìa viền vị tŕ nào?
A) khuôn mẫu để dưới
B) khuôn mẫu đ̣ ể trên
C) không cền tiếp xúc với móng
D) cách khuôn mẫu móng 0.5 cm.
(B) 159.Khi dán phiếm móng nên chú ý hàng mục nào dưới đây?
A) mua mắc một ít keo phiến móng
B) kích thước phiến móng phải thích hợp
C) thành phần của keo dán móng
D) phiến móng hoa văn, ngắn dài.
(A) 160.Móng tay thủy tinh ở nơi vật cao điểm để chính xác vị trí chổ nào?
A) tổng 1/2chiều dài móng
B) 1/2 của sàng móng
C) chỉ cần phù hợp móng là được
D) nương gần ở đầu móng.
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(D) 161.Thông thường móng pháp thủy tinhở đầu móng xuất hiện
A) màu trong suốt B) màu tự nhiên C) màu hồng phấn

D) màu trắng.

(B) 162.Ở nơi bộ phận móng mới moc̣ ra bù lên bột thủy tinh đươ
̣ ̣c gọi là?
A) gẫy đứt sửa bù B) thủy tinh sửa bù C) phản trắng D) lên màu.
(A) 163.thích hợp nhiệt độ cho việc làm móng thủy tinh ở?
A) 21-26℃ B) 4-10℃ C) 10-15℃ D) 15-21℃.
(B) 164.Thích hợp làm móng tay pháp thủy tinh.sử dụng cọ bút để nơi bộ phận nàođẩy bột thủy tinh màu trắng
làm ra tuyến vi cười?
A) bụng bút B) đầu bút C) dùng toàn bộ D) tùy ý cũng được.
(A) 165.Nếu như không cẩn thận bút thủy tinh đóng dính bột cách tốt nhất xở lý?
A) ngâm nước rửa của bút
B) ngâm trong chất rượu
C) ngâm nước khử quang
D) ngâm chất dung môi thủy tinh.
(A) 166.Khi làm nối dài móng thủy tinh gác khuôn mẫu móng có tác dụng gì?
A) dùng để nối dài và chống giữ B) đẹp C) xát trùn D) quãng cáo.
(A) 167.Tranh thi giải móng thủy tinh của hình c-curve độ tiêu chuẩn là?
A) 45-50 B) 20-30 C) 10-20 D) 30-40 độ.
(A) 168.Các kỷ thuật khắc bột pẵng là để? A) đè ép B) bôi xoa

C) móc khắc D) đắp nắn.

(D) 169.Trong khi làm thiết kế 3D khắc bột phẵng, cần phải chú ý?
A) chú ý bột sắc phôi lẫn
B) tỉ lệ của bột so với dung chất
C) có thể thêm nhập dung chất 3D khiến bột khắc mẫu có tuyến dây hơn
D) tấc cả đều đúng.
(A) 170.Thành phần trong nước rửa bút có thể thấm và ở trên thủy tinh, bột của thủy tinh tan ra gọi là?
A) chất bính đồng (acetnone)
B) chất giáp thuyên Formalđehyđe
C) chất ất mê (ether)
D) tấc cả đều sai.
(D) 171.Nối dài bút thủy tinh loại lông chồn tuổi thọ sử dụng dứới nào là Sai?
A) trước khi sử dụng bút mới,ngâm trong dung chất thũy tinh để loại bỏ các bề mặt của keo nước
B) sau khi sử dụng để lại bột thừa, tháo bỏ sạch sẽ
C) khi thu bút,đều hút còn lại chất dung ở cọ bút vuốt suông
D) sau khi sử dụng hoàn tấc chưng hơi nước rửa khô sạch sẽ .
(B) 172.Khi làm thiết kế siêu3D bột khắc chỉ trung có thể sử dụng gì làm ra 3D cột gác?
A) mộc gỗ B) tơ sắc C) thạch đá D) tấc cả ̣ đều đúng.
(C) 173.Loại hàng mục nàokhông phải đặc sắc tháo dỡ của chất keo?
A) vô vị vô mùi
B) chưa chiếu đèn UV trước đều có thể làm lại
C) có độ đàn hồi tốt
D) có thể làm móng nối dài.
(B) 174.chất keo được sử dụng khuôn mẫu trong suốt là dụng ý gì?
A) ngăn chặn chất keo chảy loạn B) thấu sáng dể dàng biến cứng C) đẹp hơn D) tấc cả đều sai.
(C) 175.Đèn chất keo được qua ánh sáng nào để keo biến cứng?
A) tia hồng ngoại B) có thể thấy ánh sáng là được C) tia cực tím D) tấc cả đều đúng.
(A) 176.Nếu như đắp đầy keo ở viền móng quá dày, sẽ gây ra những hiệu quả nào?
A) phản trắng, vào không khí B) đổi màu C) bị mốc D) gẫy đứt.
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(B) 177.Trong quá trình khi làm keo, sử dụng loại sản phẩm nào có thể khiến keo được trong suốt và thấu sáng
hơn.? A) nền keo B) lớp trên keo C) tăng dày keo D) màu keo.
(B) 178.Móng keo loại nào gọi là sai?
A) cũng có thể được gọ ̣i là cây nhựa móng
B) móng keo sử dụng ,dung chất làm phản ứng hóa học
C) có thể sử dụng ánh sáng nhiệt nóng phản ứng để keo định hình
D) có thể dùng nước tháo gỡ, tháo gỡ bỏ các chất keo được gọi là chất keo có thể tháo gỡ.
(C) 179.Đối với nói bảng mài là phương pháp hàng mục nói nào sai lầm?
A) sửa chỉnh hình dạng móng và độ dài
B) hình dạng theo hệ số phân loại
C) hệ số càng cao càng thô,càngthấp càng thô mỏng
D) có thể đổi mặt bên ngoài và mặt xát trùng.

※MÓNG VÀ DA SINH LÝ HỌC.
(A) 180.Vì mang giầy không hợp chân và cắt móng không đúng cách, để móng khóe chân đâm sâu vào da và bị
viêm nhiễm gọi là?
A) khảm móng B) chứng hôi móng C) dưới móng ra máu D) chứng móng dày.
(B) 181.Trên toàn bộ thân thể của con người tuyến mồ hôi chảy ra nhiều nhất ở chổ nào?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) dưới nách D) lưng.
(A) 182.Trên tay lúc bị đứt tay nhưng không bị chảy máu,biểu hiện bị đứt ở độ sâu vị trí nào?
A) tầng ngoài da B) tầng chân da C) tầng mạng nhện D) tầng nhủ đầu.
(D) 183.Dưới đây ở bộ phận nào không có tuyến mồ hôi nhỏ?
A) lòng bàn tay B) lòng bàn chân C) da trỏ duyên D) sàng móng.
(D) 184.Dưới đây câu nào là câu viết sai?
A) Bản móng không có tế bào sống là do sắc cứng của chất đản bạch cấu tạo thành
B) móng tay của móng khỏe mạnh là màu hồng đỏ trong suốt
C) da móng là một dạng quan trọng cấu tạo có thể bảo vệ da duyến và khoảng khích của bản móng
D) móng là xương cốt của một bộ phận do đó chất cai(calcium, ca) hàm lượng cao.
(C) 185. Vì thân thể khỏe mạnh, đối với cảm gíác đau phản ứng mẩn nhuệ nhất của bộ phận ?
A) khuỷu tay B) giữa tay C) ngón tay D) tích tay.
(C) 186.Hình thìa móng chủ yếu khuyết điểm do ở loại nguyên ố nào tạo thành?
A) cứng B) chất iodonium C) sắc D) chất mạnh (manganese, mn) .
(C) 187.Dưới đây là bày tỏ nào là sai?
A) móng có thể thấy rõ nữa bán nguyệt là một bộ phận của mẫu thể chất
B) Móng bán nguyệt tỏ ra hình trạng bán nguyệt vòng cung
C) móng bán nguyệt không rõ ràng biểu thị thân thể không khỏe mạnh
D) móng bán nguyệt ở đầu móng tay cái rõ ràng nhất.
(A) 188.Sau đây đối với bệnh tách móng,lời thuật nào sai
A) móng hiện ra màu tro và đen
B) bản móng và sàng móng của dưới bộ phận phụ bám phân tách ra hình trạng không lỗ hỗng
C) thường từ ở đầu móng hướng đến duyến móng tạo ra
D) không thể được từ phân lìa ở của đầu móng cắt tiả hoàn toàn để lợi cho sự tăng trưỡng của móng.
(C) 189.Dưới đây lời nào là sai?
A) Móng tay chất cứng sừng
B) móng có hàm bản móng đường lìa viền đến gốc móng
C) gốc móng là bộ phận của công việc chức năngđược nhìn thấy
D) gốc móng là khu vực sanh trưỡng của móng.
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(A) 190.Dưới đây hàng mục đối với chân hơi mùi là nói chính xác?
A) là một loại chângyhẻ lở(hắc lào)
B) có xuất hiện màu bọt nước và phát ngứa
C) không có biến thành một căn bệnh mãn tính
D) không có truyền nhiễm.
(D) 191.Móng bạch lang(đốm trắng) nguyên nhân của loại nào là sai?
A) Suy dinh dưỡng
B) thiếu nguyên tố cứn
C) ngoại lực bên ngoài va chạm
D) nhiễm khuẫn.
(B) 192.Chức nền của móng có chức năng?
A) bảo hộ da móng B) tạo ra các tế bào móng mới C) bảo hộ đầu móng D) bảo vệ sàng móng.
(C) 193.Móng tay thành phần chủ yếu là? A) sắt B) cai(calicium, ca)

C) chất đản bạch D) nước.

(B) 194.Chức năng dưới da của móng?
A) bảo hộ chất nền móng
B) phòng ngừa sàng móng bị truyền nhiễm
C) bảo hộ ven viền bản móng
D) tạo ra móng mới.
(B) 195.Nếu không được thích đáng xử lý gai lộn ngược kéo xuống có thể gây ra?
A) bị vàng B) bị viêm C) biến cứng D) tung vằn sinh sản.
(C) 196.Màu đen tế bào nguyên tố tồn tại ở dưới đây của một bộ phận nào?
A) lớp hạ bì B) dưới da C) lớp ngoài da D) tấc cả đều đúng.
(A) 197.Xương cốt gồm bao nhiêu khối xương nhóm thành?
A) 206 khối B) 50 khối C) 157 khối D) 260 khối.
(A) 198.Nguyên nhân vòng quanh móng, da khô dễ dẫn ra của hình trạng chứng là?
A) thịt gai B) vằn sóng C) bạch lang D) chứng móng hôi.
(D) 199.Bình thường dưới tình huốngsinh trưỡng của móng chân từ gốc móng đến ̣đường vi cười đại khoãng
bao lâu? A) 12-18 tháng B) 1 tháng C) 3 tháng D) 6-12 tháng.
(D) 200.Móng ở hai bên vị là? A) sàng móng B) đường vi cười C) mặt móng D) bên khóe móng.
(A) 201.Yếu tố giữ ẫm da tự nhiên nhân tử có nhiều hàm lượng là?
A) axit amin B) chất giải hòa tan(năng lượng)
C) sửa chua

D) chất nột(natirum)

(D) 202.Da chất lớp sừng là phần dày nhất ở bộ pḥận nào?
A) phần mắt B) xung quanh mắt C) mặt D) dưới chân
(B) 203.Liên quan sự tăng trưỡng của móng tay lời thuật nào là sai?
A) mùa hè nhanh hơn mùa đông
B) móng chân nhanh hơn so với móng tay
C) trẻ em nhanh hơn so với người lớn
D) phụ nử mang thai nhanh hơn so với nam giới.
(C) 204.Móng tay là một phần để bảo hộ các vi khuẩn không xâm vào móng thể mẫu?
A) bên khóe móng B) bên dưới da C) ngoài đằng trước da D) dòng lìa viền móng.
(B) 205.Một cánh tay có bao nhiêu khối xương nhóm thành? A) 40 khối B) 32 khối C) 28 khối D) 14
khối.
(D) 206.Da cảm giác ở tại các thần kinh, phân bố là?
A) lớp da thật B) lớp da chức C) lớp chất sừng D) lớp da ngoài.
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(B) 207.Móng bị bênh to phì là mô tả các hạng triệu chứng nào?
A) móng bị nhiễm trùng sinh ra mũ
B) móng quá độ sinh trưỡng
C) móng bị va chạm mạnh có tác hại đọng máu
D) móng bị lật.
(C) 208.Móng là chất đản bạch hợp thành tỏ ra màu gì?
A) màu trắng B) màu hồng C) nữa màu trong suốt của màu trắng D) màu trong suốt.

※ THẬT VỤ VÀ HÌNH TƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP.
(C) 209.Là một người thợ àm móng để bảo giữ tính tốt,chức nghiệp đạo đức lánh khỏi cac loại hành vi là?
A) trung thật công bằng
B) chịu trách nhiệm tận chức
C) làm việc tốt diễn
D) giữ lời hứa của mình.
(A) 210.Để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cách tốt nhất là?
A) phúc vụ thân thiện ,giải thích rõ ràng
B) khoe khoan lớn công hiệu sản phẩm
C) phê bình chất lượng sản phẩm
D) cưỡng ép đẩy bán.
(D) 211.Thợ làm móng có tư thế bày chính xác để giúp phòng ngừa?
A) căng chặt cơ bắp B) thân thể mệt mỏi C) đau nhức D) tấc cả đều đúng.
(A) 212.Khách hàng khiếu nại không hài lòng theo nhân viên làm móng phải nên nhanh chống xử lý tình thế?
A) không thiên vị B) tranh dành lập luận C) tống diễn D) thái độ chỉ trách yên ổn.
(B) 213.Từ nghề công việc nhân viên làm móng, hành vi ganh tị là?
A) khen ngợi những bộ trang phục của khách hàng
B) phê bình tay nghề của người khác
C) lắng nghe khách hàng trò chuyện
D) tích cực đầy tự tin.
(C) 214.Nhân viên từ nghề làm móng không chỉ có kỷ thuật lưu truyền hạng nhất, nhưng cũng cần có?
A) nói chuyện ngọt ngào B) đẹp C) nghề nghiệp tinh thần thận trọng D) tùy tâm định tính.
(A) 215.Nghành cêng nghiệp móng dẫn dắt và giáo dục nhân viên mới, về các ưu tiên đào ṭạo nào?
A) đạo đức nghề nghiệp
B) kỉ năng bán hàng sản phẩm
C) quản lý kinh doanh
D) liệu trình thao tác.
(C) 216.Thợ móng tay thông minh và thành công thường thường cũng là một vị?
A) nhiều lời B) nói cổ tích C) lắng nghe D) lao thao.
(D) 217.Trước khi bắt đầu các phục vụ,cuộc trò chuyện giữa bạn và khách hàng được gọi là?
A) nhàn liêu B) ghi chép mục phục vụ C) đẩy bán D) tư vấn.
(A) 218.Để ngăn chặn khách hàng lỡ hẹn, tốt nhất ?
A) trước một ngày điện thoại cho khách đề tĩnh
B) đối lỡ hẹn thu phí
C) quá nhiều người dự đính
D) nếu khách hàng bị trễ, hũy bỏ cuộc định.
(D) 219.Từ nghề nhân viên làm móng nên cần đủ ?
A) chính xác kỷ thuật rí thức
B) độ cao về tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
C) lương thiện, thân thiết, phụ trách thái độ
D) tấc cả đều đúng.
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(A) 220.Từ nghề nhân viên làm móng đối với thời gian phục vụ khách hàng nên?
A) làm tốt tinh chuẩn thao tác phối hợp thời gian
B) vì bỡi khách hàng nhiều cho nên thời gian thao tác càng ngắn càng tốt
C) để làm cho khách có cảm giác có giá trị nên thời gian thao tác càng lâu càng tốt
D) tấc cả đều sai.
(D) 221.Số hiệu lực đoàn đội hợp tác cùng ?
A) tự do thông đồng
B) chỉ cảm thấy tự mình là giá trị
C) biết hướng đạo ai báo cáo tìm Đạo
D) tấc cả đều đúng.
(A) 222.Từ nghề nhân viên móng cá nhân của ngoại hình là?
A) sạch sẽ gọn gàng B) hoa liêu C) thời trang D) ngoại hình nhiều biến hóa.
(A) 223.Có được tiêu thụ tốt tích hẵn cần phải có tinh tích cực của cá nhân,không bao gồm?
A) trầm lặng B) lạc quang C) chủ động D) khôn khéo.
(D) 224.Thông đồng mụch đích?
A) trò chuyện với bạn bè
B) làm phát thời gian
C) đạo người riêng ẩn
D) thiết lập giao tiếp mối qua hệ tốt.
(A) 225.Tâm lý khỏe mạnh của mẫu thức, lời nào không đúng?
A) tự mình trọng tâm
B) đối với người sự hài lòng va đánh giá cảm giác
C) cám ơn, hài hòa giữa các cá nhân
D) ổn định tình tự thoãi mái.
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