BỘ ĐỀ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ SƯ XĂM THÊU TNL CẤP ĐỘ 2
（4）1. Người thợ hành nghề xăm thêu nên rèn luyện những kỹ năng nào ?
1. Khả năng thẩm mỹ 2. Khả năng dùng mắt đo
3. Khả năng phát họa 4. Tất cả đều đúng
（1）2. Xăm thêu hình lông mày thường sử dụng màu nào nhất ?
1. Màu cà phê đậm và cà phê nhạt
3. Màu xanh lam
（1）3. Lớp ngoài cùng của da là gì ?

2. Màu đen
4. Màu xanh lục

1. Lớp biểu bì
2. Lớp mầm nhú
3. Lớp bì
4. Lớp chức kinh hạ bì
（3）4. Người già, tóc bạc thì lông mày màu gì ?
1. Bớt đậm màu
2. Đậm
3. Màu nhạt
4. Tất cả đều đúng
（4）5 .Thao tác nghệ thuật xăm thêu chuyên nghiệp, điều nào dưới đây không
ĐÚNG ?
1. Thà ngắn chứ không dài
2. Thà nhạt chứ không đậm
3. Thà nhẹ chứ không nặng
4. Tất cả đều đúng
（2）6. Sau khi được ánh sáng mặt trời chiếu qua thì da có thể hợp thành?
1. Axit Amin
2.Vitamin D
3. Đường nho
4. Mỡ
（1）7. Da khỏe mạnh và sáng bóng, đường vân rõ là
1. Da trung tính
2. Da dầu, nhờn
3. Da khô
4. Da hỗn hợp
（4）8. Khi chọn màu xăm thêu lông mày cho khách hàng, nên phối hợp với điều gì là
phù hợp ?
1. Màu da
3. Tuổi tác
（2）9. Chọn câu SAI ?

2. Màu tóc
4. Tất cả đều đúng

1. Trước khi chỉnh sửa lông mày, phải cân bằng khoảng không gian giữa hai
mắt
2. Không cần phải kiểm tra đầu chân mày, đuôi chân mày, đỉnh chân mày
đã giống nhau hay chưa.
3. Đuôi chân mày tuyệt đối không được thấp hơn đầu chân mày.
4. Đỉnh chân mày nằm ở vị trí bằng 2/3 độ dài chân mày.

（4）10. Tạo thành bộ phận bao gồm: mạch máu, dây thần kinh, tuyến bã nhờn là lớp
nào:
1. Lớp biểu bì
2. Lớp đáy
3. Lớp chức kinh hạ bì
4. Lớp bì
（3）11. Nước cất là nước cất được đun nóng đến bao nhiêu độ dưới áp suất bình
thường?
1. 70°C 2. 120°C 3. 100°C 4. 200°C
（4）12. Người thợ hành nghề xăm thêu không những cần có tay nghề giỏi, còn cần
phải có___?
1. Nói chuyện ngọt ngào
2. Ăn mặc đẹp đẽ
3. Ngoại hình xinh đẹp
4. Tinh thần kính trọng nghề
（2）13. Ngoài lý thuyết chuyên nghiệp và kỹ năng tuyệt vời, người thiết kế xăm thêu
phải có điều gì ?
1. Nhìn người mà thu phí

2. Đạo đức nghề nghiệp

3. Đặt giá cao hơn
4. Tùy theo khách hàng nhiều ít.
（2）14. Chu trình chuyển hóa của da là ?
1. 15 ngày
2. 28 ngày
3. 35 ngày
4. 120 ngày
（3）15. Da dễ ra dầu, bề mặt trông bóng bẩy và nhờn là da gì ?
1. Da trung tính
3. Da dầu, nhờn
（1）16. Các đốm đen tụ lại tạo thành gì ?

2. Da khô
4. Da nhạy cảm

1. melanin
2.Beta- carotene
3. keratin
4. Huyết sắc tố
（2）17. Độ tuổi tiết bã nhờn mạnh nhất là ?
1. 10~13 tuổi
2. 15~ 20 tuổi
3. 21 ~ 28 tuổi
4. 30 ~ 35 tuổi
（1）18. Có thể vẽ ra đường mềm mại tự nhiên, bút kẻ mắt lý tưởng nhất cho người
mới bắt đầu học là ?
1. Bút kẻ mắt
2. Bút kẻ mắt loại nước
3. Sáp kẻ mắt
4. Bút kẻ mắt kiểu thẻ
（2）19. Các cơ quan chính phủ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chịu trách nhiệm
kiểm tra sản phẩm mỹ phẩm là ?
1. Cục môi trường
2. Cục vệ sinh
3. Hội văn hóa và giáo dục tiêu dùng
4. Ủy ban thương mại công bằng
（2）20. Để giữ cho làn da của bạn sạch sẽ, khi tắm hoặc rửa mặt nên dùng gì ?
1. Nước lạnh
3. Nước nóng

2. Nước ấm
4. Nước lọc

（3）21. Vị trí tốt nhất của độ sâu hình xăm nên nằm trên lớp da nào ?
1. Lớp chức kinh hạ bì
2. Lớp biểu bì
3. Lớp bì
4. Tất cả đều đúng
（4）22. Độ sâu của kim khi xăm thêu cho khách hàng nên?
1. Càng sâu càng tốt
2. Càng nông càng tốt
3. Tùy ý
4. Tùy thuộc vào da của khách
（4）23. Thời điểm tốt nhất để da hấp thu chất dinh dưỡng là?
1. Mùa xuân
2. Mùa đông
3. Ban ngày
4. Buổi tối
（3）24. Công cụ chính xác để tạo hình lông mày là ?
1. Lưỡi dao sắc
2. dao cắt trái cây
3. lưỡi dao an toàn
4. Kéo đầu nhọn
（3）25. Khi cắt tỉa lông mày, Phương hướng lông mày khi sử dụng kẹp lông mày để
loại bỏ lông mày dư thừa ?
1. Ngược chiều lông
2. theo chiều dọc
3. nghiêng 45 °
4. Đều được
（1）26. Lông mày đậm cho người khác cảm giác là ?
1. Mạnh mẽ

2. Dịu dàng

3. Ngọt ngào
4. Dễ thương
（3）27. Người có khuôn mặt dài thích hợp với dáng chân mày nào ?
1. Lông mày xếch lên
2. Lông mày góc sắc
3. Lông mày ngang
4. Lông mày lá liễu
（2）28. Cách vẽ mắt vẽ kéo dài đuôi mắt cả mí trên lẫn mí dưới, thích hợp với loại
mắt nào ?
1. Đôi mắt nhỏ
2. đôi mắt tròn
3. mắt rủ xuống
4. mắt hẹp dài
（1）29. Màu bổ sung của màu đỏ là?
1. Xanh lục
2. Xanh lam
3. Màu tím
4. Đen
（4）30. Màu bổ sung của màu xanh lam là?
1. Màu xanh ngọc 2. xanh lục
3. đỏ
4. cam
（4）31. Khi nhổ lông mày, Nhíp nhổ phải gần với phần nào để giảm đau ?
1. Đều được
2. Giữa sợi lông
3. Phần đuôi sợi lông 4. Phần góc sợi lông
（1）32. Tinh thần của người thợ xăm thêu nên có là ?
1. Kỹ thuật chuyên nghiệp
3. Tính ích kỷ

2. Tự làm trung tâm
4. Thái độ chủ quan

（2）33. Khi thiết kế hình dạng lông mày, góc từ mũi đến đuôi mắt là bao nhiêu độ ?
1. 50 độ
2. 45 độ
3. 55 độ
4. 40 độ
（3）34. Về mô tả loại hình lông mày, điều nào sau đây không chính xác ?
1. Lông mày quá mỏng và có độ cong lớn, khiến khuôn mặt có biểu cảm như
đang ngạc nhiên.
2. Khoảng cách giữa hai đầu chân mày quá lớn, sẽ khiến cho mắt có cảm giác
như đang nhìn chằm chằm không biết gì.
3. Người có gò má đầy đặn hoặc khuôn mặt ngắn thì vẽ lông mày rũ xuống.
4. Người có khuôn mặt hình kim cương hoặc mắt một mí thì vẽ chân mày
hình vòng cung.
（2）35. Người thợ hành nghề xăm thêu nên làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu
gì, không bao gồm điều nào ?
1. Cuộc trò chuyện chuyên nghiệp thanh lịch
2. Hỏi những điều riêng tư của khách
3. Kiến thức và công nghệ tiên tiến
4. Quan tâm đến xã hội và xu hướng thịnh hành
（3）36. Người hành nghề xăm thêu nên tránh bất kỳ hành vi nào dưới đây để duy trì
đạo đức nghề nghiệp tốt?
1. Trung thực và công bằng
2. Có trách nhiệm tận tụy
3. Làm việc qua loa
4. Ngôn từ tự tin
（1）37. Điều trị mụn trứng cá là công việc của ai ?
1. Bác sĩ da liễu
2. Các chuyên gia làm đẹp
3. Bác sĩ da liễu hay chuyên gia làm đẹp đều được.
4. Chuyên gia làm Nail.
（3）38. Khi phát hiện trên mặt của khách chảy máu và vết vảy mày đen nhỏ, nên xử
lý thế nào ?
1. Không cần xử lý
3. Khuyên khách tìm bác sĩ da liễu điều trị
（4）39. Điều nào sau đây là ĐÚNG ?

2. Xoa thuốc giảm viêm vào
4. Tìm cách xóa đi vết đốm đen đó .

1. Điểm cao nhất của chân mày, nên là điểm ngoài cùng của con ngươi.
2. Đỉnh chân mày nằm ở 2/3 độ dài của chân mày.
3. Khi vẽ chân mày phải lấy được cân bằng khoảng cách giữa hai mắt.
4. Tất cả đều đúng.
（1）40. Kích thước liều thoa vô trùng là ?
1. Nhiều hơn chu vi vết thương 2.5cm
3. nhỏ hơn vết thương

2. lớn bằng vết thương
4. Lớn hay nhỏ tùy ý.

（1）41. Khi rửa vết thương bỏng mắt do hóa chất nhỏ mắt nên….?
1. rửa ở dưới bờ mắt bị thương
2. Nhắm chặt mắt
3. Rửa hai mắt cùng lúc
4. Rửa ở dưới bờ mắt khỏe
（2）42. Khi thao tác với máy xăm, độ dài dài của kim xăm là bao nhiêu?
1. 0.05~0.1mm
2. 0.1~0.2mm
3. 0.15~0.2mm
4. 0.2~0.25mm
（1）43. Khi nói chuyện trên điện thoại, muốn để lại cho người khác một ấn tượng
tốt, nên nói ?
1. Rõ ràng mạch lạc

2. Nói nhanh

3. Giọng điệu cao lên
4. Giả vờ ra vẻ
（4）44. Người thợ hành nghề xăm thêu nên duy trì tính cách nào ?
1. Lầm lì
2. Tự đại
3. Thân thiện
4. Tiến thủ lạc quan
（3）45. Hạng mục nào dưới đây không thuộc loại mỹ phẩm chứa thuốc hóa học ?
1. Thuốc nhuộm
2. Thuốc trị mụn
3. Sữa làm sạch
4. Kem tẩy trắng
（2）46. Khuôn mặt vuông thích hợp với ?
1. Lông mày bằng

2. Lông mày tiêu chuẩn

3. Lông mày góc cạnh 4. Lông mày ngang
（4）47. Điều nào sau đây là ĐÚNG ?
1. Lông mày cong có thể cho thấy tính dịu dàng nữ tính
2. Lông mày góc cho người khác ấn tượng với tính cách lý trí, nhanh nhạy
3. Lông mày ngắn và thẳng, cho cảm giác sức sống trẻ trung
4. Tất cả đều đúng.
（3）48. Lớp sừng dày, nam tính, nhiều nhờn khi tiến hành xăm thêu nên:
1. Kim xăm nông, tốc độ nhanh
2. Kim xăm sâu, tốc độ nhanh
3. Kim xăm sâu, tốc độ chậm
4. Kim xăm nông và tốc độ chậm .
（4）49. Thành phần sản sinh ra tác dụng chính trong mỹ phẩm là gì ?
1. Thuốc gốc
2. chất giữ ẩm
3. chất nhũ hoá
4. thành phần hoạt tính
（1）50. Màu thuần sắc nghĩa là không có thành phần màu nào trong bảng sắc màu ?
1. Trắng hoặc đen
2. Đỏ
3. Xanh lục
4. Xanh lam
（1）51. Thiết kế "pha trộn màu sắc tương tự ", nên chọn màu thế nào ?
1. Đỏ cam, cam, vàng cam.
3. Đỏ, xanh lục, xanh lam

2. Đỏ, vàng, xanh lục
4. Vàng, xanh lam, xanh lục

（3）52. Người thợ hành nghề xăm thêu, khi đăng quảng cáo tạp chí thì điều nàu sau
đây chính xác:
1. Lợi dụng giấy tờ giả để tuyên truyền
2. Khuếch đại hiệu quả
3. Miêu tả và biểu hiện chất lượng sản phẩm một cách chân thật.
4. Ngôi sao, nghệ sĩ làm đại diện.
（2）53. Loại da nào không dễ dàng lên màu ?
1. Da đàn hồi
2. Da dầu
3. Da nhạy cảm
4. Tất cả đều đúng
（4）54. Sản phẩm có chứa Hydroquinone thì nên sử dụng cách quản lý nào sau đây ?
1. Mỹ phẩm thông thường
2. Mỹ phẩm chứa dược phẩm
3. Trang thiết bị y tế
4. Thuốc
（3）55. Đối với mỹ phẩm loại thường, đã thông qua thông báo không cần xin kiểm
tra, thì khi đóng gói sản phẩm đó có thể không cần in lên thông tin nào
dưới đây ?
1. Tên xưởng
2. Địa chỉ xưởng
3. Mã số kiểm tra
4. Thành phần
（3）56. Ngón trỏ của tay trái dùng để khống chế ổn định da có tác dụng ?
1. Khống chế khách không được cử động
2. Cảm nhận khách có ngủ hay không.
3. Cảm nhận được cường độ rung của kim xăm.
4. Cảm nhận được độ sâu của kim xăm.
（1）57. Người tự ý sản xuất mỹ phẩm không có giấy chứng nhận đăng ký nhà máy,
sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù giam ?
1. Một
2. Hai
3. Ba
4. Dưới 4 năm
（1）58. Xăm thêu chỉ có thể xăm đến lớp nào của da ?
1. Lớp mầm nhú ở lớp bì
2.Lớp biểu bì
3. Lớp gai
4. Đều được
（1）59. Trước khi bắt đầu xăm thêu, giai đoạn nào sau đây SAI:
1. Tùy hứng là được
2. Thiết kế hình chân mày
3. Vệ sinh sạch sẽ và tiệt trùng
4. Chụp ảnh trước khi bắt đầu
（4）60. Thời gian thoa sức thuốc cố định, câu nào dưới đây ĐÚNG:
1. Đều được
3. 10-20 phút

2. 10-15 phút
4. 5-10 phút

（3）61. Các hạng mục cần chú ý sau khi xăm thêu, điều nào dưới đây SAI ?
1. Cố gắng không chạm vào nước, giữ cho vết thương khô
2. Ăn ít thức ăn cay
3. Khi tróc mày có thể dùng tay lột ra là được
4. Thực hiện bù hoặc sửa lại phải đợi ít nhất 30 ngày sau.
（1）62. Thành phần nước trong da bị mất đi( Transepidermal ,TEWL) cùng với những
điều nào dưới đây KHÔNG liên quan?
1. Độ dày của da
2. Sự bài tiết của dầu nhờn trên da
3. Nhiệt độ
4. Mùa trong năm
（2）63. Hàng rào hóa học chính của da là gì ?
1. Lớp gai và melanin
2. Chất béo tự do của lớp sừng
3. Lớp đáy và mồ hôi
4. Lớp hạt và màng bã nhờn
（2）64. Về việc xăm tạo hình môi, thì điều nào sau đây là chính xác:
1. Theo hình môi gốc ban đầu của khách hàng, không cần thiết kế điều chỉnh.
2. Đối với loại môi dày, Khi thiết kế có thể thu nhỏ đường viền môi khoảng
0,05-0,10cm
3. Có thể dùng màu và sự khác nhau của bậc sắc thực hiện hiệu ứng thu nhỏ,
không cần đặc biệt làm thu nhỉ đường viền môi.
4. Đối với loại môi dày, khi vẽ lên đỉnh môi dễ vẽ thành hình nhọn, và lấy màu
đậm để vẽ ra khuôn môi.
（3）65. Nếu cần sửa đổi màu lông mày, điều nào sau đây là chính xác ?
1. Lông mày xanh lam nên dùng kèm vật liệu màu xanh lá cây
2. Lông mày màu đỏ nên dùng kèm chất liệu màu xanh lam.
3. Lông mày màu đỏ nên dùng kèm chất liệu màu xanh lá cây
4. Lông mày xanh lam nên dùng kèm chất liệu màu tím
（4）66. Điều nào dưới đây không thích hợp tiến hành thực hiện xăm mí mắt
1. Gần đây có phẫu thuật mắt

2. Mắt chảy nhiều nước mắt

3. Cơ thể dị ứng
4. Tất cả đều đúng
(4)67. Bộ phận nào có lớp da mỏng nhất ?
1. Trán
2. Lòng bàn tay
3. Lòng bàn chân
4. Mí mắt
(2)68. Biểu bì có thể được chia thành năm lớp, từ bên ngoài vào bên trong, điều
nào sau đây là chính xác:
1. Lớp sừng, lớp hạt, lớp gai, lớp xuyên thấu, lớp đáy.
2. Lớp sừng, lớp xuyên thấu, lớp hạt, lớp gai , lớp đáy.
3. Lớp sừng, lớp xuyên thấu, lớp gai , lớp hạt, lớp đáy.
4. Lớp sừng, lớp hạt, lớp xuyên thấu, lớp gai , lớp đáy.

(1)69. Thao tác làm môi bán vĩnh viễn, điều nào sau đây là ĐÚNG:
1. Người bệnh đái tháo đường không thích hợp làm.
2. Người có môi quá nhỏ không thích hợp làm.
3. Người sợ đau không thích hợp làm.
4. Người có màu môi không đẹp không thích hợp làm.
(1)70. Đối với việc làm môi thì điều nào sau đây là ĐÚNG:
1. sau khi làm xong không ảnh hưởng đến việc đánh răng, nhưng cần phải sử
dụng nước lọc để súc miệng.
2. sau khi làm xong không cần kiêng cử ăn uống
3. sau khi làm xong có thể sử dụng sản phẩm chăm sóc da làm trắng
4. sau khi làm xong, 1 tuần sau có thể bù màu
（3）71. Trong lớp biểu bì, tế bào trao đổi chất mạnh nhất là:
1. Tế bào melanin
2. Tế bào lớp gai
3. Tế bào lớp đáy
4. Tế bào mỡ
（4）72. Sau khi xăm thêu, miêu tả nào dưới đây là ĐÚNG ?
1. Không được lấy tay bóc bỏ lớp mày
2. Cố gắng không được tiếp xúc với nơi được xăm tránh tình trạng nhiễm khuẩn
3. Xem tình trạng mà duy trì sử dụng kem phục hồi
4. Tất cả đều đúng.
（1）73. Thao tác làm môi bán vĩnh viễn, điều nào sau đây là ĐÚNG:
1. Lòng môi màu tím phải dùng màu vàng điều chỉnh.
2. Lòng môi màu tím phải dùng màu xanh lam điều chỉnh.
3. Lòng môi màu tím phải dùng màu xanh lục điều chỉnh.
4. Lòng môi màu tím phải dùng màu cà phê điều chỉnh.
（2）74. Đối với làm môi bán vĩnh viễn, điều nào sau đây là ĐÚNG:
1. Sau khi làm xong có thể giữ được màu vĩnh viễn.
2. Sau khi làm xong có thể sẽ xuất hiện vảy mày.
3. Sau khi làm xong, trong vòng 2 tuần có thể bù thêm màu .
4. Bề ngoài vết thương không dễ lành trở lại.
（1）75. Tay có nhiều khả năng mang vi khuẩn, và nhân viên xăm thêu nên rửa tay
thường xuyên, đặc biệt là?
1. Trước và sau khi làm việc, sau khi đi vệ sinh
2. Trước khi làm việc, sau khi đi vệ sinh
3. Trước khi làm việc, trước khi đi vệ sinh
4. Sau khi làm việc, sau khi đi vệ sinh

（4）76. Khái niệm thiết kế đường kẻ mắt nào dưới đây là ĐÚNG ?
1. Có thể thiết kế đường kẻ mắt ẩn
2. Có thể thiết kế đường kẻ mắt ngoại
3. Có thể thiết kế đường kẻ mắt nội
4. Tất cả đều đúng.
（1）77. Chức năng cảm giác của các đầu dây thần kinh và các thụ thể đặc biệt được
phân bố rộng rãi ở:
1. Da
2. Máu
3. Lớp bì
4. Dòng bã nhờn
（1）78. Các phương pháp khử trùng nào sau đây được áp dụng cho các ngón tay và
da?
1. Phương pháp khử trùng bằng cồn
2. Phương pháp khử trùng bằng tia cực tím
3. Phương pháp khử trùng bằng dung dịch phenol khử trùng bằng than hợp chất
4. Phương pháp khử trùng bằng clo lỏng
（3）79.Người mắt dài và mỏng sẽ cho người khác cảm giác gì:
1. Cảm giác chậm chạp
2. Cảm giác lanh lợi
3. Mắt híp híp thiếu sức sống
4. Cảm giác xảo quyệt
（4）80. Chọn màu cho chân mày chủ yếu dựa vào:
1. Màu tóc của khách
2. Màu da của khách
3. Sở thích của khách
4. Tất cả đều đúng
（1）81. Vị trí chính xác để thực hiện xăm thêu mí mắt dưới là:
1. Phần rãnh của mí dưới
2. Vượt ra ngoài lông mi dưới
3. Nơi mi dưới đều được
4. Chỉ có thể thực hiện ở nơi có mi dưới
（4）82. Thiết kế hình chân mày chủ yếu dựa vào:
1. Sở thích của khách
2. Khuôn mặt của khách
3. Khoảng cách hai mắt của khách
4. Tất cả đều được
（4）83. Điều nào SAI khi nói về chức năng của thuốc cố định màu ?
1. Giữ màu
2. Lên màu
3. Rõ màu
4. Loại bỏ màu
（1）84. Điều nào SAI trong giữ gìn vết xăm thêu sau khi xăm ?
1. Kiêng ăn: thức ăn ngọt
3. Kiêng ăn: hải sản

2. Kiêng ăn: thức ăn cay
4. Kiêng ăn: thức ăn kích thích

（2）85. Điều nào ĐÚNG với đường kẻ mắt rủ xuống ở đuôi mắt:
1. Không cần điều chỉnh
2. Đường kẻ mắt trên có thể kéo nhẹ lên trên ở vị trí trước vành đuôi mắt
khoảng 0,3cm.
3. Thích hợp kiểu vẽ tự nhiên
4. Tất cả đều đúng.
（1）86. Đối với hình chân mày lí tưởng, thì đầu chân mày nên ở:
1. Đầu mắt
2. Góc môi
3. Đầu mũi
4. Ngay ở phía trên đuôi mắt .
（1）87. Màu đối lập của màu đỏ là:
1. Màu xanh lục
2. Màu vàng
3. Màu xanh lam
4. Màu tím
（4）88. Phương pháp tạo đường viền đánh khối cho mũi cao từ đầu chân mày đến
cánh mũi, người nào thích hợp ?
1. Mũi nhỏ
2. Mũi dài
3. Mũi to
4. Mũi ngắn
（1）89. Khi tẩy trang, bộ phận quan trọng phải tẩy trang là:
1. Mắt, môi

2. Trán

3. Hai má
4. Phần cổ
（3）90. Muốn khuôn môi nhỏ lại, cách nào dưới đây là ĐÚNG ?
1. Điều chỉnh màu sáng
2. Điều chỉnh màu lạnh
3. Điều chỉnh màu đậm
4. Điều chỉnh màu nhạt
（2）91. Vị trí xăm thêu đường kẻ mắt ngoại là:
1. Phần trong của mí mắt
2. Phần bên ngoài mắt tính từ chân lông mi ra ngoài
3. Phần chân lông mi
4. Nơi mí mắt dưới.
（1）92. Khi thiết kế xăm thêu, nguồn sáng tốt nhất nên lấy là:
1. Ánh sáng chính diện
2. Ánh sáng từ phía sau
3. Ánh sáng từ bên phải
4. Ánh sáng từ bên trái
（4）93. Nói về cấu tạo của mắt thì điều nào sau đây là ĐÚNG ?
1. Giác mạc giống như vỏ trong suốt phía trước ống kính camera.
2. Trạng thể của mi có thể tiết ra chất lỏng giống như nước gọi là "chi thủy"
3. Giác mạc là mô trong suốt phía trước nhãn cầu
4. Tất cả đều đúng.

（3）94. Nói về cấu tạo của mắt thì điều nào sau đây là SAI ?
1. Chức năng chính của mí mắt trên là bảo vệ mắt.
2. Tuyến lệ tiết ra nước mắt để dưỡng ẩm cho mắt.
3. Lông mi là để làm cho đôi mắt của bạn trông đẹp hơn
4. Thủy tinh thể là tinh thể trong suốt hình elip dẹp nằm phía sau đồng tử
（4）95. Màu sắc nào chủ yếu dùng cho lông mày ?
1. Nhóm màu cà phê
2. Nhóm màu đất
3. Nhóm màu đen khói
4. Tất cả đều đúng
（4）96Chọn câu SAI về chọn màu chính cho môi:
1. Nhóm màu đỏ
2. Nhóm màu cam
3. Nhóm màu hồng
4. Nhóm màu vàng
（4）97. Chọn câu ĐÚNG, trước khi tiến hành xăm thêu lông mày nên:
1. Tư vấn cho khách
2. Tiệt trùng các dụng cụ
3. Định vị hình của chân mày
4. Tất cả đều đúng
（2）98. Trong vòng tròn màu sắc, màu xanh lam đậm thuộc về ?
1. Màu ấm
2. Màu lạnh
3. Màu trung gian
4. Màu vô sắc
（1）99. Loại kiểu hình lông mày phù hợp với mọi kiểu khuôn mặt, và tuổi tác là:
1. Chân mày tiêu chuẩn
2. Chân mày hình cung
3. Chân mày ngắn
4. Chân mày bằng
（2）100. Chiều ngang của mặt nhỏ hơn 2/3 chiều dài của mặt là loại khuôn mặt gì ?
1. Khuôn mặt tròn
2. Khuôn mặt hình tam giác ngược

2. Khuôn mặt dài
4. Khuôn mặt hình kim cương

