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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas e 4 questões discursivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. As questões discursivas deverão ser resolvidas no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha 
de versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

10. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e transcrição na folha de versão definitiva. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 HORAS 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

 
 
 
 
 

Discursivas  
 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 
01 - Com relação à Promoção da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) É um processo de capacitação dos indivíduos e coletividades para identificar determinantes da saúde. 
b) A saúde deixa de ser um objetivo a ser alcançado, tornando-se um recurso para o desenvolvimento da vida. 
►c) A formulação de políticas públicas saudáveis é centralizada no setor saúde. 

d) A participação social na formulação de políticas públicas faz parte da promoção da saúde. 
e) A mobilização das áreas políticas, sociais e ambientais é fundamental para ampliação da Promoção da Saúde. 

 
02 - O tema ambiental surgiu pela primeira vez na Agenda Mundial em 1972. Na Rio-92, foi proposta a Agenda 21, um plano 

de ação para o desenvolvimento sustentável. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A Agenda 21 destacou a conexão entre pobreza e subdesenvolvimento. 
2. Os distúrbios provenientes das crescentes migrações foram considerados dez anos depois, na Cúpula Mundial. 
3. As mudanças ambientais globais foram discutidas dez anos depois, na Cúpula Mundial. 
4. A conexão entre a proteção do ambiente e os recursos naturais foi incluída na Agenda 21. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
03 - Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com 

a coluna da esquerda. 
 

1. Universalidade. 
2. Equidade. 
3. Integralidade. 

(   ) Cada pessoa é um todo indivisível de uma comunidade. 
(   ) Todo cidadão é igual perante o SUS. 
(   ) Atenção à saúde é direito de todo e qualquer cidadão. 
(   ) Saúde é dever do governo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 2 – 3. 
►b) 3 – 2 – 1 – 1. 

c) 2 – 3 – 1 – 1. 
d) 1 – 2 – 3 – 3. 
e) 2 – 1 – 3 – 2. 

 
04 - Com relação às leis federais abaixo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A Lei Federal 8.142 (1990) dispõe sobre as sanções de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
(   ) A Lei Federal 8.080 (1990) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(   ) A Lei Federal 5.517 (1968) dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário. 
(   ) A Lei Federal 9.605 (1998) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – F. 
►e) F – V – V – F. 

 
05 - Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Reúnem profissionais de diversas áreas de saúde. 
2. Se constituem em porta de entrada do sistema. 
3. Tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica. 
4. Devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.  
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06 - Conhecendo-se as espécies e o comportamento dos vetores, dos reservatórios, dos hospedeiros e dos amplificadores 
sinantrópicos e/ou silvestres, pode-se avaliar precocemente o potencial de risco de ocorrência de doenças 
transmitidas por esses animais, permitindo agir com antecedência e oportunamente para evitar ou minimizar a 
ocorrência de zoonoses ou epizootias. 

 

 Considerando os procedimentos para coleta e identificação de espécimes de relevância para a saúde pública, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) A identificação dos culicídeos é fundamental para a manutenção dos programas de controle das populações de mosquitos, 
entretanto os culicídeos não desempenham papel de sentinela para a introdução de espécies de relevância para a saúde 
pública ainda não existentes no município. 

b) Para a identificação de aranhas do gênero Latrodectus (viúva-negra), o operador deve utilizar luva de látex para 
manipulação desses aracnídeos, pois já está comprovado que a luva protege o operador de uma picada. 

c) Na pesquisa macológica, a coleta de espécimes deve ser utilizada com pinça do tipo Backhaus. 
►d) Para a identificação de flebotomínios, devem-se utilizar armadilhas luminosas do tipo CDC, barraca de Shannon, 

capturador de sucção oral ou aspirador elétrico. 
e) A coleta de carrapatos vetores da febre maculosa brasileira deve ser realizada pela técnica de arrasto, uma vez que a 

armadilha de CO2 não é eficaz. 
 

 
07 - Vetores são seres vivos que transportam organismos patogênicos de forma mecânica (vetores mecânicos) ou 

biológica (vetores biológicos), promovendo a disseminação desses agentes infecciosos e a infecção de novas pessoas 
ou animais. Além do Aedes sp., os principais vetores de relevância para a saúde pública são: 

 

►a) Amblyomma sp., Anopheles sp., Biomphalaria sp., Culex sp. e Lutzomyia sp. 
b) Rhipicephalus sp., Anopheles sp., Biomphalaria sp. e Lutzomyia sp. 
c) Rhipicephalus sp., Anopheles sp., Biomphalaria sp., Culex sp. e Lutzomyia sp. 
d) Amblyomma sp., Rhipicephalus sp., Anopheles sp., Biomphalaria sp. e Culex sp. 
e) Amblyomma sp., Rhipicephalus sp., Anopheles sp., Culex sp. e Lutzomyia sp. 

 
 
*08 - De acordo com o Manual de Vigilância, Prevenção e Controle de Zoonoses, e considerando o tipo de material, método 

de conservação e testes diagnósticos para zoonoses, assinale a alternativa correta. 
 

a) O diagnóstico da raiva deve ser realizado utilizando-se a técnica de imunofluorescência direta, em amostras de encéfalo 
ou fragmentos do córtex, cerebelo e hipocampo. 

b) O diagnóstico da leishmaniose visceral canina deve ser realizado em amostras de soro, por meio do teste de ELISA como 
método de triagem. 

c) O diagnóstico da toxoplasmose é realizado em amostras de soro congelado, utilizando a técnica da reação em cadeia da 
polimerase (PCR). 

d) O diagnóstico da esporotricose é realizado em amostras de biopsia e/ou exsudato de lesão de pele ou raspado de lesão 
crostosa, por meio do método de ensaio imunoenzimático (ELISA). 

e) O diagnóstico da histoplasmose é realizado em fezes de morcegos e pombos, por meio da técnica da reação em cadeia 
da polimerase (PCR). 

 

 
09 - Toxinas produzidas por Clostridium botulinum são as mais potentes de todas as conhecidas. C. botulinum é um micro-

organismo anaeróbio obrigatório, formador de esporos. A espécie é subclassificada em quatro grupos (I a IV), de 
acordo com suas características. São conhecidos sete diferentes tipos antigênicos de toxinas botulínicas (A-G). O 
botulismo clássico resulta da presença de toxinas pré-formadas em alimentos ingeridos. No botulismo de feridas, a 
toxina é formada pela contaminação do tecido lesionado. Já botulismo infantil ocorre devido à colonização do intestino 
do bebê por C. botulinum com a subsequente produção e absorção de toxinas. A respeito do botulismo, é correto 
afirmar que os reservatórios do C. botulinum são: 

 

a) o leite, os ovos, o mel e o pescado. 
b) os ovos, a carne bovina, a carne suína e a carne de aves. 
►c) o solo, o sedimento de rios e mares, as plantas e o intestino de mamíferos e aves. 
d) o solo, o leite, os bovinos, os suínos e as aves. 
e) as abelhas, o mel, o palmito, os rios e as plantas. 

 

 
10 - A listeriose humana pode ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados pela bactéria Listeria 

monocytogenes. Os grupos de risco para a ocorrência da doença são: 
 

a) adolescentes, viajantes e pessoas casadas. 
b) crianças entre 6 e 12 anos e indivíduos imunocomprometidos. 
►c) bebês e crianças jovens, idosos e indivíduos imunocomprometidos. 
d) adolescentes, viajantes e crianças entre 7 e 13 anos. 
e) indivíduos imunocomprometidos e pessoas casadas. 

 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Considerando a estrutura dos cromossomos eucarióticos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O único par de cromossomos não homólogos são os cromossomos sexuais nos machos, nos quais o cromossomo Y é 
herdado do pai e um cromossomo X é herdado da mãe. 

b) A apresentação de uma série completa de 24 cromossomos humanos é denominada cariótipo humano. 
c) Em geral, quanto mais complexo é um organismo, menor é o seu genoma. 
d) Os telômeros contêm sequências nucleotídicas não repetidas, o que permite que as extremidades dos cromossomos sejam 

replicadas. 
e) As células eucarióticas, seja em interfase, seja em mitose, não compactam seu DNA em cromossomos. 

 

 
12 - Considerando a replicação do DNA, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O pareamento de bases permite a replicação do DNA. 
b) A replicação do DNA produz duas duplas-hélices incompletas a partir da molécula original de DNA. 
c) A forquilha de replicação é simétrica. 
d) A fita de DNA sintetizada de modo contínuo é chamada de fita-líder; a outra fita, sintetizada de modo descontínuo, é 

chamada de fita retardada. 
e) A primase é uma enzima precisa. 

 
 
13 - Sobre a hemólise intravascular e a extravascular, é correto afirmar: 
 

a) A hemólise intravascular ocorre nos macrófagos do baço e medula óssea. 
b) A hemoglobinemia e a hemoglobinúria são características do predomínio da hemólise extravascular. 
c) Na hemólise intravascular clínica, o início da doença é lento (semanas). 
►d) A hiperbilirrubinemia ocorre em animais com processo hemolítico intravascular e extravascular. 
e) A hemólise extravascular ocorre dentro dos vasos sanguíneos ou no coração. 

 

 
14 - Em relação ao tipo e às causas das efusões, assinale a alternativa correta. 
 

a) O exsudato é causado por diminuição da pressão coloidosmótica. 
b) No exsudato, o número de células nucleadas totais é inferior a 1.000/µL e há predomínio de macrófagos. 
c) As causas do transudato são o aumento da permeabilidade dos vasos linfáticos e a hipoalbuminemia. 
d) Macrófagos, neutrófilos degenerados, células mesoteliais e plasmócitos predominam no transudato. 
►e) As causas do exsudato peritoneal não séptico são a presença de bile e urina na cavidade e neoplasias. 

 

 
15 - Sobre o diagnóstico da doença hepática, assinale a alternativa correta. 
 

a) O aumento sérico da alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) indica lipidose hepática e 
colestase. 

b) Hiperalbuminemia e ureia sérica elevada indicam diminuição na função hepática. 
►c) As enzimas gama glutamil transferase (GGT) e aspartato aminotransferase (AST), respectivamente na colestase e na 

necrose hepática, estão elevadas no sangue. 
d) Hiperbilirrubinemia e aumento sérico de ureia e fosfatase alcalina indicam cirrose e insuficiência hepática. 
e) O diagnóstico de doença hepática é realizado com a dosagem sérica das enzimas creatina quinase (CK) e alanina 

aminotransferase (ALT). 
 

 
16 - As causas de diminuição do número de linfócitos no sangue (linfopenia) são: 
 

a) administração de glicocorticoides, inflamação crônica e perda de linfa. 
►b) inflamação aguda, hipoplasia linfoide e quilotórax. 
c) infecção viral aguda, leucemia linfocítica aguda, linfoma e neoplasia. 
d) infecção bacteriana aguda, linfoma e liberação fisiológica de adrenalina. 
e) leucemia linfoblástica aguda, infecção fúngica e liberação fisiológica de adrenalina. 

 

 
17 - Com relação à lesão denominada gangrena, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Apresenta como lesão inicial a necrose de coagulação. 
b) Gangrena úmida sofre ação de vírus com ação localizada. 
c) Os tecidos gangrenados são, macroscopicamente, firmes e brancos. 
d) Gangrena seca é acompanhada por liquefação tecidual. 
e) Gangrena gasosa é acompanhada por bactérias aeróbicas. 
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18 - Sobre pigmentação tecidual, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Melanose é de origem congênita e não causa efeito adverso no organismo. 
2. Ceroide é conhecido como pigmento de desgaste. 
3. Hematina pode se formar no processo de fixação tecidual com formalina ácida. 
4. Hemossiderina é formada a partir de agregados intracelulares de ferritina. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - A reação inflamatória crônica é de duração prolongada, podendo perdurar por semanas ou meses. Com relação ao 

assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Pode ser uma sequela da falha em eliminar o agente causal da inflamação aguda. 
(   ) Pode apresentar fibroplasia e células inflamatórias concomitantemente. 
(   ) Pode ocorrer como resultado direto de um estímulo inicial. 
(   ) Pode estimular a liberação de citocinas e quimiocinas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) V – V – V – V. 
c) F – V – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 
20 - Sobre a comparação entre neoplasias benignas e malignas, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Neoplasias benignas apresentam metástase. 
2. Neoplasias malignas apresentam raras mitoses. 
3. Invasão local é observada em neoplasias benignas e malignas. 
4. Expansão lenta e progressiva ocorre em neoplasias benignas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
21 - Abscessos hepáticos são comumente observados na necropsia de animais domésticos. Com relação ao assunto, 

identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Podem originar coágulos no pulmão. 
(   ) Yersinia spp. e Nocardia spp. são agentes frequentes causadores de abscessos hepáticos. 
(   ) São consideradas lesões incidentais em bovinos, levando à perda de produção. 
(   ) Veia porta, veia umbilical e migração parasitária se constituem como vias de acesso dos agentes causais. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – F. 
b) F – V – V – F. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – V – V – V. 
e) V – F – F – V. 

 
22 - A osteopatia hipertrófica é uma doença osseoprodutiva que afeta ossos tubulares longos e curtos das extremidades 

de cães. Essa doença é identificada radiograficamente como espessamento da cortical e reação periosteal de aspecto 
espiculado. Correlacionam-se a fatores etiológicos dessa enfermidade, EXCETO: 

 

a) blastomicose. 
b) corpos estranhos intratorácicos. 
►c) Brucella canis. 
d) Dirofilaria immitis. 
e) massa abdominal de origem urinária. 
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23 - Durante a análise radiográfica torácica de um cão, foi possível observar um aumento da opacidade pulmonar. Ao se 
analisar com detalhe o aumento da opacidade, visibilizou-se a presença de broncogramas aéreos e identificou-se o 
sinal lobar na porção pulmonar ventral e correspondente ao lobo médio direito. O diferencial diagnóstico mais provável 
para essa descrição radiográfica é: 

 

a) opacificação alveolar – bronquite crônica. 
b) opacificação intersticial – edema pulmonar cardiogênico. 
c) opacificação bronquial – bronquite crônica. 
►d) opacificação alveolar – pneumonia. 
e) opacificação alveolar – edema pulmonar cardiogênico. 

 
24- Ao analisar o exame radiográfico abdominal de um cão de 13 anos com histórico de vômitos crônicos, visibilizaram-

se os seguintes achados radiográficos no trato gastrintestinal: estômago em posição habitual e com moderada 
dilatação fluida/gasosa, moderada dilatação gasosa/fluida de segmentos das alças intestinais, distribuição das alças 
intestinais com aspecto de empilhamento e presença do sinal de cascalho. Cólon levemente preenchido por conteúdo 
gasoso, porém com discreta retenção de fezes na porção distal do cólon descendente. Com base nesses achados 
radiográficos, o principal diagnóstico diferencial é: 

 

►a) processo obstrutivo parcial crônico. 
b) processo obstrutivo agudo. 
c) retenção fecal em alças intestinais e em cólon descendente, achado incidental em animais mais velhos. 
d) enterite inflamatória aguda. 
e) sinais indiretos de pancreatite. 

 
25 - Na avaliação da coluna torácica de um cão da raça buldogue francês, foi visibilizado que uma das vértebras torácicas 

(T8) apresenta formato triangular na projeção lateral e em formato em borboleta na projeção ventrodorsal. Tal achado 
indica que esse cão apresenta: 

 

a) vértebra em bloco. 
b) espinha bífida. 
c) hipoplasia vertebral. 
►d) hemivértebra. 
e) fisite vertebral. 
 

26 - Após a avaliação clínica de um cavalo quarto-de-milha de 4 anos e a identificação de claudicação e dor na porção distal 
do membro torácico direito, o exame radiográfico foi realizado. As projeções radiográficas realizadas foram: 
lateromedial, dorsopalmar e dorsoproximal/dorsodistal oblíqua a 65. Na análise do exame radiográfico, foi detectado 
na projeção lateromedial um desvio da córtex dorsal da falange distal em relação à muralha do casto. Na projeção 
dorsopalmar, foram identificados sinais de afundamento da falange distal. Os sinais radiográficos indicam: 

 

a) osteíte podal. 
b) bursite. 
c) fratura da terceira falange. 
►d) laminite. 
e) ossificação da cartilagem colateral e deslizamento. 

 
27 - Sobre a farmacologia dos anestésicos locais, é correto afirmar: 
 

a) Seus receptores estão localizado nos canais de Na+ e somente a parte não ionizada do anestésico local pode interagir 

com esses canais. 
►b) A lipossolubilidade é o principal determinante da potência intrínseca dos anestésicos locais, e essa característica também 

define as concentrações clinicamente relevantes que irão produzir o bloqueio anestésico. 
c) Somente a fração ligada às proteínas plasmáticas é farmacologicamente ativa. 
d) Todos os anestésicos locais são misturas racêmicas dos enantiômeros S e R na proporção 50:50. 

e) A absorção sistêmica de anestésicos locais administrados por via intratecal é muito mais rápida do que a observada após 
a administração epidural. 

 
28 - A respeito da monitoração da função cardiovascular no paciente anestesiado, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A bradicardia causada por hipotermia, distúrbios de condução do miocárdio e hipoxemia grave do miocárdio 
responde bem ao tratamento farmacológico. 

2. A hipoxemia e a hipercapnia são causas potenciais de taquicardia. 
3. A pressão arterial sistólica é determinada primariamente pelo volume sistólico e pela complacência do leito 

vascular arterial. 
4. Hipovolemia, vasodilatação e baixo débito cardíaco são causas potenciais de hipotensão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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29 - Um princípio fundamental da fisiologia é a homeostase, e o equilíbrio entre ácidos e bases é uma importante forma 
para sua avaliação. Quando o desequilíbrio é misto, isto é, ocorrem tanto processos que levam a acidose como a 
alcalose no mesmo momento, o anion gap é uma ferramenta útil para o diagnóstico. Assim, a avaliação da 
concentração de íons pode influenciar na identificação de um desequilíbrio entre ácidos e bases. É uma substância 
cuja redução de sua concentração está relacionada ao processo de acidose não respiratória: 

 

a) cloreto. 
►b) sódio. 

c) albumina. 
d) fosfato. 
e) sulfato. 

 

 
30 - Hiperalgesia e alodinia são processos relacionados a um aumento na capacidade de um indivíduo perceber estímulos 

nocivos. São ocasionados por uma sensitização central, destacadamente no corno dorsal medular, manifestado como 
uma hipersensibilidade a dor. O receptor cuja ativação está relacionada com a sensitização central é o receptor: 

 

a) nicotínico. 
b) GABAA. 

c) tirosinocinase. 
►d) NMDA. 

e) AMPA. 
 

 
31 - O nome correto do diagnóstico dado para a resposta pigmentar frente à irritação crônica multifatorial (olho seco, 

lagoftalmia, triquíase) da córnea é: 
 

a) ceratite melânica. 
b) pannus. 
►c) ceratite pigmentar. 
d) ceratite superficial punctata. 
e) melanose ocular. 

 

 
32 - Além do aumento da pressão intraocular, o grupo de sinais clínicos que melhor representa o glaucoma agudo no cão é: 
 

a) bulbo ocular dilatado (buftalmia), atrofia retiniana, estrias de Haab, dor e subluxação de lente. 
►b) dor, edema de córnea, congestão dos vasos episclerais, aumento do lacrimejamento e protrusão da terceira pálpebra. 
c) subluxação da lente, buftalmia, dor, estrias de Haab, edema de córnea e escavação fisiológica do disco óptico aumentada. 
d) buftalmia, edema de córnea, congestão dos vasos episclerais, aumento do lacrimejamento e protrusão da terceira 

pálpebra. 
e) atrofia da retina, escavação fisiológica do disco óptico aumentada, subluxação da lente, edema de córnea e congestão 

dos vasos episclerais. 
 

 
33 - Sobre o Pteridium aquilinum, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A ingestão crônica pode causar carcinoma espinocelular na base da língua. 
►b) A hematúria enzoótica é causada por um único tipo de neoplasia, o carcinoma espinocelular. 
c) Vacas podem apresentar a diátese hemorrágica por ingestão de pteridófita. 
d) Os cavalos podem ter um quadro neurológico pela intoxicação por P. aquilinum. 
e) Pancitopenia é uma das possíveis consequências da intoxicação aguda. 

 

 
34 - A motilidade gastrintestinal envolve uma complexa interação entre o sistema nervoso autônomo, a parede abdominal 

e o conteúdo alimentar. A interrupção da motilidade normal ocorre com frequência em cavalos por diversos motivos, 
sendo comum no pós-operatório de cólica. A inibição da atividade propulsiva intestinal é conhecida como ileus. A 
respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Essa doença está mais associada com cavalos que sofreram procedimentos cirúrgicos envolvendo o cólon maior. 
b) A inflamação tem importante papel no início do ileus e pode ser desencadeada por traumas durante a manipulação 

cirúrgica e doenças inflamatórias do intestino, como colites e duodenite proximal, e parasitas como o Strongylus vulgaris. 
c) Algumas drogas comumente utilizadas na medicação pré-anestésica em cavalos podem agravar o quadro de ileus, como 

os opioides, os agonistas-α2 adrenérgicos e os parassimpaticomiméticos. 
d) O diagnóstico baseia-se no histórico do animal e em achados clínicos como refluxo enterogástrico ácido, distensão de 

alças de intestino delgado na palpação retal e no ultrassom e sons intestinais ausentes à ausculta. 
►e) O tratamento envolve o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, reposição hidroeletrolítica e administração de 

procinéticos como metoclopramida, ioimbina, lidocaína e antibióticos como a eritromicina. 
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35 - Doenças articulares degenerativas são comuns na clínica de equídeos, principalmente em cavalos de esporte, como 
os animais utilizados para hipismo e adestramento. As articulações társica e tarsocrural são as mais acometidas por 
essa doença, gerando graves consequências para a vida esportiva do animal. Com relação ao assunto, identifique 
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Forças de compressão e rotação assim como conformação deficiente e infecções articulares estão entre as 
causas do esparavão. 

(   ) Sinais clínicos envolvem claudicação, arrastamento da pinça no chão durante o trote e aumento da fase cranial 
do passo. 

(   ) O diagnóstico é feito por exame de claudicação, teste do esparavão, bloqueios intra-articulares e raios-X. 
(   ) O tratamento envolve o uso de ferraduras, shockwave e corticoide intra-articular, e o prognóstico é favorável 

quanto ao retorno esportivo. 
(   ) No teste do esparavão, o aparato recíproco auxilia nas flexões independentes das articulações társicas e 

femorotibiais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V – V. 
b) V – V – V – F – V. 
c) F – V – F – V – V. 
►d) V – F – V – F – F. 
e) F – F – V – V – F. 

 
36 - Os três principais agentes causadores de diarreia de leitões da maternidade são: 
 

a) Salmonella enterica, parvovírus suíno e Isospora suis. 
b) Salmonella enterica, Escherichia coli e Isospora suis. 
►c) rotavírus suíno, Escherichia coli e Isospora suis. 
d) rotavírus suíno, Escherichia coli e parvovírus suíno. 
e) Salmonella enterica, rotavírus suíno e parvovírus suíno. 

 
37 - A furca dental é a região delimitada por: 
 

a) duas cúspides do dente. 
►b) duas raízes do dente. 
c) duas coroas do dente. 
d) dois colos do dente. 
e) dois deltas apicais do dente. 

 
38 - As restrições impostas pela abóboda palatina impedem o uso da técnica radiográfica __________ para a avaliação 

apical de alguns dentes. Nesses casos, a técnica adotada é __________, em que a imagem obtida é linearmente 
__________ (Wiggs & Lobprise pag 151). Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em 
que aparecem no texto: 

 

a) do paralelismo – da bissetriz – alterada e sofre distorção das dimensões. 
b) do paralelismo – da bissetriz – correta e não sofre distorção das dimensões. 
c) da bissetriz – do paralelismo – correta e sofre distorção das dimensões. 
d) da bissetriz – do paralelismo – correta e não sofre distorção das dimensões. 
►e) do paralelismo – da bissetriz – correta e sofre distorção das dimensões. 

 
39 - No choque, a cascata da coagulação ocorre porque: 
 

a) são produzidas as prostaglandinas PGE2 e PGF2α, que estimulam os fatores produzidos no fígado. 
b) as citocinas liberadas pelos macrófagos estimulam o endotélio vascular. 
►c) é produzida a tromboxane TXA2 e liberado o fator de agregação plaquetária pelos neutrófilos, estimulando as plaquetas 

para se agregarem. 
d) é liberado o fator depressor do miocárdio pelos macrófagos, que produz fibrina. 
e) o óxido nítrico, liberado pela atividade fagocitária dos macrófagos, promove a formação de trombos. 

 
40 - No choque, fator de necrose tumoral e óxido nítrico possuem, como características: 
 

a) ação vasodilatadora e ação vasoconstritora, respectivamente. 
b) provocar quimiotaxia para macrófagos e neutrófilos. 
c) provocar a injúria de reperfusão e ação vasomotora. 
►d) ações vasodilatadora e depressora do miocárdio para ambas as substâncias. 
e) ação anti-inflamatória e vasomotora. 

 
41 - Um cão com hemotórax: 
 

a) tende a apresentar hemoptise e sibilos na ausculta pulmonar. 
b) pode vir a óbito devido ao choque cardiogênico decorrente de tamponamento cardíaco. 
►c) apresenta hipofonese cardíaca à ausculta torácica, bem como estertores úmidos pulmonares. 
d) apresenta-se com hipertermia corpórea, mucosas cianóticas e posição ortopneica. 
e) apresenta-se com esforço inspiratório e percussão torácica timpânica. 
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42 - O estrangulamento de vísceras é: 
 

►a) uma complicação muito comum nos diferentes tipos de hérnia e caracteriza-se por necrose das estruturas envolvidas. 
b) a aderência de estruturas ao saco herniário, com processo inflamatório vigente. 
c) a presença de vísceras deslocadas de sua cavidade natural para uma cavidade neoformada, ainda cobertas pela pele. 
d) uma condição em que deve haver uma conduta terapêutica clínica medicamentosa que pode evitar a necessidade da 

terapia cirúrgica. 
e) uma condição em que as vísceras estão expostas e viáveis. 

 
43 - O hiperadrenocorticismo é uma das endocrinopatias mais frequentemente diagnosticadas no cão. Alguns testes 

endócrinos específicos devem ser realizados em animais com evidência clínica de hiperadrenocorticismo não 
iatrogênico. Após a realização do teste de supressão com baixa dose de dexametasona, com resultados normais, 
suspeita-se de hiperadrenocorticismo “atípico” em um cão. Nesse caso, o teste recomendado para posterior 
mensuração dos hormônios precursores do cortisol é: 

 

a) repetição do teste de supressão com baixa dose de dexametasona, com intervalo mínimo de 30 dias após o primeiro teste. 
b) teste de supressão com alta dose de dexametasona. 
►c) teste de estimulação com ACTH (hormônio adrenocorticotrófico). 
d) teste de estimulação com TSH (tireotropina). 
e) teste para a determinação das catecolaminas sanguíneas. 

 
44 - O hiperparatireoidismo secundário renal é uma das consequências que podem ser observadas em cães e gatos com 

doença renal crônica. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O metabolismo do cálcio e do fósforo fica comprometido, o que pode acarretar desmineralização óssea e 
mineralização de tecidos moles. 

2. A concentração de calcitriol sérica fica reduzida e, consequentemente, ocorre redução na taxa de absorção 
intestinal de cálcio. 

3. Como parte do tratamento, são recomendadas dietas restritas em quantidades de fósforo e proteínas. 
4. Quando o manejo dietético não for suficiente para a normalização das concentrações séricas de fósforo, deve-se 

iniciar a administração de quelantes intestinais de fósforo, como o hidróxido de alumínio. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras  
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
45 - Doença brônquica felina é a expressão utilizada para descrever afecções das vias respiratórias posteriores no gato. 

São reconhecidas duas condições principais: a asma e a bronquite crônica. Embora suas manifestações sejam 
semelhantes, ainda não está claro se tais afecções representam duas condições clínicas distintas ou se, de fato, trata-
se da mesma afecção com perfis inflamatórios diferentes. Levando em consideração os dados apresentados, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) O lavado broncoalveolar obtido na asma felina possui celularidade constituída em sua maior parte por neutrófilos. 
b) A asma felina é atribuída a uma reação de hipersensibilidade do tipo IV (tardia), desencadeada pela inalação de alérgenos. 
c) As manifestações clínicas da doença brônquica felina normalmente são agudas na maioria dos pacientes. 
d) A radiografia torácica de gatos com doença brônquica geralmente evidencia padrão intersticial nodular. 
►e) Terbutalina e dexametasona são substâncias potencialmente úteis no tratamento da crise asmática no gato. 

 
46 - A doença valvar degenerativa é considerada a mais importante cardiopatia na espécie canina. Embora a totalidade de 

sua etiologia ainda seja incerta, acredita-se que fatores genéticos e mediadores químicos favoreçam a dissolução do 
colágeno valvar, condição esta que culmina em alteração estrutural e degeneração de suas cúspides. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Nos cães, o processo degenerativo é verificado com mais frequência na valva tricúspide. 
b) Cães de grande porte são acometidos mais frequentemente que aqueles de menor porte. 
►c) Muitos cães com degeneração valvar degenerativa permanecem assintomáticos por longos períodos. 
d) O diagnóstico da doença valvar degenerativa é confirmado pelo exame eletrocardiográfico. 
e) A principal terapia recomendada para a doença valvar degenerativa é a correção cirúrgica. 

 
47 - Uma das principais doenças dos pombos domésticos, que afeta diversas outras espécies de pombos, além de outras 

aves, cujo sinal característico são nódulos na orofaringe, é: 
 

a) colibacilose por Escherichia coli. 
b) circovirose, pelo vírus PBFDV. 
c) doença de Newcastle, por paramixovírus. 
►d) tricomoníase, por Trichomonas gallinae. 
e) tuberculose, por Mycobacterium avium. 
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48 - No que se refere à fisiopatologia do estresse, assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O sistema nervoso autônomo (epinefrina e norepinefrina) age sobre a pupila, causando midríase. 
(   ) Sob o efeito de glicocorticoides, há supressão inflamatória afetando o sistema imunológico. 
(   ) Na fase de alarme, a reação mais esperada é a falência orgânica e o óbito. 
(   ) O distresse corresponde a condições de estresse contínuo, causando danos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
►d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
49 - Com relação à castração pediátrica (pediatric neutering), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Pode ser definida como aquela realizada antes dos seis meses de vida. 
(   ) Mostra-se essencial para que todos os animais saiam do abrigo já castrados. 
(   ) A taxa de complicações pós-operatórias tem sido semelhante à da castração tradicional. 
(   ) Aumenta a ocorrência dos tumores mamários em cadelas e gatas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – V – V – F. 

 
50 - Os números sobre violência contra a mulher são divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos [...] no dia em que a Lei Maria 

da Penha completa 12 anos. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência recebeu 72.839 denúncias [...] entre 
janeiro e junho deste ano [...] A violência física e a psicológica lideram o ranking. 

(Fonte: O Globo, 7/8/2018. <https://oglobo.globo.com/sociedade/governo-recebeu-quase-73-mil-denuncias-de-violencia-contra-mulher-no-
primeiro-semestre-22955542>.) 

 

Com relação ao assunto abordado no texto acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os profissionais de saúde envolvidos com a violência contra a mulher são médicos, enfermeiros e psicólogos. 
b) O enfrentamento da violência doméstica com maus-tratos aos animais é de responsabilidade da polícia. 
c) O sigilo profissional isenta o veterinário de comunicar maus-tratos aos animais e violência doméstica às autoridades. 
d) As prevalências de mordeduras de cães de famílias com e sem casos de violência doméstica são iguais. 
►e) O veterinário deve suspeitar de violência doméstica em casos de traumas não acidentais do animal. 

 
 

 

Um clínico entrou em contato com a equipe do Laboratório de Zoonoses e Epidemiologia Molecular (LAZEM) da UFPR, para 
o encaminhamento de uma amostra de um gato com sinais clínicos compatíveis com hemoparasitose. O gato apresentava-
se apático, mucosas pálidas, anêmico, com hepatoesplenomegalia e presença de pulgas no momento da coleta. Discorra 
sobre a coleta e o envio da amostra adequada. Após a chegada ao LAZEM, descreva os procedimentos para a realização 
de um teste sorológico e molecular. 
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A obtenção de resultados laboratoriais confiáveis depende de coleta e manuseio adequados das amostras. Relate como 
devem ser realizadas as coletas, o manuseio e o armazenamento adequados das amostras de sangue total, soro e plasma, 
urina e efusão. 
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Descreva a técnica de necropsia em um cão e relacione as diferenças com equídeos e ruminantes. 
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Esquematize o fluxograma de processamento de tecidos para avaliação histopatológica em um laboratório de patologia 
veterinária. 
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