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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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

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

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

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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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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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01 - A respeito do transtorno de acumulação compulsiva (TAC), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O TAC, caracterizado pela dificuldade de se desfazer de pertences ou animais, não possui cura definitiva. 
2. A Unidade Básica de Saúde deve ser envolvida no grupo de trabalho específico para instrumentalizar a promoção 

da atenção integral sob a estratégia da saúde única do caso (pessoas, animais e ambiente). 
3. TAC é uma situação complexa, necessitando de um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, 

resultante da discussão coletiva de equipe interdisciplinar, denominado Projeto Terapêutico Singular (PTS). 
4. A retirada dos animais é um dos primeiros passos na abordagem de pessoas com TAC, para que eles sejam 

tratados, castrados e encaminhados para adoção. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

02 - A respeito de políticas públicas municipais para o manejo populacional de cães e gatos, considere as seguintes 
afirmativas:  

 

1. O programa nacional de manejo populacional de cães e gatos foi fundamental para o avanço das políticas públicas 
municipais no Brasil. 

2. O registro e identificação de cães por meio de tatuagem na orelha é um método simples, barato, efetivo e eficaz 
para relacionar os animais aos seus responsáveis. 

3. Fazem parte dos “cães errantes” animais perdidos, abandonados e com tutores, mas a sua maioria é composta 
por animais semidomiciliados. 

4. O abandono de cães e gatos é considerado um problema de saúde pública, necessitando de parâmetros 
epidemiológicos para o seu monitoramento e identificação dos grupos de risco. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

* 03 - Em relação à Saúde Única, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. O conceito de Saúde Única foi fundado como uma advertência em relação às principais formas de proteger a 
saúde pública por meio de políticas que previnam e controlam patógenos nas populações animais. 

2. A resistência aos medicamentos é um dos principais problemas globais que necessita de uma abordagem 
interdisciplinar e transnacional. 

3. As alterações climáticas, a perda da biodiversidade (desmatamento, sobrepesca), a mudança ecológica e 
emergência de doenças são desafios que necessitam de uma abordagem integrada. 

4. A Saúde Única engloba o cuidado com a segurança alimentar, a biodiversidade, a prosperidade econômica e o 
bem-estar emocional e mental. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

04 - Sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), considere as afirmativas abaixo: 
 

1. O Programa Nacional de Assistência Social (PNAS) é uma estratégia pública para minimizar as situações de 
desigualdades sociais e enfrentamento da pobreza. 

2. O PNAS abrange a esfera federal, responsável pela normatização do sistema e execução das suas práticas em 
nível municipal e estadual, como é o caso do Programa Fome Zero e do Bolsa Família.  

3. O SUAS envolve a participação da sociedade civil organizada como estratégia fundamental no combate à pobreza, 
à discriminação e às vulnerabilidades.  

4. A Proteção Social Básica objetiva prevenir a ocorrência de violação de direitos ou ruptura de vínculos 
comunitários e familiares por meio dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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05 - Segundo a Associação Médico-Veterinária Americana (AVMA), o termo Saúde Única se refere a: 
 

a) Integração do Sistema Único de Saúde. 
b) Articulação em saúde dos Centers of Disease Control (CDC). 
►c) Ação integrada de saúde humana, animal e ambiental. 
d) Importância da saúde animal para a saúde humana. 
e) Indicação exclusiva de saúde animal. 

 
06 - A Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, foi um marco nacional na definição de: 
 

a) Política Nacional de Atenção Básica. 
►b) Condutas lesivas ao meio ambiente. 
c) Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. 
d) Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
e) Sistema Único de Saúde. 

 
* 07 - Sobre a febre maculosa brasileira, é correto afirmar que: 
 

a) a doença é transmitida principalmente por capivaras infectadas. 
b) o agente causal é uma bactéria Gram-negativa, parasita intracelular obrigatória. 
c) não faz parte das doenças de notificação compulsória. 
d) o diagnóstico diferencial inclui leptospirose, leishmaniose, hepatite e dengue. 
e) febre, dor de cabeça e problemas respiratórios são sinais clínicos no ser humano. 

 
08 - De acordo com a OIE (World Organisation for Animal Health), já houve notificações de cães e gatos com infecção pelo 

vírus SARS-CoV-2 no Brasil, que incluíram casos: 
 

a) assintomáticos, diagnosticados na região Sul do Brasil. 
b) sintomáticos, com raras mortes ocorridas em animais com comorbidades. 
c) sintomáticos, com apenas uma morte registrada em Cuiabá, região Centro-Oeste. 
►d) assintomáticos, registrados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 
e) assintomáticos, notificados em todas as regiões brasileiras. 

 
09 - De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), 2020, assinale a alternativa correta quanto à 

preparação para emergências de saúde após a COVID-19. 
 

a) O relatório emitido pelo Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) evidenciou uma preparação mundial coletiva e 
adequada para a pandemia. 

►b) Conforme evidenciado na resposta à COVID-19, a liderança e coordenação nacionais são essenciais para uma gestão 
eficaz da resposta, sendo que o compromisso político é um pré-requisito para a preparação global e nacional. 

c) Planos de ação nacionais para a segurança da saúde (NAPHS) foram desenvolvidos por 69 países e vêm sendo totalmente 
financiados pelos seus respectivos governos.  

d) Os sistemas de saúde e a segurança em saúde costumam ser tratados como campo único, e essa abordagem facilita a 
governança da saúde. 

e) A pandemia está evidenciando que cada país deve adotar suas medidas de controle, sem a necessidade de trabalho 
conjunto por meio de colaboração global.  

 
10 - Sobre a doença de Lyme, assinale a alternativa correta. 
 

a) O reservatório são carrapatos Rhipicephalus sanguineus sensu lato. 
►b) O reservatório são carrapatos do gênero Ixodes (Ixodes scapularis, I. ricinus, I. pacificus). 
c) O modo de transmissão ocorre pela picada de larvas do carrapato, que ficam aderidas à pele do hospedeiro para sucção 

de sangue por 2 horas. 
d) Por ser doença rara em território brasileiro, não é de notificação compulsória e investigação obrigatória. 
e) No Brasil, os casos são relatados em regiões com presença de bovinos e alta infestação por carrapatos Rhipicephalus 

microplus. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - De acordo com a Aliança Internacional para Controle de Animais de Companhia, considere os seguintes componentes: 
 

1. Educação; legislação; registro e identificação; eutanásia. 
2. Abrigos e centros de alocação de cães e gatos. 
3. Vacinação e controle parasitário; controle de acesso aos recursos. 
4. Esterilização e contracepção de cães e gatos. 

 

São componentes de um programa abrangente de controle da população canina: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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12 - Segundo a Medicina Veterinária do Coletivo, o acumulador de animais pode ser classificado como: 
 

►a) cuidador sobrecarregado, resgatador e explorador. 
b) protetor animal, acumulador e reciclador. 
c) organização não governamental (ONG) e canil público. 
d) acumulador de animais, de objetivos e de coleções. 
e) compulsivo, esquizofrênico e sociopata. 

 
 

13 - Sobre a determinação do grau de bem-estar, tendo por base o parecer gerado na avaliação de cada conjunto de 
indicadores, assinale a alternativa correta. 

 

a) A presença de maus-tratos ocorre em bem-estar regular, baixo e muito baixo. 
b) Grau de bem-estar alto inclui parecer adequado para todos os conjuntos de indicadores. 
c) A determinação do grau de bem-estar não pode ser utilizada como base na fiscalização municipal de maus tratos. 
d) Os conjuntos de indicadores são ambientais, de conforto, de saúde e comportamentais.  
►e) A liberdade de medo e distresse foi incorporada ao conjunto de indicadores comportamentais. 

 
 
14 - Considere o seguinte caso: 
 

Cecilia, uma chimpanzé que vivia em um zoológico da Argentina, foi o primeiro primata não humano a receber um habeas 
corpus e ter o direito de viver em um santuário. O pedido foi feito por uma ONG à justiça do país, com argumentos de que a 
chimpanzé é um sujeito de direito, e não um objeto, e que se encontrava em condições precárias no zoológico. 

 

(Fonte: G1, Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/santuario-de-sorocaba-recebe-chimpanze-libertada-por-habeas-corpus.ghtml)  
 

Tomando-se como base o caso da Cecilia, considerada como sujeito de direito, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O Direito Animal disciplina os direitos fundamentais dos animais não humanos. 
b) O reconhecimento da relevância do animal não humano como ser senciente e sujeito de direito é objeto do Direito 

Ambiental. 
c) A proteção da dignidade animal independe da existência de um catálogo de direitos fundamentais dos animais não 

humanos. 
d) A existência digna dos animais não humanos exsurge da Lei n.º 9.605 de proteção ambiental. 
e) A proteção da função ecológica redimensiona o status jurídico dos animais não humanos de coisas para sujeitos de 

direitos. 
 

 
15 - A figura a seguir representa a Pirâmide de Maslow, que define cinco categorias das necessidades humanas para o 

atingimento da satisfação pessoal e profissional. 
 

 
 

Considerando que as necessidades dos animais também podem ser hierarquizadas e usadas como indicadores do 
nível de bem-estar, assinale a alternativa correta em relação às necessidades da espécie canina. 

 

a) As necessidades sociais encontram-se na base da pirâmide.  
b) Os requisitos para a sobrevivência e os cuidados de saúde encontram-se no mesmo nível de hierarquia. 
►c) No topo da pirâmide encontram-se as atividades mais variadas e complexas relacionadas com o bem-estar. 
d) A socialização adequada é um requisito fundamental para a sobrevivência. 
e) O enriquecimento ambiental compõe o bloco das necessidades biológicas. 

 
  

 
 

(Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hierarquia_das_necessidades_de_Maslow.svg) 
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16 - Os documentos legais, destinados à Justiça ou de interesse do Poder Judiciário, consistem em um suporte com 
informações emitidas por médico veterinário no exercício da profissão. A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A Resolução n.º 1071/2014 dispõe sobre a normatização de documentos emitidos pelos serviços veterinários. 
2. Laudo pericial é o documento produzido pelos assistentes técnicos a pedido das partes para dirimir dúvidas.  
3. O laudo pericial e o parecer técnico possuem formatações semelhantes, de um modo geral.  
4. A má fé na elaboração dos laudos implica responsabilização ética, civil e penal, conforme o caso. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 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. 

 
17 - Sobre a avaliação clínica e laboratorial do paciente equino com cólica, é correto afirmar: 
 

a) Hematócrito e sólidos totais elevados têm sido associados com melhores prognósticos em cavalos com afecções de 
intestino delgado, mas não naqueles com alterações de intestino grosso.  

►b) O aumento das concentrações de lactato no líquido peritoneal é um indicador mais sensível de obstrução por estrangulação 
intestinal do que o aumento das concentrações de lactato no plasma. 

c) A intervenção cirúrgica não é indicada sem que antes tenha sido realizado o diagnóstico definitivo da causa da cólica.  
d) No cavalo normal, o intestino delgado pode ser palpado no quadrante abdominal superior esquerdo durante a palpação 

retal.  
e) Nos casos de torção do cólon maior, quando há distensão e isquemia, a administração de sedativos (agonistas de 

receptores adrenérgicos alfa-2) e anti-inflamatórios não esteroidais é muito eficiente para controlar a dor. 
 
18 - Os agentes etiológicos de conjuntivite mais comuns nos gatos incluem: 
 

a) vírus da peritonite infecciosa felina (PIF), vírus da leucemia felina (FeLV) e o vírus da imunodeficiência felina (FIV). 
►b) herpesvirus felino tipo I, Chlamydia (Chlamydophila) felis e Mycoplasma felis. 
c) Candida albicans, Staphylococcus epidermidis e Chlamydia trachomatis.  
d) paramyxovirus, conjuntivite alérgica e ceratoconjuntivite seca autoimune. 
e) sinusite, Chlamydia psittaci e hipovitaminose-A. 

 
19 - Sobre a proptose do bulbo ocular, considere os seguintes itens: 
 

1. Aumento do volume do bulbo ocular geralmente causado por trauma, infecções, catarata e glaucoma. 
2. Deslocamento rostral de um bulbo ocular de tamanho normal (para fora da órbita), geralmente causado por 

neoplasia. 
3. Deslocamento caudal ou retração de um bulbo ocular de tamanho normal (para dentro da órbita), geralmente 

causado por fratura. 
4. Deslocamento rostral de um bulbo ocular, de modo que as margens palpebrais se prendam atrás do equador do 

bulbo. 
 

O(s) item(ns) que melhor define(m) o termo proptose do bulbo ocular é/são: 
 

►a) 4, apenas. 
b) 2 e 3, apenas. 
c) 1 e 4, apenas. 
d) 1, 2 e 3, apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
20 - Com relação às clostridioses mais frequentemente diagnosticadas na suinocultura comercial, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Clostridium sordelli é responsável pela síndrome da gastrite e morte súbita em matrizes confinadas. 
b) O corte de dentes de leitões neonatos é fator de risco importante para desenvolvimento de tétano. 
►c) Diarreia causada por Clostridium perfringens tipo A é observada em leitões na primeira semana de vida. 
d) Antibioticoterapia, amplamente realizada na suinocultura, é fator de risco para enterites por Clostridium difficille. 
e) Botulismo é comum devido à dieta onívora da espécie suína. 

 
21 -  Agalactia é uma condição observada em fêmeas parturientes em criações de animais, sendo que diversos agentes, 

substâncias e/ou fatores ambientais podem estar relacionados com o desenvolvimento da condição. Em fêmeas 
suínas, uma das etiologias que pode estar diretamente relacionada com essa condição é: 

 

a) Streptococcus suis. 
b) intoxicação por nitrito e nitrato. 
c) tetos cegos. 
d) Mycobacterium dysgalactiae. 
►e) ergotismo. 
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22 - Sobre o DNA e cromossomos, assinale a alternativa correta. 
 

a) A informação genética está localizada em moléculas de DNA muito curtas e codificadas em uma sequência linear de 
nucleotídeos A, T, U e G. 

►b) Quando um gene que codifica uma proteína é expresso, parte de sua sequência nucleotídica é copiada em RNA, que 
então coordena a síntese de uma proteína específica. 

c) O DNA que forma cada cromossomo eucariótico contém, além dos genes, muitas origens de replicação, dois centômeros 
e um telômero. 

d) Algumas formas da cromatina possuem um padrão de histonas com modificações em suas caudas que fazem com que o 
DNA se torne tão extremamente compactado que os genes podem ser expressos para produzir RNA e proteínas. 

e) Cada molécula de DNA é uma dupla-hélice composta de um par de fitas complementares de nucleotídeos mantidas juntas 
por pontes de carbono entre os pares de bases G-C e A-T. 

 
 
23 - No procedimento cirúrgico e definitivo de contenção de voo em anseriformes adultos, é praticada excisão óssea 

visando a assimetria. Essa excisão deve ser realizada em: 
 

►a) metacarpianos maior e menor. 
b) álula. 
c) dígito maior. 
d) dígito menor. 
e) coracoide. 

 
 
24 - As antas, ou tapires, são grandes mamíferos associados a ambientes florestais. É um relacionamento evolutivo que 

pode orientar decisões diagnósticas e terapêuticas: 
 

a) Suídeos e hipopótamos. 
b) Cervídeos e bovídeos. 
c) Girafídeos e camelídeos. 
►d) Equídeos e rinocerontes. 
e) Procionídeos e proboscídeos. 

 
 
25 - Lesões periapicais são alterações na área ao redor do ápice radicular, mais comumente são sequelas secundárias a: 
 

a) cinomose. 
b) leptospirose. 
►c) pulpite crônica ou necrose pulpar. 
d) periodontite iatrogênica. 
e) displasia de esmalte. 

 
 
26 - Dentes persistentes primários (decíduos ou “de leite”) são mais frequentes em cães de raças pequenas e têm extração 

necessária e difícil. Sobre esses dentes, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Apresentam raízes frágeis, longas e frequentemente em processo de reabsorção. 
2. Os caninos permanentes podem se tornar impactados.  
3. A permanência pode promover má oclusão. 
4. Sua extração pode causar trauma iatrogênico. 
5. Sua permanência pode interferir no caminho normal de erupção dos dentes permanentes. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
 

27 - Assinale a alternativa correta sobre a avaliação sérica das enzimas de avaliação hepática. 
 

a) As enzimas alanina amino transferase (ALT) e aspartato amino transferase (AST) são consideradas marcadores séricos 
das doenças do sistema hepatobiliar com colestase. 

b) Verifica-se aumento sérico da fosfatase alcalina na necrose hepática nos animais em crescimento e em animais adultos 
com atividade osteoblástica aumentada.  

c) As enzimas alanina amino transferase (ALT) e gama glutamil transferase (GGT) são marcadores séricos das doenças do 
sistema hepatobiliar com colestase. 

►d) Na doença hepatobiliar com colestase, ocorre aumento das enzimas séricas gama glutamil transferase (GGT) e fosfatase 
alcalina. 

e) A alanina amino transferase (ALT) e a fosfatase alcalina são enzimas ligadas à membrana do hepatócito, e o aumento da 
concentração sérica dessas enzimas ocorre na doença hepatobiliar com necrose. 
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28 - Sobre a interpretação da resposta leucocitária, é correto afirmar: 
 

a) Desvio à esquerda é o aumento do número de linfócitos imaturos no sangue e indica inflamação. 
►b) Neutrofilia e desvio à esquerda são alterações observadas na inflamação. 
c) Neutropenia é a diminuição do número de neutrófilos no sangue e ocorre no parasitismo, hipersensibilidade e na 

inflamação de tecidos com muitos mastócitos. 
d) Macrófagos são células imaturas do sangue que se tornam monócitos nos tecidos. 
e) No sangue, a presença de neutrófilos com alteração tóxica indica que a produção na medula óssea foi mais lenta devido 

à inflamação. 
 
29 - Considere a seguinte situação: um cão apresentou sangramento excessivo durante cirurgia eletiva. Alguns dias após 

esse evento, o cão retornou para realizar alguns exames, com os seguintes resultados: contagem de plaquetas normal, 
tempo de sangramento da mucosa oral (TMSO) prolongado, tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) normal, 
tempo de protrombina (TP) normal e produtos de degradação da fibrina (PDF) normal. Diante desses resultados, o 
distúrbio/doença compatível com os exames apresentados é:  

 

a) erliquiose. 
►b) doença de von Willebrand. 
c) hemofilia. 
d) coagulação intravascular disseminada (CID). 
e) trombocitopenia imunomediada. 

 
30 - Atualmente, o fármaco mais utilizado no tratamento clínico do hiperadrenocorticismo em cães é: 
 

a) metimazol. 
b) fludrocortisona. 
►c) trilostano. 
d) glipizida. 
e) cetoconazol. 

 
31 - Um cão de 10 kg foi internado e um dos parâmetros a serem investigados é a produção de urina. Dessa forma, o débito 

urinário foi avaliado, esvaziando-se a bexiga do cão e verificando a produção de urina após 1h. O volume de urina 
produzido por esse cão nesse tempo foi de 18 mL, o que é indicativo de: 

 

a) anúria. 
b) oligúria. 
►c) débito urinário normal. 
d) poliúria. 
e) polaciúria. 

 
32 - O diagnóstico definitivo de peritonite infecciosa felina (PIF) é obtido, via de regra, somente após a morte do animal 

ante achados histopatológicos e imunohistoquímica, sendo que o diagnóstico de PIF in vivo é um enorme desafio. 
Assim, a suspeita de PIF, tanto para a forma não-efusiva quanto para a efusiva, inclui o somatório de achados clínicos 
e laboratoriais. Ao investigar um gato com suspeita de PIF, e avaliando as informações que seriam compatíveis com o 
esperado na doença, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A efusão abdominal ou torácica (na forma efusiva) apresenta líquido de cor palha a amarelo-dourado, viscoso e, 
quando agitado, espumoso. 

2. O teste de Rivalta é feito com uma gota da efusão em um tubo contendo água destilada e ácido acético, e tem 
valor preditivo positivo para PIF maior que 80%.  

3. No líquido da efusão, uma relação albumina:globulina menor ou igual a 0,4 é altamente sugestiva de PIF. 
4. Na PIF não efusiva, são frequentes lesões oculares e outras manifestações inespecíficas como febre, redução de 

apetite e letargia. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

33 - A síndrome de lise tumoral (SLT) ocorre pela destruição maciça e abrupta de células tumorais no organismo. Com 
base nessa afirmação, constituem-se como fatores de risco a essa síndrome, EXCETO: 

 

►a) hipofosfatemia. 
b) disfunção renal pré-existente. 
c) desidratação. 
d) oligúria. 
e) hipotensão. 
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34 - A resistência aos quimioterápicos (resistência a múltiplas drogas – RMD) está associada a mecanismos celulares e 
fatores que afetam a biodisponibilidade e a eficácia do fármaco. Com base no exposto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. O mecanismo celular é uma forma mais rápida de resistência e é classificado como um mecanismo extrínseco, 
adquirido e epigenético. 

2. Método e protocolo de administração, dosagem e absorção do quimioterápico se constituem como fatores que 
afetam a eficácia do fármaco.  

3. Mecanismos celulares de resistência aos quimioterápicos podem agir individualmente ou em sinergismo no 
organismo, levando à RMD. 

4. Aumento no mecanismo de reparo do DNA e incapacidade da célula tumoral para sofrer apoptose podem levar à 
RMD. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

35 - Tromboembolismo pulmonar se origina geralmente de um trombo presente em qualquer outro local na circulação 
venosa. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Ruptura de abscesso hepático na veia cava caudal é uma causa de tromboembolismo pulmonar. 
2. Endocardite valvular de mitral leva ao desenvolvimento de tromboembolismo pulmonar. 
3. Êmbolos pulmonares sépticos se originam de endocardite bacteriana e tromboflebite da veia jugular.  
4. Êmbolos de gordura, êmbolos encefálicos e êmbolos hepáticos podem ser observados no pulmão.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

36 - Micoplasmoses são enfermidades que causam principalmente problemas respiratórios, urogenitais e em articulação 
nas aves. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Mycoplasma gallisepticum é a única espécie de micoplasma de importância econômica na produção avícola. 
2. Doença crônica respiratória das galinhas e aerossaculite das aves são formas clássicas da infecção por 

Mycoplasma sp 
3. A disseminação do agente pode ocorrer horizontalmente por meio da infecção do ovo. 
4. Acasalamentos e inseminações artificiais podem favorecer a transmissão vertical do agente, por meio de 

aerossóis. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 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. 

 
 

37 - Sobre os procedimentos específicos de prevenção e vigilância epidemiológica para a influenza aviária (IA), considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. Aves migratórias e comércio internacional são fatores que contribuem para a transmissão da IA. 
2. A IA é uma doença exótica no território nacional. 
3. O material genético (ovos férteis e aves de um dia) e as aves ornamentais importadas sofrem vigilância ativa para 

IA no país de origem e ao ingressarem no Brasil. 
4. A IA é uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 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. 
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38 - Amiloide é o termo que se refere a um grupo de substâncias proteáceas majoritariamente extracelulares e 
quimicamente variadas. Sobre a amiloide, assinale a alternativa correta. 

 

a) Histologicamente, é uma substância homogênea basofílica. 
►b) Causa atrofia ou morte celular por compressão ou isquemia. 
c) No fígado, se deposita nos sinusoides hepáticos. 
d) Assume a cor preta quando empregada a coloração de vermelho congo. 
e) A coloração permanece inalterada sob luz polarizada na coloração de vermelho congo. 

 
39 - A uveíte recorrente equina é a principal causa de cegueira em cavalos, levando a perda do globo do olho e perda da 

função do animal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os agentes infecciosos, como a Leptorspira interrogans, são responsáveis pelo episódio inicial e os episódios 
subsequentes de uveíte. 

b) As lesões da úvea, lente, córnea e retina ocorrem desde o episódio inicial da doença. 
c) O glaucoma está presente nos casos agudos de uveíte.  
d) O objetivo principal do tratamento é reduzir a inflamação com o uso de corticoides durante os processos agudos e de 

quiescência da uveíte. 
►e) A atropina tópica é indicada para evitar sinequia posterior e glaucoma secundário. 

 
40 - As deformidades angulares fazem parte do complexo de doenças ortopédicas do desenvolvimento em potros. A 

respeito do tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os desvios angulares são conhecidos como varus ou valgo, dependendo do sentido do desvio, sendo carpo varus o mais 
comum em potros. 

b) Entre as causas das deformidades congênitas, pode-se citar posicionamento inadequado dentro do útero, alterações 
hormonais na égua e ossificação incompleta dos ossos cuboidais.  

►c) Entre os sinais clínicos, pode-se observar desvio angular do membro afetado, desgaste irregular do casco e em alguns 
casos é possível alinhar o membro manualmente. 

d) Os tratamentos conservativos envolvem repouso e casqueamento, sendo a porção medial do casco removida em desvios 
valgo e a porção lateral do casco removida em desvios varus. 

e) Em casos graves e em potros mais velhos, parafusos e grampos fisários são colocados na região côncava do desvio. 
 
41 - Corresponde a um material de sutura monofilamentar absorvível: 
 

a) poliglactina 910.  
b) polímero glicólico/láctico.  
►c) polidioxanona.  
d) ácido poliglicólico. 
e) poliamida. 

 
42 - De acordo com o Sistema de Classificação de Feridas do National Research Council, pode ser classificada como uma 

ferida cirúrgica limpa-contaminada: 
 

a) a ovariohisterectomia eletiva.  
b) a colecistectomia com escape de bile. 
c) a perfuração do trato intestinal.  
d) a toracotomia para massagem cardíaca interna. 
►e) a enterotomia. 

 
43 - Sobre os fatores que influenciam a rigidez dos fixadores externos, é correto afirmar: 
 

►a) Quanto maior o número de pinos de fixação, até o total de 4 por fragmento distal e proximal principais, maior é a rigidez 
do fixador e melhor a distribuição das cargas fisiológicas entre os pinos.  

b) Pinos com diâmetros maiores, com limite de até 50% do diâmetro do osso, são mais indicados, pois têm aumento 
exponencial de sua a rigidez. 

c) Combinar fixadores externos com pinos intramedulares diminui a rigidez dos fixadores e, portanto, diminui a rigidez de 
fixação da fratura no úmero e no fêmur. 

d) Os pinos rosqueados de perfil positivo devem ser inseridos diretamente, sem antes pré-perfurar o osso. 
e) Os pinos devem ser colocados distantes da fratura e das articulações.  

 
44 - A hipotermia é uma das complicações mais comuns no período perianestésico. Sobre a hipotermia na anestesia, é 

correto afirmar: 
 

a) O padrão de hipotermia perianestésica típico tem três fases: inicial rápida (ou de redução rápida), decréscimo linear (ou 
de redução linear), tardia lenta (ou de redução lenta).  

b) Espécies como anfíbios, répteis e alguns peixes são considerados homeotérmicos, pois suas temperaturas variam de 
acordo com a temperatura ambiente.  

c) A perda de calor por radiação é eficientemente inibida pelos métodos comuns usados para limitar a perda de calor, como 
uso de cobertores e colchões de água circulante. 

►d) Os quatro mecanismos de perda de temperatura na anestesia são: radiação, condução, convecção e evaporação.  
e) O uso de soluções alcoólicas na antissepsia cirúrgica minimiza as perdas de calor por evaporação, quando comparadas 

com soluções aquosas.  
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45 - A taxa geral de biotransformação do isofluorano é de: 
 

►a) 0,2%.  
b) 0,02%.  
c) 2-5%.  
d) 2-8%.  
e) 20-46%.  

 
46 - Considerando as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas do propofol, assinale a alternativa correta. 
 

a) Por sua natureza lipofílica, o volume de distribuição do propofol em cães é reduzido (< 2 L/kg).  
b) O propofol pode induzir náusea e vômito no período pós-operatório imediato. 
c) O propofol não atravessa a barreira placentária, por isso é uma boa escolha para anestesia na cesárea. 
d) Além de não possuir efeitos analgésicos, o propofol pode induzir hiperalgesia após infusão prolongada. 
►e) No gato, há metabolismo extra-hepático, tendo sido comprovado que esse processo também ocorre no tecido pulmonar.  

 
47 - O acúmulo anormal de efusões no pericárdio é comum em pacientes criticamente enfermos com doença cardíaca e 

pode levar a tamponamento cardíaco. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As principais causas de efusão pericárdica em cães são neoplasias e pericardite idiopática. 
2. O pulso paradoxal (pulsus paradoxus) é um achado típico no paciente com tamponamento cardíaco. 
3. As radiografias torácicas são o padrão ouro para o diagnóstico de efusões pericárdicas e tamponamento cardíaco. 
4. A pericardiocentese deve ser realizada preferencialmente no hemitórax esquerdo, com o paciente em decúbito 

lateral direito. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
48 - Ao analisar o exame radiográfico dos membros pélvicos, na projeção ventrodorsal de um gato, macho, 1 ano e seis 

meses de idade, sem histórico de trauma e com claudicação do membro pélvico esquerdo, foram visibilizados os 
seguintes sinais radiográficos: mal alinhamento da epífise da cabeça do fêmur esquerdo; áreas de osteólise da cabeça 
femoral e colo femoral esquerdo; e esclerose regional. Com base no exposto, o principal diagnóstico diferencial é: 

 

a) Fratura em colo femoral esquerdo. 
►b) Fratura fisária espontânea da cabeça do fêmur esquerdo. 
c) Fratura e artrite asséptica do colo femoral. 
d) Necrose asséptica da cabeça femoral. 
e) Displasia coxofemoral unilateral. 

 
49 - Considere a seguinte descrição dos achados ultrassonográficos da próstata em um cão castrado: próstata com 

aumento de volume assimétrico, contorno irregular, presença de calcificações intraparenquimatosas visibilizadas pela 
presença de ecos brilhantes com sombreamento acústico posterior, lineares e irregulares. O diagnóstico diferencial 
provável e a conduta para a definição diagnóstica são, respectivamente: 

 

a) abscesso prostático; encaminhar para a laparotomia exploratória. 
b) prostatite bacteriana; realizar avaliação citológica. 
c) prostatite fúngica; realizar coleta de líquido seminal. 
►d) neoplasia prostática; realizar avaliação citológica ou histopatológica. 
e) hiperplasia prostática benigna; realizar controle ultrassonográfico. 

 
50 - Em um gato com dificuldade respiratória, considere o exame radiográfico com os seguintes sinais: coleção focal de ar 

ao redor do ápice cardíaco na projeção lateral, desvio dorsal da silhueta cardíaca, aumento da opacificação alveolar 
pulmonar periférica. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde ao diagnóstico radiográfico torácico 
mais provável. 

 

a) Hérnia periotoneopericárdica. 
b) Ruptura diafragmática. 
►c) Pneumotórax. 
d) Efusão pleural. 
e) Asma felina. 

 


