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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. 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 E SAÚDE PÚBLICA 
 
01 - Um morador em situação de rua começou a apresentar sinais de gripe após passar uma noite muito fria ao relento. Ele 

pertence a um grupo de moradores que é acompanhado por uma ONG, a qual presta assistência quando possível. Um 
membro dessa ONG o levou a um pronto atendimento (PA), onde ele foi prontamente atendido devido à gravidade dos 
seus sinais clínicos. O morador não possuía emprego formal nem moradia fixa. Esse atendimento recebido pelo morador 
no PA obedece ao princípio do SUS denominado: 

 

►a) universalidade. 
b) equidade. 
c) controle social. 
d) regionalização. 
e) descentralização. 

 
 

02 - Sobre o controle social, um dos princípios do SUS, assinale a alternativa correta. 
 

a) A Lei Orgânica n.º 8.080/90 dispõe sobre esse princípio em detalhes e reforça a importância da participação popular. 
►b) Esse princípio é descrito em várias leis, porém a Lei Orgânica n.º 8.142/90 discorre detalhadamente sobre ele. 
c) No controle social, está prevista a realização de conferências municipais, estaduais e federal a cada três anos. 
d) O controle social exige a criação de um conselho municipal de saúde composto por 40% de profissionais de saúde e 60% por 

populares. 
e) O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado e não deliberativo que atua no desenvolvimento de estratégias e 

execução da política de saúde do município. 
 

 
03 - Muito se falou em imunidade de rebanho para o combate à COVID-19, inclusive antes da criação de uma vacina efetiva. Se 

fosse possível o desenvolvimento dessa imunidade a partir da infecção de suscetíveis, considerando a população 
brasileira com 200 milhões de habitantes, poderíamos estimar a infecção de 140 milhões e o óbito de cerca de 5,6 milhões 
de brasileiros. Nessa estimativa, os valores de 140 milhões (70%) e 5,6 milhões (4%) correspondem respectivamente à 
taxa/porcentagem de: 

 

a) comunicantes e morbidade específica por COVID-19. 
b) infectados e mortalidade específica por COVID-19. 
c) fonte de infecção e letalidade por COVID-19. 
d) fonte de infecção e incidência por COVID-19. 
►e) infectados e letalidade por COVID-19. 

 
 

04 - Um pesquisador estudou a relação entre a presença de desmatamento recente e ocorrência da leishmaniose visceral 
canina. Para tanto, 450 animais selecionados aleatoriamente foram submetidos ao exame clínico e laboratorial para o 
diagnóstico dessa importante zoonose. No momento da coleta de sangue, os tutores que concordaram em participar da 
pesquisa assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e responderam a um questionário 
epidemiológico. Dos 35 cães positivos, 21 moravam próximos a áreas recentemente degradadas, enquanto que no grupo-
controle, formado por 415 cães negativos, 42 moravam próximos a áreas recentemente degradas. Nesse caso, o tipo de 
estudo e o OR são, respectivamente:  

 

a) estudo de caso-controle; 11,18. 
b) estudo ecológico; 13,32. 
c) ensaio clínico randomizado; 11,18. 
►d) estudo transversal; 13,32. 
e) estudo de coorte; 11,18. 

 
 
05 - Sobre a raiva humana, assinale a alternativa correta. 
 

a) No Brasil, os principais transmissores da raiva para o homem ainda são os cães devido à grande proximidade dessa espécie 
com o homem. 

b) Acomete principalmente mulheres, donas de casa, justamente por permanecerem por mais tempo em contato com os cães, 
principais transmissores da raiva para o homem. 

c) Um dos grandes problemas que ocorre no Brasil é a demora na busca pelo tratamento, sendo que nos casos positivos que 
ocorreram entre os anos de 2000 e 2017 a média dessa procura foi maior que dois meses. 

d) No período entre 2000 e 2017, a maioria dos casos de raiva humana no Brasil ocorreu na zona urbana, em adultos de meia 
idade, com média de 47 anos. 

►e) O protocolo de Recife, baseado no protocolo de Milwaukee, foi aplicado em vários pacientes com quadro clínico da raiva no 
período entre 2000 e 2017 e resultou na sobrevivência de dois brasileiros. 
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06 - O complexo teniose-cisticercose acomete milhares de indivíduos, especialmente em países em desenvolvimento e com 
cobertura sanitária baixa. Além da importância sanitária, esse complexo também causa prejuízos econômicos 
relacionados à produção animal, como perda de peso e retardo no desenvolvimento. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta.  

 

►a) A cisticercose humana pode levar a uma série de sintomas neurológicos, sendo um dos mais comuns a convulsão quando o 
cisto se instala no SNC (neurocisticercose). 

b) Acredita-se que em países onde a cisticercose humana é endêmica cerca de 20% de casos neurológicos agudos ocorram por 
essa causa. 

c) Apesar de os suínos normalmente serem assintomáticos, estima-se que uma carcaça contaminada por cisticerco possa ter 
um valor menor que 25% do valor de uma carcaça saudável. 

d) Uma das melhores formas de prevenção em áreas endêmicas é melhorar e intensificar os serviços de inspeção post morten, 
pois com essa identificação seria possível interromper a cadeia de transmissão. 

e) Uma forma de prevenção bastante eficiente é a destinação adequada das fezes dos suínos, evitando a contaminação do 
ambiente e do homem. 

 
07 - Um gato macho, com dois anos de idade, SRD, foi levado ao hospital veterinário, apresentando lesões ulceradas no 

focinho, face e patas dianteiras. Durante o exame clínico, o médico veterinário observou lesões semelhantes no braço do 
tutor, que relatou que sua esposa também apresentara lesões semelhantes. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.  

 

a) As lesões são decorrentes de uma infecção por fungos do gênero Sporothrix, que possuem os cães e gatos como reservatórios 
importantes. 

b) O gato e seus tutores foram infectados por fungos do gênero Cryptococcus, que são altamente transmissíveis e inoculados 
por meio de arranhadura. 

►c) A zoonose em questão é a esporotricose, causada por fungos dimórficos, que podem ser encontrados no meio ambiente ou 
em reservatório animal. 

d) A criptococose acometeu o felino e seus tutores, uma vez que o agente etiológico é facilmente transmitido pelo ar ou por 
lambedura em pele íntegra. 

e) O diagnóstico definitivo deverá ser feito por meio de cultura em ágar nutriente em estufa a 35 ºC e também em temperatura 
ambiente, uma vez que o fungo é dimórfico. 

 
08 - É correto afirmar que a hantavirose: 
 

a) é transmitida principalmente pela via fecal-oral, com a ingestão de alimentos contaminados, sem a devida higienização. 
b) pode ser prevenida por meio de vacinação com vacina polivalente devido ao grande número de variantes. 
c) possui como reservatórios animais silvestres, principalmente roedores médios, como pacas, cotias e gambás. 
d) tem como complicação a ocorrência de hipervolemia, quadro que pode ser fatal em pacientes hipertensos. 
►e) possui como sinais iniciais febre, mialgia, dores abdominais, cefaleia intensa, sinais que podem ser confundidos com outras 

infecções. 
 
09 - A leptospirose é uma importante zoonose causada por uma bactéria espiroqueta que possui mais de 20 espécies e mais 

de 300 sorovares. Acomete um grande número de espécies animais, incluindo o homem. Em relação a essa zoonose, 
assinale a alternativa correta.  

 

a) A classificação dessa bactéria é complexa, porém a mais recente a classifica em duas linhagens filogenéticas, de acordo com 
a virulência. 

b) Estima-se que ocorram cerca de 1,8 milhões de novos casos anualmente, tornando essa zoonose uma das mais importantes. 
►c) O homem é considerado hospedeiro acidental, mas pode eliminar a bactéria pela urina. 
d) As leptospiras podem invadir uma grande variedade de células, exceto macrófagos e neutrófilos. 
e) A doença é mais comum em países de clima frio, uma vez que as baixas temperaturas preservam melhor a bactéria no meio 

ambiente. 
 

10 - A toxoplasmose é endêmica no Brasil e em muitos países do mundo. Apesar de altamente prevalente, a maioria dos casos 
ocorre de forma assintomática. Possui importância grande quando a transmissão ocorre intrauterinamente, podendo levar 
a casos de malformação grave e até morte. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.  

 

a) Vários surtos já foram registrados no Brasil, sendo o maior deles em Santa Maria – RS, cuja via de transmissão responsável 
pelo surto foi por meio de alimentos contaminados, mais especificamente, hortaliças.  

b) Estudos demonstraram que as principais vias de transmissão dessa zoonose ao homem são o contato com gatos infectados 
e a contaminação em laboratório. 

►c) Devido à complexidade do diagnóstico laboratorial, nos casos de surtos, são considerados casos aqueles indivíduos que 
foram positivos para IgM e apresentaram teste de avidez baixa para IgG. 

d) O surto que ocorreu em uma empresa em Londrina – PR foi devido à contaminação da água utilizada para o consumo, uma 
vez que a cloração não é eficiente para a eliminação dos oocistos. 

e) O segundo maior surto de toxoplasmose ocorreu em Santa Isabel do Ivaí – PR e teve como alimento responsável a carne de 
carneiro que foi oferecida em uma grande festa. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Os critérios de inspeção sanitária do leite estão relacionados, entre outros fatores, com os padrões de qualidade 

estabelecidos pelo Decreto n.º 9.013, de 2017. Com relação aos padrões de qualidade físico-químicos do leite cru, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) As provas de fosfatase alcalina e de peroxidase deverão apresentar resultado positivo e negativo, respectivamente. 
►b) O teor de gordura deverá ser de, no mínimo, 3,0 g/100 g. 
c) O índice crioscópico verifica a qualidade higiênica da ordenha. 
d) A acidez deverá ser menor ou igual a 0,14 g de ácido lático/100 mL. 
e) Os sólidos totais deverão ser de, no mínimo, 20 g/100 g. 

 
12 - Quantificar microrganismos em produtos de origem animal é uma das formas mais utilizadas para avaliar a qualidade 

higiênica e a adequação desses alimentos aos parâmetros da legislação nacional da inspeção sanitária. Diante do exposto, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Na técnica de contagem por plaqueamento em profundidade, o limite de detecção é de 1000 UFC/g para alimentos sólidos. 
b) Na técnica de contagem por plaqueamento em superfície, a diluição da amostra é inoculada em uma placa de petri vazia em 

um volume de 1 mL. 
c) Na técnica de contagem por tubos múltiplos, o inóculo é espalhado com uma alça de Drigalski até que o excesso de líquido 

seja absorvido pelo meio de cultura. 
d) Na técnica de contagem por plaqueamento em gotas (drop plate), o inóculo de 10 mL não é espalhado e sim depositado sobre 

o meio de cultura. 
►e) Na técnica de contagem por filtração, as amostras devem ser límpidas, sem sólidos em suspensão, para que possam ser 

filtradas através de uma membrana de poro 0,45 µm. 
 
13 - Existem alguns cuidados especiais que devem ser tomados nos procedimentos analíticos para detecção ou quantificação 

de Listeria monocytogenes. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Caso as amostras não sejam analisadas imediatamente após a chegada ao laboratório, alimentos refrigerados devem 
ser congelados antes da quantificação de L. monocytogenes a fim de reduzir sua velocidade de multiplicação. 

2. Na análise quantitativa, é importante que as amostras sejam analisadas o mais rápido possível, já que 
L. monocytogenes cresce em temperatura de refrigeração, podendo ocorrer uma elevação na quantidade 
originalmente presente. 

3. Nenhum indivíduo que faça parte do grupo de risco, como as grávidas e os imunodeprimido, deve realizar essas 
análises, mesmo que treinado. 

4. Após a realização dos procedimentos analíticos, o material a ser descartado precisa ser descontaminado em 
autoclave a 100 ºC/30min. 

 

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. 

 
14 - No que diz respeito às características bioquímicas, é correto afirmar que as bactérias do tipo Salmonella enterica subsp. 

enterica são: 
 

a) urease positiva. 
b) fermentadores da lactose. 
c) indol positivo. 
d) citrato negativo. 
►e) móveis pela produção de flagelos peritríquios, exceto os sorotipos Pullorum e Gallinarum, que são imóveis. 

 
15 - Com relação aos Staphylococcus aureus isolados em produtos de origem animal, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A doença transmitida por S. aureus é uma intoxicação provocada pela ingestão de toxinas formadas no alimento. 
b) As toxinas estafilocócicas são dissacarídeos compostos por uma molécula de lactose e uma de glicose. 
c) As toxinas são sensíveis ao processo de cocção dos alimentos. 
d) Os S. aureus são bastonetes Gram-negativos. 
e) O reservatório de S. aureus são as plantas e o solo. 

 
16 - Com relação à síndrome úlcera gástrica em equinos, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O tratamento visa elevar o pH do conteúdo gástrico, o que pode ser alcançado com o uso de antagonistas do receptor de 
histamina (H 2), como ranitidina, ou inibidores da bomba de prótons, como omeprazol. 

b) A síndrome úlcera gástrica produz a mesma manifestação clínica em todas as idades, desde neonatos, potros até cavalos 
adultos. 

c) Em potros lactentes, as lesões ocorrem na porção escamosa do estômago, adjacente a margo plicatus sem sintomas clínicos. 
d) Em cavalos adultos, a ulceração ocorre frequentemente na mucosa escamosa adjacente a margo plicatus, sendo normalmente 

associada a diarreia.  
e) Quando há ulceração difusa, ela está tipicamente está associada a potros com baixa no desenvolvimento corpóreo. 
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17 - Sobre a neonatologia equina, é correto afirmar: 
 

a) A ingestão de colostro pelo neonato não é de suma importância devido à transferência de imunoglobulinas maternas como 
IgG, IgA e IgM durante a gestação. 

b) Fatores como a saúde da mãe, ambiente limpo, seco e aquecido, ingestão adequada de colostro, curativo umbilical diário, 
controle de endo e ectoparasitas são fatores externos que não interferem na saúde neonatal. 

c) Desnutrição, má conformação perineal, corrimento vaginal purulento, lactação prematura antes do parto e transporte 
prolongado antes do parto são fatores que influenciam a saúde materna, porém não interferem na saúde neonatal.  

►d) Deficiência na transferência passiva de imunoglobulinas (DTPI) predispõe o desenvolvimento de bacteremia e septicemia, 
sendo indicado o fornecimento de colostro de boa qualidade e/ou soro hiperimune. 

e) O potro deve mamar o colostro em até 72 horas após o parto e defecar o mecônio em até 48 horas após o parto. 
 
 
18 - A estrutura abdominal mais hiperecoica é o/a: 
 

a) fígado. 
►b) próstata. 
c) baço. 
d) córtex renal. 
e) medula renal. 

 
 

19 - O corte ecocardiográfico que avalia o fluxo da valva mitral é o: 
 

a) transversal na janela paraesternal direita, na altura da valva mitral. 
b) longitudinal na janela paraesternal direita, na altura dos músculos papilares. 
c) transversal na janela paraesternal esquerda, na via de saída do ventrículo esquerdo. 
►d) longitudinal, na janela paraesternal esquerda, no apical quatro câmaras. 
e) longitudinal, na janela paraesternal direita, no apical cinco câmaras. 

 
 

20 - A doença que pode apresentar alterações difusas no exame ultrassonográfico no parênquima hepático de características 
hiperecoicas, hipoecoicas ou mistas é o/a: 

 

a) fibrose hepática. 
b) lipidose hepática. 
►c) linfoma. 
d) congestão passiva. 
e) hepatite aguda. 

 
 

21- A evolução dos aparelhos de raios X permitiu a realização do estudo radiográfico do tórax de equinos adultos. Para tanto, 
as imagens são adquiridas em quatro projeções laterais: craniodorsal, caudodorsal, caudoventral e cranioventral. 
Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Na projeção craniodorsal, avalia-se a porção dorsal do coração, a traqueia e a carina. 
b) Na projeção caudodorsal, avalia-se a porção cranial do coração e a porção ventral da traqueia, com sobreposição dos 

membros torácicos. 
c) Na projeção caudoventral, avalia-se a porção cranial do mediastino. 
d) A projeção cranioventral é a melhor para avaliação dos pulmões. 
e) Nas projeções cranioventral e caudoventral, os grandes vasos da base do coração e os pulmões podem ser avaliados. 

 
 

22 - A colheita de amostras biológicas é frequente na rotina do médico veterinário de animais silvestres. Na necessidade da 
colheita de amostras biológicas de capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) capturadas em um parque de uma cidade, 
deseja-se fazer colher o sangue para avaliar a presença de hemoparasitas e os parâmetros bioquímicos (ureia, creatinina, 
proteínas totais, glicose, fosfatase alcalina e bilirrubina), bem como obter amostras de carrapatos para identificação, e de 
fezes para coprocultura. Com base nas informações exibidas, assinale a alternativa que apresenta as metodologias 
compatíveis com o tipo de amostra desejada. 

 

►a) Para a colheita de sangue, deve-se fazer a venipunção da veia cefálica, colocando-se, em seguida, o sangue em tubo sem 
aditivo a fim de obter o soro para a avaliação de bioquímica; as fezes devem ser obtidas diretamente do reto dos animais e, 
para a observação de hemoparasitas, deve-se fazer o esfregaço direto de sangue periférico. 

b) O sangue deve ser armazenado em um tubo com aditivo (heparina) para a obtenção do soro; para a pesquisa de 
hemoparasitas, deve-se fazer um esfregaço direto de sangue periférico, utilizando corantes hematológicos. 

c) O sangue obtido da venipunção da veia cefálica deve ser armazenado em um tubo com aditivo (EDTA) para a obtenção do 
soro, esfregaço sanguíneo, coleta de carrapatos, e as fezes devem ser colhidas diretamente do reto da capivara e em seguida 
armazenadas em frasco com formol a 10%. 

d) Para o exame direto de hemoparasitas, deve-se colher o sangue das capivaras por punção intracardíaca e armazenar o 
sangue em um tubo sem aditivo, coletar carrapatos que estão fixados no corpo do animal e fezes da ampola retal. 

e) Para a colheita de sangue, deve-se fazer a venipunção da veia jugular; e para a obtenção de carrapatos, com o objetivo de 
identificação da espécie, deve-se retirar o espécime da capivara, armazenando-o em frasco limpo e adicionando álcool ao 
frasco em seguida e para a visualização de hemoparasitas deve-se colocar o sangue em um tubo sem aditivo. 
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* 23 - Um Caracará (Rupornis magnirostris) adulto, pesando 290 gramas, foi encontrado em uma residência, e as pessoas 
que o encontraram tentaram alimentá-lo, porém sem sucesso. A ave foi levada para atendimento no ambulatório do 
hospital veterinário. Durante a avaliação clínica, foram observadas apatia, desidratação, perda de massa muscular e lesão 
de aspecto caseoso com coloração amarelada aderida à mucosa oral posterior da ave, apresentando uma área hiperêmica 
ao redor da lesão. O veterinário suspeitou que a ave não deve estar se alimentando de forma correta devido à alteração 
presente na cavidade oral. A etiologia e o método de diagnóstico compatível com o quadro clínico apresentado são, 
respectivamente: 

 

a) aspergilose – exame clínico e isolamento do agente. 
b) poxvirose – swab da cavidade oral e coloração da lâmina com Gram. 
c) Trichomonas gallinae – raspado da lesão e esfregaço direto com solução salina. 
d) Candida albicans – sinais clínicos, imunodifusão em gel de ágar. 
e) Baruscapillaria falconis – exame direto de raspado da orofaringe/ovos nas fezes. 

 
24 - Com relação ao procedimento cirúrgico em répteis, aves e mamíferos silvestres, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para o acesso à cavidade abdominal de serpentes, a incisão deve ser feita entre a primeira e a segunda linha das 
escamas laterais. 

2. Na sutura da pele de répteis, é recomendado o uso de suturas com o padrão invaginante. 
3. A orquiectomia em coelhos possui variações em relação à técnica, podendo ser aberta ou fechada. 
4. A celiotomia de acesso lateral esquerdo em psitacídeos permite acesso cirúrgico a gônadas, rim esquerdo, oviduto, 

proventrículo e ventrículo. 
 

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. 

 
25 - Uma cadela reprodutora da raça Buldogue foi atingida por um projétil balístico na cavidade abdominal, sofrendo 

hemoperitôneo e laceração do rim esquerdo. O cirurgião decidiu por nefrectomia. Considerando as informações 
apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A veia ovariana esquerda é tributária da veia renal esquerda, motivo pelo qual a primeira precisa ser preservada durante a 
nefrectomia. 

b) A artéria ovariana esquerda é ramo da artéria renal esquerda, motivo pelo qual a primeira precisa ser preservada durante a 
nefrectomia. 

c) Artéria e veia ovarianas direitas são ramo e tributária da artéria e veia renal direita respectivamente. 
d) A nefrectomia esquerda não interfere na irrigação dos ovários. 
e) A artéria ovariana esquerda é ramo direto da aorta. 

 
26 - Um cão de cinco anos de idade foi submetido a enterotomia para remoção de corpo estranho. No quinto dia de pós-

operatório, o paciente apresentou vômito, hipertermia e apatia. O ultrassom revelou líquido livre e redução da motilidade 
intestinal, e no hemograma observou-se leucocitose com desvio à esquerda. Verificaram-se neutrófilos tóxicos com 
bactérias fagocitadas na análise do líquido peritoneal. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. 

 

a) Uma causa de deiscência intestinal pós-enterotomia é a introdução de alimentação com menos de 48 horas de pós-operatório. 
b) O paciente necessita de lavagem peritoneal com cateter, antibioticoterapia e fluidoterapia.  
►c) O paciente necessita de laparotomia exploratória. 
d) O exame físico e os exames complementares indicam peritonite por falta de omentalização. 
e) Antes de indicar laparotomia, deve-se proceder radiografia com enema baritado para confirmar ou descartar deiscência da 

sutura intestinal. 
 
27 - As afecções da coluna vertebral e medula espinhal podem causar diversos sinais neurológicos. A respeito do assunto, 

considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Hérnia de disco cervical pode causar claudicação e hiperestesia cervical. 
2. A doença do disco intervertebral tipo I (Hansen tipo I) tende a ser crônica, e a tipo II (Hansen tipo II), aguda. 
3. Ataxia é comum tanto em síndrome da cauda equina quanto em subluxação atlânto-axial. 
4. Na síndrome de Wobbler, geralmente as alterações são mais visíveis nos membros pélvicos comparado aos 

torácicos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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28 - Placas e pinos intramedulares podem ser usados para o tratamento de fraturas em cães e gatos, com intuito de neutralizar 
forças e garantir estabilidade. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) É necessário contornar precisamente as placas de bloqueio e convencional sobre as superfícies ósseas. 
b) A combinação pino-placa é uma associação eficiente para tratamento de fraturas cominutivas de rádio.  
c) O pino intramedular é resistente às forças de dobramento e compressões axiais nas mesmas proporções.  
d) As indicações da placa com função de neutralização incluem fraturas cominutivas não redutíveis. 
►e) Ao associar pino e placa em fraturas femorais cominutivas não redutíveis, reduz-se o risco de falha por fadiga do metal. 

 
 

29 - Considere o seguinte texto: 
 

“A placenta é altamente permeável aos fármacos anestésicos, e os anestésicos administrados a mães habitualmente induzem 
efeitos fetais, que são proporcionais aos observados na mãe. A transferência placentária dos fármacos pode ocorrer por vários 
mecanismos, sendo a difusão simples sem dúvida alguma o mais importante. A difusão através da placenta é determinada pelo 
peso molecular, grau de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas maternas, lipossolubilidade e grau de ionização”. 

 

(Disponível em: GRIMM et al., 2017. cap. 34.) 
 

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A anestesia geral durante o terceiro trimestre de prenhez está associada a teratogênese fetal, abortamento espontâneo e 
morte fetal. 

b) O segundo trimestre de prenhez geralmente é considerado o período mais arriscado para exposição à anestesia geral devido 
à ocorrência de aborto espontâneo e morte fetal. 

►c) A exposição à anestesia durante o trimestre final está associada a risco de trabalho de parto prematuro e morte fetal. 
d) A acepromazina em dose baixa é recomendada para sedação de parturientes, pois reduz a ansiedade sem risco de depressão 

materno-fetal significativa. 
e) O uso de propofol, comparativamente ao etomidato leva a maior risco para os filhotes quanto a depressão respiratória, apneia, 

vocalização diminuída e aumento da mortalidade ao nascimento. 
 
 
30 - Pacientes com doença ou disfunção da via respiratória superior podem ser levados a um veterinário para procedimentos 

que requeiram anestesia relacionada ou não com sua doença-disfunção de via respiratória. A síndrome obstrutiva de via 
respiratória em braquicefálicos é uma das condições mais comuns das vias respiratórias que pode resultar em diminuição 
da função dessas vias. Considerando a anestesia do cão braquicefálico, assinale a alternativa correta. 

 

a) As anormalidades associadas à síndrome obstrutiva da via respiratória em raças braquicefálicas incluem narinas estenóticas, 
palato mole alongado e colapso de traqueia. 

►b) Cães braquicefálicos exibiram tônus vasovagal em repouso maior do que cães de outras raças, o que pode predispô-los a 
bradicardia. 

c) A extubação deve ser realizada precocemente, quando houver retorno dos primeiros sinais, mesmo que leves, de reflexo de 
deglutição. 

d) A principal preocupação relacionada com a anestesia do paciente que tem a síndrome da via respiratória braquicefálica é o 
surgimento de obstrução completa durante a indução anestésica. 

e) As anormalidades da via respiratória superior resultam em redução no diâmetro dessas vias e consequente redução da 
resistência das vias aéreas durante a respiração. 

 
 
31 - A anestesia regional tem amplo uso na medicina veterinária para controle da dor intra e pós-operatória. A técnica consiste 

na injeção de soluções de anestesia local em torno do tecido neural sensorial (central ou perifericamente) para impedir a 
condução nervosa. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Para peridural em cães e gatos, a abordagem lombossacra (L7 a S1) é de execução tecnicamente fácil, por causa do 
espaço intervertebral relativamente grande nessa localização. 

2. Em pacientes com trombocitopenia ou distúrbios da coagulação, a peridural é contraindicada porque a punção 
inadvertida do seio venoso peridural pode resultar em hemorragia e formação de um hematoma que pode comprimir 
a medula espinhal. 

3. Devido ao risco de bloqueio simpático, a peridural apenas com morfina é contraindicada em pacientes hipovolêmicos 
e hipotensos. 

4. A punção lombossacra em gatos pode resultar em punção subaracnoidea acidental, porque o saco dural pode se 
estender mais caudalmente até o primeiro segmento sacral. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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32 - Sobre os agonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) O efeito sedativo ocorre pela ocupação dos receptores alfa-2 adrenérgicos no SNC pelo agonista alfa-2, reduzindo a liberação 
de GABA. 

b) São representantes dessa classe farmacológica: xilazina, detomidina, romifidina, medetomidina e dexametasona. 
►c) Os alfa-2 agonistas frequentemente causam bradicardia, que inicialmente é um reflexo mediado por barorreceptores (vagal), 

secundário ao aumento da resistência vascular sistêmica, mas a bradicardia persistente frequentemente resulta do efluxo 
simpático central diminuído. 

d) A motilidade gastrintestinal tipicamente está aumentada, e o tempo de esvaziamento gástrico pode ser reduzido. 
e) Xilazina causa sedação dose-dependente, sem alteração uterina significativa, e portanto pode ser utilizada com segurança 

em vacas gestantes. 
 

 
33 - No que diz respeito a diagnóstico e tratamento da doença mixomatosa da valva mitral (DMVM) em cães, de acordo com as 

diretrizes de consenso do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária, publicadas em 2019, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A presença de lesão patológica da degeneração mixomatosa da valva mitral em um indivíduo identifica um cão que 
desenvolverá regurgitação e progressão com sinais de insuficiência cardíaca congestiva, influenciando o curso de vida do cão 
afetado. 

b) O estágio A da doença é caracterizado pela presença de alteração estrutural valvar identificável no ecocardiograma ou cães 
de raças predispostas, como por exemplo o Cavalier King Charles Spaniel. 

c) Espera-se que os pacientes avancem de um estágio a outro (por exemplo, estágio B2 para estágio C), a não ser que a 
progressão da doença seja alterada por tratamento corretivo por meio de inotrópicos positivos e inibidores da enzima 
conversora de angiotensina. 

d) O estágio C da DMVM caracteriza indivíduos que apresentam ou já apresentaram sinais clínicos de insuficiência cardíaca 
congestiva, os quais necessitam de intervenção terapêutica para a completa resolução dos sinais clínicos congestivos 
alterando o estágio de C para B2. 

►e) Recomenda-se a instituição terapêutica do pimobendam para cães assintomáticos que apresentam degeneração mixomatosa 
da valva mitral causando regurgitação valvar mitral e resultando em remodelamento atrial. 

 
34 - Urolitíase compreende a formação de cálculos urinários a partir de cristais menos solúveis na urina, tanto em condições 

fisiológicas como também patológicas, não devendo ser considerada uma doença isolada do trato urinário de cães e 
gatos, mas sim uma afecção multifatorial. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Fatores hereditários e congênitos não apresentam relação com a etiopatogenia da urolitíase em cães e gatos; sendo assim, 
raça, idade ou espécie não influenciam na anamnese do animal com suspeita de urolitíase. 

b) Tanto a análise qualitativa quanto a análise quantitativa da composição do urólito são eficazes para a determinação do tipo 
de urólito para o diagnóstico da doença em cães e gatos. 

c) A urinálise é um exame que deve ser considerado para o diagnóstico das urolitíases em cães e gatos, pois permite visualização 
de cristais específicos relacionados com o tipo de urólito presente no animal.  

►d) Os cálculos de oxalato de cálcio compreendem um dos tipos de urólitos mais comuns em cães e gatos, e são encontrados 
com maior frequência na pelve renal e nos ureteres desses animais.  

e) O urólito de estruvita não é passível de dissolução, sendo que a preconização terapêutica desse tipo de urólito consiste em 
técnicas de remoção por meio de métodos cirúrgicos ou não cirúrgicos, como cateterismo uretral, uro-hidropropulsão 
miccional, uro-hidropropulsão retrógrada ou litotripsia. 

 
35 - Sobre a asma felina, assinale a alternativa correta. 
 

a) É uma doença caracterizada por inflamação linfocítica de vias respiratórias e broncoconstrição irreversível e de prognóstico 
ruim, não sendo responsiva a broncodilatadores. 

b) Os gatos que apresentam angústia respiratória importante devem ser imediatamente submetidos a radiografia torácica para 
identificação da causa e instituição terapêutica adequada. 

c) Os principais sinais clínicos de gatos asmáticos incluem dispneia, cianose e espirros. 
d) O tratamento deve ser instituído de maneira emergencial, principalmente quando o paciente se apresenta em crise de dispneia, 

e baseia-se na administração de glicocorticoides de ação rápida pela via intravenosa e suplementação de oxigênio, enquanto 
broncodilatadores devem ser evitados devido aos seus efeitos colaterais hemodinâmicos. 

►e) Mudanças climáticas e ambientais, como exposição a poeira, fumaça ou outros tipos de alérgenos podem exacerbar sinais 
clínicos ou até mesmo desencadear as crises em felinos asmáticos. 

 
36 - Com relação aos aspectos infecciosos e laboratoriais da erliquiose canina, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A trombocitopenia, anormalidade hematológica mais comum de cães infectados por E. canis, ocorre em todas as fases da 
doença. 

b) O gênero Erlichia consiste em bactérias Gram-negativas intracelulares obrigatórias, transmitidas por carrapatos, que infectam 
principalmente as plaquetas dos cães acometidos. 

c) As riquétsias que provocam a erliquiose canina são classificadas como protozoários intermediários e sensíveis a alguns 
fármacos antibacterianos. 

d) A fase crônica da doença é caracterizada por contagens plaquetárias anormais e leucocitose por neutrofilia nos exames 
sanguíneos laboratoriais. 

e) Um achado típico da doença na fase aguda é a pancitopenia grave, que ocorre em consequência da hipoplasia da medula 
óssea ocasionada pela infecção por E. canis. 
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37 - Quanto aos hospedeiros nas doenças parasitárias é correto afirmar: 
 

a) Hospedeiro acidental é aquele no qual se encontra a forma imatura do parasito, e no qual o parasito não consegue alcançar 
sua maturidade sexual. 

►b) Hospedeiro definitivo é aquele em que o parasito é encontrado na fase adulta, em que ele alcança sua maturidade sexual, 
ocorrendo a reprodução sexuada. 

c) O ser vivo responsável pela sobrevivência do parasito, e que dificilmente desenvolve a doença, é o hospedeiro paratênico. 
d) Hospedeiro intermediário é o ser vivo que serve de refúgio temporário para o parasito, entrando no ciclo por acidente e não 

sendo essencial para manutenção do ciclo de vida. 
e) Aqueles que podem viver ou não parasitando, ou seja, têm vida livre, são os hospedeiros permanentes. 

 
38 - Em relação aos fatores relacionados à dieta e ao hospedeiro que podem influenciar na doença parasitária, considere as 

seguintes afirmativas: 
 

1. Animais alimentados adequadamente com suplementação energética de qualidade apresentam maior capacidade de 
tolerar o parasitismo e assim conservar seus índices de desenvolvimento em taxas razoáveis; entretanto, se houver 
mudança na dieta, eles serão incapazes de compensar a perda nutricional, perdendo muito peso e podendo até morrer 
nos casos mais graves. 

2. A densidade alta do rebanho aumenta os níveis de contaminação, e por meio da diminuição da altura da pastagem, 
aumenta-se a disponibilidade dos estágios larvais altamente concentrados na parte mais baixa da forragem, 
diminuindo o potencial de infecção por conta do microclima de um pasto mais baixo. 

3. A maioria dos parasitas é espécie-específica, entretanto alguns parasitas importantes economicamente são capazes 
de infectar uma ampla variedade de hospedeiros que, por sua vez, variam na sua suscetibilidade aos efeitos do 
parasita, por exemplo, caprinos são mais suscetíveis que bovinos ou ovinos aos seus tricontrongilídeos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
39 - Em relação às características das doenças provocadas por protozoários em cães e gatos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os cães são considerados os principais reservatórios do Sarcocystis sp. na transmissão para bovinos, que se infectam pela 
ingestão acidental dos oocistos eliminados na pastagem, e a doença se desenvolve no endotélio vascular, podendo causar 
sério comprometimento. 

b) O cisto de Neospora caninum normalmente é encontrado nas células do epitélio intestinal dos cães, sendo eliminado com as 
fezes e contaminando as pastagens que são ingeridas pelos ruminantes, os quais apresentarão sintomatologia nervosa com 
paresia de membros, hepatite, miocardite e aborto em gestantes. 

c) Bradzoítos de Platynosomum podem ser encontrados na mucosa do estômago de gatos com o hábito de ingerir lagartixas, as 
quais podem conter larvas metacercárias, causando lesões ulcerativas com a presença de vômito persistente. 

►d) A coccidiose provocada pela Cystoisospora sp. nos cães comumente leva a casos de diarreia recorrente, com eliminação 
maciça de oocistos que podem permanecer viáveis no ambiente, provocando surtos agudos da doença em animais jovens. 

e) Trofozoítos de Giardia spp. podem ser identificados em amostras de fezes pelas técnicas de sedimentação, existindo também 
kits diagnósticos, do tipo snap tests, capazes de identificar antígenos no soro de animais portadores. 

 
40 - O conhecimento da enzimologia diagnóstica é necessário para interpretação dos resultados dos testes enzimáticos 

séricos. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) As enzimas aspartato-aminotransferase (AST) e a fosfatase alcalina são utilizadas em testes enzimáticos, pois são específicas 
do tecido hepático. 

►b) O aumento da atividade sérica da enzima é tão maior quanto maior a quantidade dessa enzima que alcança a corrente 
sanguínea por causa de extravasamento de células lesionadas ou do aumento da sua produção no tecido. 

c) A enzimologia diagnóstica propicia informações a respeito da função do tecido. 
d) Quanto menor o tempo de meia-vida de uma enzima, maior será seu valor diagnóstico. 
e) Os resultados obtidos através dos testes enzimáticos séricos não auxiliam na compreensão do mecanismo fisiopatogênico da 

doença, mas sim na sua quantificação. 
 

 
41 - Em cães, tanto a concentração sanguínea de glicose quanto a presença de glicose e corpos cetônicos na urina auxiliam 

na diferenciação de afecções e/ou estados fisiopatológicos. Considerando uma coleta simultânea de amostras de sangue 
e urina, assinale a alternativa correta. 

 

a) Glicemia baixa, glicosúria positiva e cetonúria negativa sugerem desnutrição crônica. 
b) Glicemia baixa, glicosúria positiva e cetonúria negativa sugerem diabetes melito em estágio avançado. 
c) Glicemia normal, glicosúria positiva e cetonúria negativa sugerem dieta rica em gordura e baixa em carboidratos. 
►d) Glicemia alta, glicosúria negativa e cetonúria negativa sugerem liberação de epinefrina ou corticosteroides. 
e) Glicemia alta, glicosúria positiva e cetonúria positiva sugerem doença renal tubular. 
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42 - O termo policitemia refere-se ao aumento do número de hemácias, do hematócrito, da concentração de hemoglobina, ou 
à combinação dessas alterações. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) A policitemia relativa ocorre pelo aumento do volume plasmático. 
b) A indução da contração esplênica pode ser utilizada como tratamento de casos de policitemia aguda por levar à diminuição 

do número de hemácias. 
c) A alta saturação periférica de oxigênio estimula a produção de eritropoietina renal e induz à policitemia absoluta. 
d) Animais com doença hepática crônica desenvolvem quadros de policitemia absoluta. 
►e) A policitemia absoluta ocorre em doenças dos sistemas circulatório e/ou respiratório. 

 
43 - Para aproveitar a capacidade clínica dos exames laboratoriais, as amostras para os respectivos procedimentos devem ser 

colhidas e preparadas adequadamente. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Se o hemograma não puder ser realizado rapidamente, o sangue deve ser congelado para conservar as características da 
amostra. 

►b) Os tubos a vácuo para colheita de sangue são rotineiramente escolhidos pela cor da tampa, que identifica o sistema 
anticoagulante do referido tubo. 

c) Para a realização da urinálise, a amostra de urina pode ser armazenada em frascos de vidro, pois é considerada estável e 
não sofre alterações físico-químicas ou biológicas. 

d) Para a obtenção de soro sanguíneo, pode-se utilizar qualquer tubo com anticoagulante da rotina clínica. 
e) A quantidade excessiva de EDTA acarreta a hipercoagulação de rebote e, consequentemente, perda da amostra. 

 
44 - O acúmulo de leite retículo-ruminal em bezerros, também chamado de “bebida ruminal” ou “beber ruminal”, é 

caracterizado pelo acesso e acúmulo de leite no retículo e no rúmen, o que pode ocasionar problemas digestivos graves 
nesses animais. São causas do beber ruminal, EXCETO: 

 

a) falha na formação da goteira esofágica (sulco esofágico) durante a ingestão de leite pelo bezerro. 
b) ingestão de proteína não derivada do leite. 
c) abomasite. 
►d) hiperalimentação de leite no bezerro recém-nascido, com cerca de 2 L de leite para um bezerro de 35 kg de peso. 
e) alimentação com substitutos de leite inadequados. 

 
45 - A cetose ou acetonemia em bovinos constitui um distúrbio metabólico, caracterizado pelo aumento anormal da 

concentração de corpos cetônicos nos tecidos e fluidos corporais. Em relação a esse distúrbio, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A cetose é um distúrbio metabólico que ocorre em vacas de leite de alta produção com incidência maior durante o período 
seco ou de interrupção da lactação. 

b) A glândula mamária é o principal órgão produtor de corpos cetônicos em vacas leiteiras de alta produção, seguido do tecido 
adiposo. 

►c) Como exame diagnóstico complementar na suspeita de cetose, a mensuração de corpos cetônicos no leite e no sangue é 
mais fidedigna que a mensuração de corpos cetônicos na urina, que pode ter níveis de cetona aumentados mesmo em bovinos 
normais. 

d) Em virtude do envolvimento central do fígado no metabolismo energético dos ruminantes, o início da cetose pode estar 
associado à diminuição das atividades das enzimas hepáticas aspartato aminotransferase e sorbitol desidrogenase. 

e) A cetose pode ser classificada como clínica ou subclínica, sendo esta última impossível de ser diagnosticadas pelo exame 
clínico ou exames complementares. 

 
46- A pseudomelanose corresponde à: 
 

a) pigmentação enegrecida, que ocorre mais comumente nas meninges e na pleura. 
b) alteração cadavérica imediata não transformativa observada logo após a morte. 
►c) alteração cadavérica resultante da reação do ferro com o ácido sulfídrico. 
d) alteração cadavérica resultante da reação do ácido sulfídrico com o sulfureto de ferro. 
e) presença de melanocitos ectópicos em múltiplos tecidos cadavéricos. 

 
47 - Além das lesões em músculo esquelético, é uma lesão que pode ser observada em um bovino com miosite clostridial 

causada por Clostridium chauvoei: 
 

►a) Miocardite necro-hemorrágica. 
b) Encefalomalácia focal simétrica em núcleos da base. 
c) Nefrite intersticial aguda. 
d) Hepatite necrótica. 
e) Esplenite necrótica. 

 
48 - Qual é a etiologia da panesteatite felina, também chamada de doença da gordura amarela? 
 

a) Infecção por Aeromonas hydrophila. 
►b) Deficiência de Vitamina E e tocoferóis. 
c) Infecção por Pseudomonas spp. 
d) Deficiência de ácidos graxos de cadeia longa na dieta. 
e) Infecção por Francisella tularensis. 
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49 - A miopatia de captura (MC) é uma síndrome que acomete uma grande variedade de espécies de animais selvagens, 
incluindo entre os mamíferos os bovídeos, cervídeos, camelídeos, cetáceos e pinípedes. Em equídeos, a forma aguda, 
também conhecida como “rabdomiólise” é caracterizada morfologicamente por: 

 

►a) rins escuros e edemaciados, palidez da musculatura esquelética e necrose epitelial tubular aguda. 
b) rins edemaciados, congestão e necrose da musculatura esquelética e necrose hepática centrolobular. 
c) urina citrina, congestão da musculatura esquelética, fibrose renal e linfadenite necrótica. 
d) estrias brancas na cortical renal com fibrose, necrose hepática aleatória e encefalite não supurativa. 
e) hematúria, rins hiperemicos, mineralização muscular e miosite necro hemorrágica com bolhas de gás. 

 
50 - Qual é o diagnostico etiológico provável para uma lesão de vasculite dermal com formação de trombos e necrose 

epidermal com formato de losango ou diamante na pele de um suíno? 
 

a) Staphylococcus hiycus. 
►b) Erysipelothrix rusiopathiae. 
c) Dermatophilus congolensis. 
d) Suipoxvirus. 
e) Estreptococcus suis tipo II. 

 


