
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 3 / 2 0 1 5  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

P R O G R A M A  D E  A P R I M O R A M E N T O  P R O F I S S I O N A L   
E M  M E D I C I N A  V E T E R I N Á R I A  

C Â M P U S  T O L E D O  

18  DE FEVEREIRO DE 2016 
 

CLÍNICA MÉDICA,  CIRÚRGIA E REPRODUÇÃO  
DE ANIMAIS DE FAZENDA  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 9 horas e término às 12 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

10 horas e poderá levar sua PROVA após as 11 horas. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  1 0 .  

1 1 .  1 2 .  1 3 .  1 4 .  1 5 .  1 6 .  1 7 .  1 8 .  1 9 .  2 0 .  

2 1 .  2 2 .  2 3 .  2 4 .  2 5 .  2 6 .  2 7 .  2 8 .  2 9 .  3 0 .  

3 1 .  3 2 .  3 3 .  3 4 .  3 5 .  3 6 .  3 7 .  3 8 .  3 9 .  4 0 .  

 

 

RESPOSTAS 

 
����-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. O exame físico do paciente cardiopata (identificação do animal, anamnese, inspeção, palpação, percussão e ausculta-
ção) é o começo da avaliação clínica do paciente e, indubitavelmente, o procedimento mais importante, pois é o crivo 
que determinará se o paciente será rotulado como cardiopata ou não. Sobre a semiologia do sistema circulatório, anali-
se as proposições a seguir: 

 
I. O paciente se apresenta para consulta e, na ausculta, é detectada uma arritmia cardíaca. Nesse caso, o eletrocar-

diograma (ECG) será o exame subsidiário que irá confirmar e caracterizar o tipo de arritmia. 
II. A miocardiopatia dilatada congestiva idiopática é uma cardiopatia relativamente comum em cães e de infrequente 

apresentação em gatos, provavelmente em razão da suplementação de taurina nos alimentos balanceados, que é 
a principal etiologia nessa espécie. 

III. Um cão de cinco anos pode apresentar um sopro devido a uma cardiopatia congênita de baixo gradiente de pres-
são, compensada e sem sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. 

IV. Os sinais clínicos congestivos à direita representam a congestão venosa pulmonar com sintomatologia de tosse 
e/ou dispneia/taquipneia, terminando com um quadro de edema pulmonar. 

V. Pelo lado esquerdo, os sinais clínicos congestivos irão se apresentar como coleções de líquidos como efusões, de-
vendo o clínico diferenciar dos quadros efusivos decorrentes de outros órgãos, por exemplo, o fígado. 

 
A) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
 

2. Assinale a alternativa CORRETA que compreende uma alteração no metabolismo proteico capaz de ser ocasionada 
em um canino com quadro de hipertermia intensa e contínua, não responsiva a antitérmicos. 

 
A) Renaturação. 
B) Polimorfismo. 
C) Glicogenólise. 
D) Betaoxidação. 
E) Desnaturação.  

 
3. Diversas reações sequenciais metabolizam uma molécula de glicose a duas moléculas de piruvato, ocasionando um 

balanço energético positivo de dois ATP. A afirmativa anterior refere-se: 
 

A) à glicogenólise. 
B) à gliconeogênese. 
C) à glicogênese. 
D) à glicólise. 
E) ao ciclo de Krebs. 

 
4. Dentre as drogas que atuam no sistema nervoso central, os tranquilizantes são classificados como modificadores da 

função. São empregados como medicação pré-anestésica, porém, apresentam algumas contraindicações. Assinale a 
alternativa correspondente à classe de tranquilizantes que diminuem o limiar convulsivo. 

 
A) Fenotiazínicos. 
B) Benzodiazepínicos. 
C) Anticolinérgicos. 
D) Hipnoanalgésicos. 
E) Alfa-adrenérgicos. 

 
5. Atualmente, os corticoides, ou anti-inflamatórios não hormonais, são rotineiramente empregados na medicina veteriná-

ria, porém, sabe-se que o uso indiscriminado desses medicamentos pode desencadear diversos efeitos adversos. As-
sinale a questão que representa três desses efeitos indesejáveis. 

 
A) Pele seca, oligúria e polifagia. 
B) Alopecia, poliúria e hipoglicemia. 
C) Alopecia, oligúria e hiperglicemia. 
D) Pele seca, poliúria, polifagia. 
E) Alopecia, poliúria e hipercalcemia. 
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6. Sabe-se que os antimicrobianos possuem grande importância na rotina de terapêutica veterinária.  Entretanto, muitas 
vezes a terapia é empírica e necessita de informações sobre o paciente para minimizar os riscos de falha no tratamento 
e complicações decorrentes da escolha da droga. Você atende um cão com doença renal crônica, imunossuprimido e 
com infecção do trato urinário. Qual antimicrobiano a seguir você escolheria para tratar empiricamente esse paciente, 
priorizando diminuir os riscos de efeitos adversos e obter sucesso na terapia? 

 
A) Cloranfenicol. 
B) Quinolona. 
C) Aminoglicosídeo. 
D) Lincosamida. 
E) Macrolídeo. 

 
7. Em relação à fisiologia cardiovascular de mamíferos domésticos, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a al-

ternativa CORRETA.  
 

(    )   A pressão de perfusão sanguínea permite que o sangue possa fluir ao longo do comprimento do vaso. 
(    )   Quanto menor a viscosidade do líquido que flui por um vaso sanguíneo, menor o atrito desse líquido com a  
          parede do vaso, e consequentemente, menor a resistência vascular e menor o fluxo sanguíneo.          
(    )   O volume total de sangue que cada ventrículo bombeia em um minuto é igual ao volume sistólico multiplicado  
          pela frequência cardíaca. 
(    )    A pressão de pulso diminui quando o volume sistólico aumenta, a frequência cardíaca aumenta, a complacência     

                aórtica aumenta ou a resistência periférica total aumenta. 
 

A) F – V – F – F 
B) V – F – F – F 
C) V – F – V – F 
D) F – V – F – V 
E) V – V – V – F 

 
8. Um pesquisador, ao formular uma ração para cães com um novo ingrediente como uma fonte de proteína, deseja reali-

zar uma avaliação nutricional comparando com uma ração com um ingrediente proteico tradicional. Para avaliar e com-
parar as rações, serão realizados acompanhamentos de desenvolvimento dos animais utilizando 40 cães de diferentes 
raças e sexo, cujas características são apresentadas na tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Para que o pesquisador possa utilizar os 40 animais para realizar a avaliação do novo ingrediente proteico na ração 
comparando com a ração tradicional, a correta distribuição dos animais no experimento (delineamento experimental) 
deverá ser: 

 
A) 10 cães fêmeas da raça beagle e 10 cães fêmeas da raça poodle para a ração com novo ingrediente e 10 cães 

machos da raça beagle e 10 cães machos da raça poodle para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 
animais no experimento. 

B) 10 cães machos da raça beagle e 10 cães machos da raça poodle para a ração com novo ingrediente e 10 cães 
fêmeas da raça beagle e 10 cães fêmeas da raça poodle para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 
animais no experimento. 

C) 20 cães da raça beagle para a ração com novo ingrediente e 20 cães da raça poodle para a ração com o ingredien-
te tradicional, totalizando 40 animais no experimento. 

D) por sorteio de cinco cães de cada raça e de cada sexo para a ração com novo ingrediente e sorteio de cinco cães 
de cada raça e de cada sexo para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 animais no experimento. 

E) por sorteio, independente de raça e de sexo, para cada tratamento comparativo de rações, totalizando 40 animais 
no experimento. 
 

Tabela 1 - Raças e sexo de cães a serem utilizados na avaliação do ingrediente proteico 
Raças/sexo Número de animais 
Fêmeas da raça beagle               10 
Machos da raça beagle               10 
Fêmeas da raça poodle               10 
Machos da raça poodle               10 
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9. A maioria das características quantitativas de interesse econômico em animais de produção são poligênicas, sendo a 
avaliação fenotípica ainda a base da seleção de reprodutores. Entretanto, atualmente, existem técnicas que nos permi-
tem comparar genótipos, portanto, antes da expressão fenotípica de uma série de caracteres, ainda em animais jovens.  
 
Com base nos conceitos de herdabilidade, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A melhor capacidade de determinação dos genótipos superiores a partir da variação fenotípica influi na acurácia do re-

sultado esperado com a seleção de reprodutores. 
B) O fenótipo de um animal é resultado inteiramente da interação entre seus genes. 
C) O ambiente não possui influência alguma no fenótipo dos animais, uma vez que não pode interferir nos seus genes. 
D) Herdabilidade é a proporção da variância fenotípica que é de responsabilidade da consanguinidade. 
E) Mensurar a herdabilidade de características de interesse é prática rotineira em rebanhos comerciais no Brasil, uma vez 

que é a partir desses valores que normalmente define-se a melhor ferramenta de melhoramento animal. 
 

10. O estudo da embriologia inicia com a compreensão de eventos relacionados à maturação de gametas e a fertilização. 
Avalie a sequência de eventos relacionados à fertilização em animais domésticos e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Fusão das membranas plasmáticas dos gametas. 
II. Fusão dos pronúcleos masculinos e femininos. 
III. Ligação com o receptor ZP3 na zona pelúcida. 
IV. Degranulação da zona pelúcida impedindo a polispermia. 
V. Liberação de enzimas do acrossoma. 
VI. Passagem pela corona radiata. 
VII. Passagem pela zona pelúcida. 

 
A sequência CORRETA dos eventos da fertilização é: 

 
A) I, II, III, VII, IV, VI, V. 
B) I, VII, II, III, IV, VI, V. 
C) VII, III, II, I, IV, V, VI. 
D) V, VI, IV, VII, III, I, II. 
E) V, VI, III, IV, VII, I, II. 

 
11. População elevada de células dispostas em cordões no tecido conjuntivo, com granulação, citoplasmática, um cito-

plasma moderadamente desenvolvido, apresentando uma discreta e fina granulação basofílica. De acordo com os as-
pectos morfológicos presentes no enunciado, qual das células do tecido conjuntivo está sendo descrita? 

 
A) Fibroblasto. 
B) Adipócito. 
C) Mastócito. 
D) Macrófago. 
E) Monócito. 

 
12. O sistema cardiovascular é definido como: 
 

A) Conjunto de órgãos encarregados de distribuir o sangue através dos tecidos, composto pelo coração e por veias, 
num sistema de circulação fechada em que o sangue retorna constantemente ao coração e aos pulmões para ser 
redistribuído ao organismo. 

B) Conjunto de órgãos que tem por função o transporte e a distribuição de substâncias essenciais ao metabolismo ce-
lular, assim como a remoção de catabólitos e a distribuição de produtos elaborados pelo próprio organismo, a se-
rem utilizados em suas diferentes regiões. Tem o coração como órgão principal, sendo encarregado de impulsionar 
o sangue através de uma vasta rede de vasos. 

C) É um sistema de vasos sanguíneos do tipo semiaberto, constituído por uma extensa rede de vasos e capilares que 
têm por objetivo nutrir os tecidos através da distribuição do sangue. Tem o coração como bomba propulsora, capaz 
de impulsionar o sangue para ser distribuído. 

D) É um sistema constituído por veias, artérias e pelo coração, sendo este o órgão principal. Funciona ininterrupta-
mente e é responsável exclusivamente pela oxigenação tecidual. 

E) Conjunto de órgãos que tem por função o transporte e a distribuição de substâncias essenciais ao metabolismo ce-
lular, assim como a remoção de catabólitos através de um sistema aberto de distribuição sanguínea. Tem o cora-
ção como órgão principal, sendo encarregado de impulsionar o sangue através de uma vasta rede de vasos. 
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13. As células imitam as camadas normais de um tecido estratificado, porém de forma anômala e desorganizada. Há clara 
diferenciação para células escamosas queratinizadas, que frequentemente tomam arranjo concêntrico no interior dos 
blocos celulares, formando as  pérolas córneas. Em alguns blocos, há relativa preservação das camadas, com progres-
são de células basais para espinhosas e corneificadas, geralmente com paraceratose (preservação do núcleo).  
De acordo com os itens citados na descrição histológica, qual dos tecidos dá origem a essa neoplasia? 

 
A) Conjuntivo. 
B) Ósseo. 
C) Cartilaginoso. 
D) Epitelial. 
E) Nervoso. 

 
14. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular que acomete os animais domésticos e apresenta um ciclo biológico 

envolvendo dois hospedeiros. Quanto às formas biológicas do protozoário, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O oocisto é eliminado infectante. 
B) Os taquizoítos são responsáveis pela multiplicação lenta do parasita. 
C) Os esporozoítos são degradados pelo suco gástrico e não causam infecção. 
D) O oocisto esporulado é formado por trofozoítos. 
E) Os bradizoítos formam os cistos teciduais. 

 
15. O epitélio é cilíndrico, simples, com células caliciformes e se encontra sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo 

frouxo. A submucosa é composta por tecido conjuntivo fibroelástico. A camada muscular é formada por túnicas de 
músculo liso, uma circular interna e outra longitudinal externa. A camada mais externa é serosa. Segundo as caracte-
rísticas histológicas, qual é o órgão descrito? 

 
A) Intestino. 
B) Traqueia. 
C) Útero. 
D) Estômago. 
E) Esôfago. 

 
16. Em relação à forma como as doenças eram identificadas no período que compreende o fim do século XIX, no qual era 

realizada uma simples diagnose através de sintomas, novas doenças sempre colocavam em dúvida este formato. Nes-
te sentido, o pesquisador Robert Koch enunciou teoremas que se tornariam postulados e criariam um novo formato pa-
ra confirmação das doenças. Neste sentido, assinale a alternativa CORRETA sobre esses postulados. 

 
A) O microrganismo causador da doença deve ser isolado de uma cultura pura e inoculado em cultivo seletivo, no qual 

se multiplicará. 
B) Os sintomas ocasionados pela inoculação em cobaias sadias podem ser semelhantes aos apresentados pelo hos-

pedeiro inicial. 
C) Ao se isolar o microrganismo da cobaia inoculada, suas características não precisam ser iguais aos microrganis-

mos iniciais, uma vez que, no processo de multiplicação, podem ocorrer mutações. 
D) Os postulados de Koch foram revistos por Alfred Evans, que enumerou sete postulados como teorema correto para 

correlação patógeno-hospedeiro. 
E) O microrganismo causador da doença sempre deverá estar presente em todos os indivíduos examinados. 
 

17. O néfron é constituído de glomérulo, onde o sangue é filtrado, e de vários segmentos distintos do túbulo renal, onde as 
substâncias filtradas são reabsorvidas. Um dos parâmetros mais frequentemente avaliados na clínica veterinária é a fil-
tração glomerular, a fim de avaliar a saúde renal (CUNNINGHAM, 2008). O processo de filtração glomerular sofre alte-
rações devido a uma série de fatores. Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE a fatores que alteram 
o processo de filtração glomerular. 

 
A) Frequência respiratória; Ingesta de carboidratos; Fluxo sanguíneo renal. 
B) Obstrução do ureter; Diuréticos; Ingesta de proteínas. 
C) Fluxo sanguíneo renal; Obstrução do ureter; Vasoconstritores, como adrenalina. 
D) Fluxo sanguíneo renal; Ingesta de sódio; Ingesta de proteínas. 
E) Pressão arterial; Presença de vasoconstritores; Temperatura ambiental. 
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18. Na produção leiteira, um dos maiores problemas relacionados à sanidade do rebanho se refere à mastite, causada por mi-
crorganismos do gênero Streptococcus sp., em especial as espécies pertencentes aos grupos β – hemolíticos. Para diferen-
ciar essas espécies, a técnica de bacitracina pode ser utilizada, uma vez que somente apresenta positividade para um agen-
te específico deste grupo. Assinale a seguir a alternativa que contém a espécie sensível à presença da bacitracina. 

 
A) Streptococcus faecalis. 
B) Streptococcus pyogenes. 
C) Streptococcus agalactiae. 
D) Todos os Streptococcus β – hemolíticos. 
E) Streptococcus aureus. 

 
19. Em uma consulta de rotina, o clínico notou a presença de uma lesão dérmica, circular, eritematosa e com presença de 

prurido. Sua suspeita inicial foi uma dermatofitose, porém, para prescrever a medicação correta, ele realizou um raspado 
do local da lesão e enviou ao laboratório de microbiologia. Para uma correta identificação do agente causador da suspeita 
do clínico, o meio de cultivo ideal que deverá ser utilizado pelo laboratorista deverá ser: 

 
A) ágar Mycosel. 
B) ágar Saboraund. 
C) ágar Sangue. 
D) ágar MacConkey. 
E) ágar Chocolate. 

 
20. Os carrapatos são ácaros que causam infestação em diversas espécies de animais e são responsáveis por sugar san-

gue e transmitir agentes infecciosos pela saliva ao seu hospedeiro. Quanto aos gêneros de carrapatos, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Rhipicephalus microplus é o carrapato que acomete cães. 
B) Rhipicephalus sanguineus é o transmissor do Anaplasma marginale. 
C) Argas minuatus acomete cães e gatos. 
D) Dermacentor nitens é comumente encontrado na orelha dos bovinos. 
E) Amblyomma spp pode acometer e transmitir doenças aos humanos. 

 
21. Dentre os parasitas de maior impacto econômico na ovinocultura, destaca-se o Haemonchus spp, que é encontrado em 

alta ocorrência nos exames coproparasitológicos. É um nematódeo causador de quadro clínico severo de anemia e hi-
poproteinemia. Quanto ao parasita, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os ovinos se infectam pela larva de segundo estágio (L2). 
B) O parasita adulto apresenta tamanho de 5 a 10 cm. 
C) O ovo encontrado nas fezes é do tipo larvado. 
D) A larva de terceiro estágio apresenta esôfago do tipo filarioide. 
E) O parasita adulto acomete o intestino delgado. 

 
22. A manutenção da pressão arterial é a principal função do Sistema Renina Angiontensina Aldosterona (SRAA), o que 

mantém a homeostase corporal. Sobre o SRAA, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O angiotensinogênio é um hormônio produzido pelos rins a fim de promover a liberação da renina, que, por sua vez 
faz a retenção de sódio e consequente aumento na reabsorção tubular de água. 

B) O SRRA atua de forma a reverter a hipotensão arterial através da vasoconstrição e da retenção de sódio, o que 
promove reabsorção de água nos néfrons e consequente reestabelecimento da pressão arterial a níveis normais. 

C) A principal função do SRAA é manter a homeostase corporal através da regulação da absorção de aminoácidos e 
glicose. 

D) Nos casos em que houver aumento da pressão arterial, a renina é liberada pelos rins e, após ser ativada pelo angi-
otensinogênio e pela aldostorona, promove a diminuição na absorção de sódio e glicose, diminuindo a pressão ar-
terial a níveis ideais. 

E) O principal papel do SRAA é manter o equilíbrio ácido-básico corpóreo, através do controle da absorção e excre-
ção de íons H+. 
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23. As unidades funcionais do sistema nervoso central são os neurônios. Constituídos de dendritos, corpo celular e axô-
nios, são envolvidos e sustentados por outras células da neuroglia. São condutores de sinais elétricos mediados por 
neurotransmissores e exercem diferentes funções no organismo, conferindo a principal propriedade funcional do siste-
ma nervoso central, que é a integração dos diversos órgãos e sistemas. Este complexo sistema inicia seu desenvolvi-
mento na vida embrionária, sendo o primeiro sistema a se diferenciar no embrião (DUKES, 2006). Sobre a embriologia 
do sistema nervoso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O tubo neural que dará origem a todo o sistema nervoso central se forma a partir do fechamento da goteira neural. 

A goteira neural, por sua vez, é o resultado da dobradura da placa neural que se formou a partir do espessamento 
do ectoderma embrionário. 

B) O sistema nervoso central se forma a partir do botão neural, situado acima da notocorda. Esse botão se prolonga 
formando um filamento nervoso que dará origem à placa neural e, consequentemente, à medula espinhal. 

C) O tubo neural que dará origem a todo o sistema nervoso central se forma a partir do prolongamento da placa neu-
ral, que forma o botão circular neural, que, por sua vez, formará o encéfalo e a medula espinhal. 

D) O sistema nervoso central é formado a partir de células originárias da glia, que se multiplicam através de sucessi-
vas mitoses, dando origem ao ectoderma embrionário. 

E) O tubo neural é um prolongamento que se forma a partir do mesoderma. A presença das células da neuroglia pro-
move a diferenciação tecidual, que inicia a formação da goteira neural, que se fecha e forma o tubo neural, que 
formará o sistema nervoso central a partir de pulsos elétricos presentes no mesoderma embrionário. 
 

24. O estudo da anatomia tem por objetivo o conhecimento e entendimento das partes do corpo, isoladamente e em rela-
ção aos os demais órgãos. Trata-se de conhecer a morfologia e entender as funções das estruturas, desde o seu de-
senvolvimento embrionário até a vida adulta do animal. Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura correta 
das estruturas apontadas, de acordo com o número correspondente. 

 

 
 

A) 3 – cartilagem auricular superficial; 5 – músculo redondo do olho; 6 – músculo flexor orbicular; 8 – músculo eleva-
dor lateral do lábio; 12 – linfonodo superficial auricular. 

B) 3 – músculo auricular superficial; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo flexor palpebral lateral; 8 – músculo 
zigomático; 12 – glândula parotídea. 

C) 3 – músculo auricular cranial; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo flexor palpebral lateral; 8 – músculo flexor 
do canto labial; 12 – glândula parotídea. 

D) 3 – músculo auricular superficial; 5 – músculo orbital; 6 – músculo tensor superficial palpebral; 8 – músculo zigomá-
tico; 12 – glândula parotídea. 

E) 3 – cartilagem escutiforme; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo retrator do canto lateral do olho; 8 – múscu-
lo zigomático; 12 – glândula salivar parotídea. 
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25. O câncer em pequenos animais é uma das principais causas de dor crônica. Está relacionada à diminuição da qualida-
de de vida e sobrevida do paciente. Há uma grande dificuldade no reconhecimento da dor em animais, principalmente 
em processos crônicos, nos quais ocorre uma adaptação do organismo e sua identificação se torna mais difícil (DES-
SEN, 2015). Sobre o controle da dor em pacientes com neoplasias em acompanhamento clínico terapêutico ou pós- ci-
rúrgico, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os anti-inflamatórios da classe dos corticoides, associados a analgésicos como dipirona, são indicados para 

tratamento de dor aguda em pós-operatório imediato de cirurgias para remoção tumoral, principalmente quan-
do se trata de tecido mole. 

B) A terapia da dor deve ser feita utilizando apenas analgésicos, uma vez que os anti-inflamatórios inibem o pro-
cesso cicatricial, levando ao retardo da reparação tecidual. 

C) Os anti-inflamatórios não esteroidais são os medicamentos mais utilizados no tratamento da dor aguda e as 
dores mais intensas requerem a associação de anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides a opioides 
mais potentes, com doses ajustadas de acordo com o grau de dor apresentado pelo paciente. 

D) O uso de um fármaco único apresenta melhor resultado, visto que não satura os receptores celulares, o que 
otimiza a metabolização da droga pelo organismo. 

E) Como a dor é parte integrante do processo de recuperação, ocupar-se do seu controle vai desviar a atenção do 
médico veterinário de pontos mais importantes no tratamento, como antibioticoterapia, hidratação e nutrição.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. A prática de cirurgias obstétricas deve ser realizada por profissionais com profundo conhecimento sobre anatomia e 
fisiologia da espécie em questão. Sobre a fisiologia do parto e práticas obstétricas em bovinos, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) A fetotomia deve ser indicada em situações de morte fetal, mesmo que o animal encontre-se na fase prodrômica ao 
parto. 

B) A placenta de bovinos tem marcante capacidade endócrina, sendo capaz de produzir estrógeno, uma vez que ati-
vada a função da enzima 17α-hidroxilase durante o trabalho de parto. 

C) É considerada uma estática fetal distócica quando fetos encontram-se em apresentação posterior, posição superior 
com atitude estendida.  

D) Em cesariana de bovinos, a exposição do útero pela incisão oblíqua ventrolateral (paramamária) permite uma me-
nor exposição do útero em comparação à incisão paralombar esquerda, além da maior resistência dos tecidos no 
local da incisão, permitindo uma sutura mais eficiente. 

E) A aplicação de cloprostenol sódico em qualquer fase da gestação de bovinos promove aborto. 
 

27. Atualmente, aproximadamente 10% das fêmeas bovinas disponíveis para a reprodução são inseminadas no Brasil. A 
IATF é uma ferramenta que conseguiu alavancar este índice. Profissionais que almejam obter o domínio desta técnica 
devem ter um profundo conhecimento dos fármacos utilizados, além da funcionalidade de cada um no controle do ciclo 
reprodutivo. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A gonadotrofina coriônica equina deve ser utilizada no início de protocolos de sincronização da ovulação, com o objetivo 

de findar ondas foliculares vigentes, em associação com a progesterona, e, em seguida, após o declínio de sua função, 
permitir o crescimento de uma nova onda folicular. 

B) O GnRH pode ser utilizado no início de protocolos de IATF com a mesma eficácia funcionalidade fisiológica do benzoato 
de estradiol. 

C) Tanto o GnRH como o benzoato de estradiol e cipionato de estradiol promovem a ovulação de folículos dominantes no 
mesmo espaço de tempo entre a aplicação do fármaco e seu efeito na ovulação. 

D) O benzoato de estradiol deve ser utilizado no início de protocolos de sincronização da ovulação, com o objetivo de findar 
ondas foliculares vigentes, em associação com a progesterona, e, em seguida, após o declínio de sua função, permitir o 
crescimento de uma nova onda folicular. 

E) O eCG pode ser utilizado no início do protocolos de IATF com o objetivo de regredir possíveis corpos lúteos existentes. 
 

28. Enfermidades metabólicas subclínicas são frequentes nas primeiras semanas de lactação nos bovinos leiteiros. A ceto-
se é uma das doenças em que o diagnóstico pode ser realizado com uma ferramenta de baixo custo e eficiente, facil-
mente encontrada atualmente, que são os aparelhos digitais que mensuram a concentração sanguínea de beta-
hidroxibutirato. A concentração deste metabólito na cetose subclínica é de: 

 
A) Menos de 1 mmol/l. 
B) 0,3 a 1 mmol/l. 
C) 1 a 1,5 mmol/l. 
D) 1,5 a 2 mmol/l. 
E) Mais de 2 mmol/l. 
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29. Vários animais de um rebanho de ovinos de corte apresentavam, de acordo com o proprietário, nódulos pelo corpo. Na 
anamnese, o proprietário relatou que comprou um reprodutor que chegou à propriedade com a mesma sintomatologia. 
Em seguida, vários animais também apresentaram as lesões. No exame físico dos animais, dentre os sinais clínicos 
observados, destacou-se os linfonodos pré-escapulares e pré-crurais infartados, assim como baixo desempenho produ-
tivo dos animais. O provável diagnóstico é: 

 
A) Linfossarcoma. 
B) Linfadenite caseosa. 
C) Linfoma. 
D) Leucose enzoótica. 
E) Berne. 

 
30. Leia o caso clínico apresentado e assinale a alternativa que contém o tratamento emergencial mais indicado e que 

proporcionaria melhores chances de sucesso para o caso. 
 

“Uma égua com nove anos de idade, raça Crioula, pesando 450 Kg, apresenta-se agitada, cavando, olhando os flan-
cos, com sudorese difusa e atirando-se violentamente ao solo com frequência. Ao exame clínico, os parâmetros verifi-
cados foram: frequência respiratória 36 mov./min; frequência cardíaca: 98 bpm; temperatura 37,1 °C; motilidade intesti-
nal não auscultável em todos os quadrantes; perda de elasticidade cutânea; tempo de repleção capilar: 4 segundos; 
mucosas ressecadas e congestas tendendo a cianóticas; sondagem nasogástrica com refluxo (2 L) sem odor forte, e 
na observação externa foi possível detectar severa dilatação da cavidade abdominal, à palpação transretal foi possível 
diagnosticar deslocamento da flexura pélvica em sentido do quadrante abdominal direito, com grande dilatação de có-
lon maior e ceco. Segundo o proprietário, o episódio teve início repentino cerca de duas horas antes de sua chegada e 
foi ministrado flunixin meglumine (12 mL) e cloridrato de xilazina 10% (1,5 mL) cerca de 45 minutos antes do exame 
clínico, resultando em pouca melhora do quadro. O animal dorme em cocheira fechada e passa o dia solto no piquete, 
se alimenta de pasto verde (azevém), feno de tifton e 4 Kg de ração por dia, divididos em duas refeições”. 

 
A) Fluidoterapia parenteral (300-350 ml/kg/dia), administração de laxantes osmóticos concomitantemente com fluidos 

orais (via sonda nasogástrica), analgesia com alfa-2 agonistas e uso de procinéticos para aumentar a motilidade in-
testinal e encaminhamento para enterectomia da flexura pélvica. 

B) Administração da dose preconizada de 5 mg/kg de flunixin meglumine, correção via palpação transretal do deslo-
camento da flexura pélvica, administração de protetores hepáticos, fluidos com simeticona e sorbitol via sonda, flui-
doterapia intensa (duas vezes o volume de manutenção diária: 200-350 ml/kg/dia), dipirona e, se ainda necessário, 
utilizar alfa 2 agonistas. Após o tratamento emergencial, deve-se aguardar ao menos quatro horas para reavaliação 
do sucesso da manobra de reposicionamento de alças e confirmação da necessidade cirúrgica. 

C) Fluidoterapia parenteral (% de desidratação x peso corporal + 40-60 mL/kg) para restauração/manutenção de hi-
dratação e volemia, lidocaína em infusão contínua (0,05 mg/Kg/H); após percussão, realizar tiflocentese para aliviar 
o quadro timpânico e encaminhar o animal para laparotomia exploratória, pois o caso provavelmente não pode ser 
tratado clinicamente. 

D) Inicialmente, fazer a lavagem estomacal via sonda nasogástrica e administração de fluidos via enteral, posterior-
mente utilização de espasmolíticos (Escopolamina), realizar tiflocentese, fluidoterapia (% de desidratação x peso 
corporal + 70-120 mL/kg) e ressecção urgente do segmento de alça afetado. 

E) Controle imediato da dor com butorfanol (5-10 mg), da endotoxemia com uso de protetores hepáticos, AINEs (fenil-
butazona) e uso de laxantes (leite de magnésia) para restaurar a motilidade intestinal e proporcionar a expulsão rá-
pida dos gases causadores do timpanismo severo e consequente deslocamento de estruturas. 

 
31. As infecções puerperais são rotineiras em bovinos de leite. Os tratamentos desses distúrbios são os mais variados e, 

infelizmente, não é incomum a prática de tratamentos não indicados na atuação veterinária, por vezes com consequên-
cias sérias para a fertilidade futura dos animais. Mesmo tratamentos técnicos, fundamentados em estudos prévios, não 
são indicados em qualquer situação. Cabe ao profissional decidir tecnicamente qual a melhor ferramenta a ser utilizada 
a partir da situação clínica. Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA. 

 
A) A metrite puerperal aguda acomete mais frequentemente fêmeas com mais de duas semanas pós-parto. 
B) O ultrassom é única ferramenta eficiente no diagnóstico e classificação de catarros genitais. 
C) O catarro genital grau I apresenta-se com intensa produção de pus, além da aciclia promovida pela lesão uterina. 
D) A metrite puerperal crônica é facilmente diagnosticada em imagens ultrassonográficas patognomônicas do útero. 
E) O prognóstico do catarro genital grau IV é reservado. 
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32. O GnRH é um hormônio proteico produzido e liberado pelo hipotálamo, em dois centros (tônico e pulsátil). Os estímulos para 
maior ou menor liberação do GnRH são os mais variados nas espécies, porém, a luminosidade, condição corporal e efeito 
da amamentação interferem de forma relevante em ruminantes. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O FSH e LH são produzidos e liberados sob a ação do GnRH. Ambos são hormônios proteicos, chamados de go-

nadotrofinas por promoverem crescimento inicial dos folículos, maturação folicular, estímulo para ovulação e for-
mação do corpo lúteo. O pico de LH é necessário para a ovulação. 

B) O FSH e LH são produzidos e liberados sob a ação das gonadotrofinas. Ambos são hormônios proteicos e promo-
vem crescimento inicial dos folículos, maturação folicular, estímulo para ovulação e formação do corpo lúteo. O pi-
co de LH é necessário para a ovulação. 

C) O FSH e LH são produzidos e liberados sob a ação do GnRH. Ambos são hormônios esteroides e promovem cres-
cimento inicial dos folículos, maturação folicular, estímulo para ovulação e formação do corpo lúteo. O pico de LH é 
necessário para a ovulação. 

D) Os ovinos apresentam estímulo para liberação de maiores quantidades de GnRH em períodos de maior lumino-
sidade. 

E) Os ovinos apresentam estímulo para liberação de maiores quantidades de LH e FSH em períodos de maior  
luminosidade. 

 
33. As intersexualidades são classificadas de acordo com sua etiologia. Em bovinos, a intersexualidade mais comum cha-

ma-se “freemartinismo”. Sobre a etiologia desse distúrbio, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Fetos do gênero feminino podem apresentar “freemartismo” após uma produção patológica de testosterona durante 

estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. 
B) A placenta do tipo sinepiteliocorial em bovino é um dos fatores envolvidos na etiologia dessa intersexualidade. 
C) Fetos do gênero masculino produzem testosterona em excesso a partir de estímulos promovidos pelas fêmeas du-

rante uma gestação gemelar. 
D) A testosterona produzida no macho em gestações gemelares com fetos de gêneros diferentes é incapaz de ultra-

passar barreiras placentárias nas fêmeas. 
E) A testosterona produzida no macho em gestações gemelares com fetos de gêneros diferentes é capaz de ultrapas-

sar barreiras placentárias nas fêmeas, mas não promovem alterações nestas, uma vez que a própria fêmea produz 
sua testosterona, o que não implica o distúrbio. Alterações cromossômicas são a causa do “freemartinismo”. 

 
34. Três animais que são criados juntos foram encaminhados ao serviço médico-veterinário do hospital veterinário PUCPR 

com sinais clínicos semelhantes e poucas variações de severidade. Os animais têm entre quatro e cinco anos de idade, 
estão apáticos, com apetite diminuído, febre (39,5 até 40 °C), corrimento nasal bilateral purulento e tosse; os animais 
permanecem com as cabeças estendidas para frente e apresentam linfonodos retrofaríngeos e submandibulares au-
mentados. Em um dos animais, em que os sinais clínicos são menos severos, havia uma fístula drenando material pu-
rulento sobre os linfonodos retrofaríngeos. Duas semanas antes, outro animal que convive com este grupo de pacien-
tes apresentou sinais semelhantes e foi tratado com penicilina por cinco dias e melhorou completamente, segundo o 
proprietário. Qual o diagnóstico mais provável a ser considerado? 

  
A) Pleuropnemonia contagiosa equina. 
B) Rodococose. 
C) Mormo. 
D) Garrotilho ou adenite equina. 
E) Sinusite. 
 

35. Das neoplasias citadas a seguir, quais são as mais comumente encontradas nos equinos e qual a causa mais comu-
mente associada, respectivamente? 

 
A) Melanoma equino e exposição excessiva à radiação solar. 
B) Carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide e reações actínicas devido à exposição excessiva ao 

sol, principalmente em porções sem cobertura de pelos e/ou despigmentadas. 
C) Sarcoide equino e infecção por papilomavírus bovino e predisposições genéticas. 
D) Ficomicose ou tumor dos pântanos e reações neoplásicas devido a mutações provocadas pelo fungo Pitium insidosum. 
E) Fibrossarcoma ou tecidos de granulação exuberante; ocorre muito comumente em equinos em reações cicatriciais. 
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36. São considerados parâmetros fisiológicos normais para os equinos adultos em repouso: 
 

A) Temperatura retal entre 38,5 e 39,5 °C, frequência cardíaca entre 10-34 bpm, frequência respiratória entre 18 e 32 
mov./min., movimentos progressivos do ceco a cada 30 segundos a 1 minuto, em média, TPC até 2 segundos e 
mucosas rosadas. 

B) Temperatura retal entre 37,5 e 38,5 °C, frequência cardíaca entre 18-44 bpm, frequência respiratória entre 12 e 22 
mov./min., movimentos progressivos do ceco a cada 2-3 minutos, em média, e mucosas rosadas com TPC até 2 
segundos. 

C) Temperatura retal entre 36 e 37 °C, frequência cardíaca entre 16-36 bpm, frequência respiratória entre 22 e 44 
mov./min., movimentos progressivos do ceco a cada 1 minuto, em média, TPC até 3 segundos e mucosas rosadas. 

D) Temperatura retal entre 38,5 e 39 °C, frequência cardíaca entre 12-24 bpm, frequência respiratória entre 18 e 28 
mov./min., movimentos progressivos do ceco a cada 30 segundos a 1 minuto, em média, e mucosas rosadas. 

E) Temperatura retal entre 38 e 39,5 °C, frequência cardíaca entre 15-30 bpm, frequência respiratória entre 18 e 22 
mov./min., movimentos progressivos do ceco a cada 1 a 2 minutos, em média, TPC até 2 segundos e mucosas rosadas. 

 
37. Qual doença respiratória dos equinos que apresenta os sinais clínicos descritos a seguir? 

 
“Limitação atlética, com queda de performance, tem componente alérgico envolvido (normalmente poeira com material 
orgânico), é frequentemente sazonal, crônica, causa descarga nasal, bronquiolite com hiperplasia bronquial, marcado 
aumento da musculatura abdominal e dificuldade respiratória.” 

 
A) Pneumonia. 
B) Mormo. 
C) Síndrome Respiratória Alérgica Aguda Equina – AARS. 
D) ORVA – Obstrução Recorrente das Vias Aéreas, anteriormente denominada doença pulmonar obstrutiva crônica. 
E) Hemorragia Pulmonar Induzida por Exercício – HPIE. 
 

38. Há cirurgias nas quais se faz necessário o uso de antibióticos. Caso o cirurgião decida que antibiótico é indicado para a 
técnica a ser realizada, deve-se ter atenção quanto ao princípio ativo escolhido, dose e duração do tratamento. Para 
obtenção do benefício máximo, os antibióticos devem ser administrados profilaticamente. 

 
A) durante a cirurgia. 
B) após a cirurgia. 
C) 24 horas após a cirurgia. 
D) Quatro horas após a cirurgia. 
E) antes da cirurgia. 
 

39. A tristeza parasitária bovina é diagnosticada clinicamente com frequência em bovinos na região Sul. Os agentes são 
transmitidos principalmente pelo carrapato Riphicephalus microplus. No entanto, em uma propriedade leiteira com rigo-
roso controle de carrapatos, um dos agentes, o Anaplasma marginale, foi diagnosticado por esfregaço sanguíneo. Ex-
cluindo-se a possibilidade de transmissão do agente por carrapatos, é outra forma de transmissão: 

 
A) Miíases. 
B) Dermatobia hominis. 
C) Insetos hematófagos. 
D) Algumas pastagens. 
E) Moniezia expanza. 
 

40. A acidose ruminal pode ocorrer principalmente em animais confinados, recebendo dietas com alta concentração de 
amido. Uma das formas de diagnóstico desta enfermidade é pela avaliação do pH ruminal, que em casos de acidose 
ruminal aguda será 

 
A) menor que 5,0. 
B) entre 5,5 e 7,0. 
C) entre 6,0 e 7,0. 
D) entre 7,0 e 8,0. 
E) maior que 8,0. 
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