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1. O médico veterinário deve ter a habilidade de se ex-

pressar com a terminologia técnica e científica ade-
quada. Em relação à terminologia anatômica, o uso de 
termos direcionais como proximal e distal, dorsal e 
ventral, lateral e medial, é fundamental para a correta 
comunicação entre médicos veterinários de diferentes 
áreas clínicas e laboratoriais, bem como para a reda-
ção de textos científicos, relatos e encaminhamentos.  

 
Em relação à utilização dessa terminologia, é  
CORRETO afirmar que: 

 

A) a articulação do joelho está localizada  
ventralmente ao fêmur. 

B) o carpo é uma articulação distal ao metacarpo. 
C) a vesícula urinária é palpável na região cranial do 

abdome. 
D) os dois pulmões estão em posição medial em  

relação ao coração e mediastino. 
E) o fígado se relaciona com a face caudal do  

diafragma. 
 

2. O conhecimento da anatomia topográfica regional e 
superficial é fundamental para a identificação de de-
terminadas condições patológicas, bem como para a 
correta comunicação entre veterinários. Segundo Me-
righi (2010), as regiões da cabeça são diferenciadas 
em regiões da face e cranianas. A delimitação de ca-
da região da face se baseia nos pontos de referência 
que são utilizados para traçar os limites topográficos. 
Por outro lado, as regiões cranianas possuem deno-
minações correspondentes àquelas dos ossos que 
constituem o crânio. Deste modo, selecione a alterna-
tiva que contenha apenas regiões da face. 

 
A) Regiões nasal, oral, auricular e frontal. 
B) Regiões nasal, oral, zigomática e mentoniana. 
C) Regiões palpebral, infraorbitária, parietal e  

intermandibular. 
D) Regiões mentoniana, massetérica, auricular e 

temporal. 
E) Regiões zigomática, massetérica, auricular e  

frontal. 
 
3. Com relação à ética profissional, é INCORRETO  

afirmar que o médico veterinário poderá: 
 

A) no exercício profissional, usar procedimentos hu-
manitários para evitar sofrimento e dor ao animal. 

B) relacionar-se com os demais profissionais, valori-
zando o respeito mútuo e a independência profis-
sional de cada um, buscando sempre o bem-estar 
social da comunidade. 

C) alterar prescrição ou tratamento determinado por 
outro médico veterinário, salvo em situação de in-
dispensável conveniência para o paciente, deven-
do comunicar imediatamente o fato ao médico ve-
terinário desse paciente. 

D) escolher livremente seus clientes ou pacientes, 
exceto quando não houver outro médico veteriná-
rio na localidade onde exerça sua atividade, 
quando outro colega requisitar espontaneamente 
sua colaboração ou nos casos de extrema urgên-
cia ou de perigo imediato para a vida do animal ou 
do homem. 

E) receber desagravo público, quando solicitar ao 
CRMV, se ofendido no exercício de sua profissão. 

 
4. A biodisponibilidade de uma droga ácida administrada 

por via intravenosa em um animal pode aumentar se:  
 

A) acidificarmos o pH da urina. 
B) alcalinizarmos o pH  da urina. 
C) acidificarmos o pH do estômago. 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 07/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
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D) alcalinizar o pH do sangue. 
E) alcalinizarmos o pH do estômago. 

 
5. Os vasos sanguíneos servem a dois sistemas circula-

tórios separados. O sistema pulmonar (pequena circu-
lação) circula sangue através dos pulmões. A circula-
ção sistêmica (grande circulação) carreia sangue que 
retornou dos pulmões para todo o corpo. O conheci-
mento das relações funcionais entre esses dois ramos 
da circulação sanguínea e as estruturas cardíacas 
responsáveis pela promoção desta circulação é fun-
damental para a identificação de sinais clínicos em si-
tuações de insuficiência cardíaca.  Pode-se afirmar 
que, em um paciente cardiopata, o edema pulmonar 
agudo é um sinal de desequilíbrio e evolução para um 
quadro de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. 
Assinale a alternativa que contenha o aspecto fisioló-
gico adequado para justificar essa afirmação.  

 
A) O átrio esquerdo é o responsável pela pressão 

necessária para a circulação pulmonar. 
B) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

para o ventrículo esquerdo. 
C) As veias cava cranial e cava caudal desembocam 

no átrio esquerdo. 
D) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

dos pulmões para o átrio esquerdo. 
E) A pressão nas artérias pulmonares se eleva com 

a insuficiência do ventrículo esquerdo 
 
6. O parto, algumas vezes chamado de parturição, é o 

processo fisiológico pelo qual o útero gestante elimina 
o feto e as membranas fetais da mãe (REECE, 2008). 
Conhecer os eventos envolvidos nesse processo auxi-
lia o médico veterinário, em atendimento de emergên-
cia, a tomar decisões que podem garantir a sobrevi-
vência da mãe e do(s) neonato(s). Com base na fisio-
logia da reprodução de fêmeas de mamíferos domés-
ticos, assinale a alternativa que contenha uma condu-
ta adequadamente justificada com uma parturiente. 

 
A) Glândulas mamárias aumentadas e com secreção 

de material leitoso indicam necessidade de inter-
venção imediata. 

B) O uso da ocitocina não produzirá contrações efici-
entes se o feto não estiver maduro. 

C) O relaxamento da musculatura abdominal indica 
inércia uterina e a necessidade de cesariana ou 
aplicação de ocitocina. 

D) Edema da vulva e eliminação de uma secreção de 
muco por ela indica morte fetal, com maceração, e 
justificam a histerectomia fechada. 

E) Parturientes com sinais de inércia uterina devem 
receber anti-inflamatórios não esteroides, inibido-
res da produção de prostaglandinas, para melho-
rar a resposta à ocitocina. 

 
7. Utilizar radiografias como ferramenta de apoio é uma 

habilidade importante para o médico veterinário, es-
pecialmente em um ambiente hospitalar.  Nas situa-
ções de emergência, a escolha do procedimento e a 
interpretação de seus resultados não devem ser adia-

das. Um exemplo desses quadros é a insuficiência 
respiratória aguda, em que a realização e interpreta-
ção das radiografias torácicas devem considerar al-
guns itens. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE um deles. 

 
A) A radiografia torácica deve ser obtida imediata-

mente após a admissão de um paciente dispnei-
co, antes de qualquer outro procedimento que 
possa agitar o animal. 

B) Deve ser considerada a necessidade de identificar 
rapidamente fraturas costais, que devem ser tra-
tadas com procedimento cirúrgico ortopédico de 
urgência. 

C) Em uma radiografia de tórax, a imagem dos pul-
mões normais deverá ser escura porque os raios-
x não foram absorvidos pelo ar do trato respirató-
rio. 

D) A radiografia torácica de um paciente com pneu-
motórax demonstrará um importante aumento de 
radiopacidade no espaço pleural, pela facilidade 
com que os raios atingem o filme radiográfico. 

E) Em um paciente com efusão pleural, o filme radi-
ográfico será mais escurecido que em um pacien-
te normal pela grande absorção dos raios pelo lí-
quido torácico. 

 
8. Imagens ultrassonográficas podem ser obtidas de 

diferentes regiões dos animais, em procedimentos 
não invasivos e minimamente desconfortáveis para a 
maioria dos animais domésticos.  A realização destes 
procedimentos requer preparos como a restrição ali-
mentar, remoção das fezes, uso de laxantes e antiga-
ses para os exames abdominais, além da realização 
de tricotomia e o uso do gel acústico sobre a pele. As-
sinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE a 
realização desses procedimentos de preparação. 

 
A) Os pelos devem ser removidos para evitar o atrito 

com o transdutor ultrassonográfico e aumentar a 
vida útil do equipamento. 

B) Os gases intestinais causam desconforto durante 
o exame abdominal e impedem a realização do 
procedimento. 

C) O gel acústico permite o deslizamento do transdu-
tor, para que haja a produção de ondas ultrassô-
nicas. 

D) O exame realizado sobre a pele seca permite vi-
sualizar apenas as camadas mais superficiais da 
região examinada.  

E) O gás visceral ou localizado entre o transdutor e a 
pele produz reverberação. 

 
9. “Substâncias químicas, quando em contato sobre a 

pele, podem ligar-se às proteínas da pele e os com-
plexos resultantes serem processados pelas células 
de Langerhans [...] estas migram para os linfonodos 
[...] e apresentam o antígeno às células T. Enquanto 
apresentam o antígeno, as células de Langerhans se-
cretam grande quantidade de IL-12 e IL-8 incitando a 
resposta de células Th1. O mecanismo efetor dessas 
células leva a atividades celulares que resultam no 
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desenvolvimento de vesículas intraepiteliais intensa-
mente pruriginosas...” (TIZARD, Ian. Imunologia veterinária: 
uma introdução. 8. ed. 2008, p. 384-85. Adaptado). 
O texto acima se refere à: 

 
A) reação de hipersensibilidade tipo I. 
B) dermatite atópica. 
C) alergia a parasitas. 
D) dermatite de contato alérgica. 
E) dermatite alérgica a saliva de pulga. 

 
10. Com relação à toxicologia, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

A) a resposta alérgica tipo I ou citolíticas são media-
das por anticorpos IgG e IgM. 

B) as tetracicinas, sulfonamidas, clorpromazina e 
ácido nalidíxico são exemplos de substâncias 
químicas fototóxicas. 

C) os inseticidas organofosforados sofrem, em sua 
maioria, biotransformação por enzimas do cito-
cromo P450 para produzir a toxina ativa 

D) o órgão alvo da toxicidade não é necessariamente 
o local de acúmulo da substância química, por 
exemplo, o chumbo concentra-se nos ossos, po-
rém, a sua ação tóxica primária é observada em 
tecidos moles. 

E) idiossincrasia é uma reatividade anormal, peculiar 
a determinado indivíduo, a uma substância quími-
ca. 

 
11. A descorna de bovinos adultos é uma cirurgia consi-

deravelmente invasiva, caracterizada por elevação 
expressiva dos níveis de cortisol (STAFFORD, 2005). 
Porém, faz-se necessária, principalmente em casos 
da agressividade de um animal perante outros ou pe-
rante o homem, nos casos de fraturas do corno ou de 
cornos de conformação anormal (WEAVER, 1986; 
DIRKSEN; GRÜNDER; STÖBER. 2002). A descorna 
evita frequentemente as lacerações e as perfurações 
de pele, aumentando a qualidade do couro (FIORA-
VANTI et. al., 1999), além de viabilizar o manejo e a 
uniformização do rebanho, pois requer menor espaço 
nos cochos durante a alimentação. 
Pergunta-se: quais os sintomas que podem ser obser-
vados no pós-operatório de uma cirurgia de descor-
na? 

 
A) Hiporexia, anorexia, perda de peso, desidratação, 

icterícia, hemoglobinúria e morte. 
B) Perda de peso, distúrbios neurológicos, exoftal-

mia, claudicação. 
C) Agalactia, postura anormal da cabeça, febre. 
D) Deiscência dos pontos cirúrgicos, febre, letargia, 

anorexia, sinusites. 
E) Corrimento nasal muco-purulento, tosse, febre, 

pelos sem brilho. 
 

12. A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) é uma 
enfermidade neurodegenerativa progressiva e fatal, 
provocada por uma proteína alterada, descrita na dé-
cada de 1980 (WELLS et al., 1987), tendo sido regis-

trados mais de 190.000 casos da doença (OIE, 2011), 
altamente concentrados no Reino Unido, e cuja inci-
dência foi reduzida drasticamente na última década, 
após adoção de medidas restritivas na alimentação de 
bovinos. 

 
Pergunta-se: como pode ocorrer o contágio de uma 
vaca com a Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB)? 

 
A) Através do contato direto, animal com animal, 

através de excreções como fezes e urina. 
B) Através do contato direto animal com animal, 

através de secreções contaminadas com sangue. 
C) Através da ingestão de proteína de origem  

ruminante pelo uso de farinhas de carne e ossos. 
D) Através de agulhas, luvas de palpação e pipetas 

de inseminação contaminadas. 
E) Através da ingestão de pasto em que morreram 

outros animais. 
 

13. A cavidade oral e os dentes fazem parte do aparelho 
digestório (SISSON, 1986). Apesar disso, na clínica 
de bovinos, o exame dessa região é negligenciado pe-
lo esforço físico e material que o exame exige e o ris-
co em potencial de ferimentos do examinador por es-
magamento ou cortes provocados principalmente pela 
dentição.  
Pergunta-se: qual o nome técnico dado aos dois tipos 
de abre-boca usados nos exame clínico da boca do 
bovino? 

 
A) Abre boca de Götze, abre-boca de Weingart. 
B) Abre boca de Schulze, cunha de Bayer. 
C) Abre boca de Barros Filho, passa-sonda. 
D) Passa-sonda, abre-boca de Caslick. 
E) Cunha de Caslick, abre-boca modelo indiano. 

 
14. Em um estudo retrospectivo em laboratório de investi-

gação toxicológica, durante cinco anos, com várias 
espécies, observou-se elevado número de amostras 
com suspeita de intoxicação por cobre, sendo esse 
diagnóstico confirmado em boa parte destas, em que 
o cobre destacou-se como um dos elementos mine-
rais mais importantes envolvidos em casos de intoxi-
cação, juntamente com o chumbo (HOOF; BOER-
MANS; BAIRD, 1998). Alerta-se para o fato de que a 
intoxicação por cobre pode estar ocorrendo em um 
número muito maior de casos, visto que o diagnóstico 
confirmativo nem sempre é estabelecido ou que este 
seja confundido com outras enfermidades que cau-
sem quadros hemolíticos (BIDEWELL; LIVESEY, 
2002). 
Pergunta-se: quais os principais sintomas observados 
na intoxicação cumulativa por cobre em ruminantes? 

 
A) Hiporexia, anorexia, perda de peso, desidratação, 

icterícia, hemoglobinúria e morte. 
B) Anorexia, perda de peso, diarreia, icterícia e mor-

te. 
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C) Hiporexia, perda de peso, icterícia, hematúria e 
morte. 

D) Hiporexia, anorexia, diarreia, queda de pelos, he-
moglobinúria e morte. 

E) Hiporexia, perda de peso, alopecia (principalmen-
te ao redor dos olhos), icterícia, hematúria e mor-
te. 

 
15. A manqueira em vacas leiteiras, principalmente a que 

causa prejuízos à produção, tem incentivado a pes-
quisa em todo o mundo. Suas altas taxas de preva-
lência e incidência, especialmente em animais confi-
nados, requerem medidas eficazes de tratamento e 
controle para minimizar as perdas da produção de lei-
te, a queda dos índices reprodutivos e zootécnicos, os 
descartes prematuros e a morte de animais. Eliminar 
o apoio do casco doente é, muitas vezes, a chave do 
tratamento das lesões podais. 

 
Pergunta-se: qual a maneira conservadora de se  

      eliminar o apoio do casco doente? 
 

A) Utilizam-se diversas faixas, formando uma banda-
gem alta no casco. 

B) Realiza-se o casqueamento do animal, conser-
vando o máximo de estojo córneo na unha doen-
te. 

C) Cola-se um tamanco sob a unha saudável,  
elevando a unha doente do chão. 

D) Procede-se a amputação total da unha doente. 
E) Cola-se um tamanco sob a unha doente, evitando 

o contato direto da lesão com o chão. 
 

16. Pteridium aquilinum, a "samambaia-do-campo", é 
considerada uma das plantas tóxicas mais importan-
tes, não só por ser cosmopolita e ter extensa distribui-
ção, mas também pelos diferentes tipos de intoxica-
ção que provoca em diversas espécies animais 
(EVANS 1987, TOKARNIA et. al., 2000). Sua presen-
ça é observada em todos os continentes, exceto na 
Antártida (FENWICK, 1988). Evans et. al. (1958) fize-
ram interessante analogia entre as características clí-
nicas da intoxicação por P. aquilinum em bezerros e 
os sintomas causados por excesso de exposição à 
radiação ionizante (raio-X) ou a substâncias químicas 
radiomiméticas. 
 
Pergunta-se: qual a principal substância presente na 
samambaia, que, ao ser ingerida pelos bovinos, causa 
a sintomatologia característica da hematúria enzoótica 
bovina? 

 
A) Tiaminase. 
B) Ácido chiquímico. 
C) Tanino. 
D) Ptalquilosídeo. 
E) Formalina. 

 
17. O deslocamento do abomaso (DA) é o distúrbio abo-

masal mais frequentemente detectado e representa a 
razão mais habitual para cirurgia abdominal nos bovi-
nos leiteiros, principalmente em vacas de elevada 

produção (FUBINI et. al., 1992; FUBINI & DIVERS, 
2008), porém, pode também acometer bezerros 
(DIRKSEN, 1994; CÂMARA et. al., 2009), touros e 
novilhas (FECTEAU e.t al., 1999; TRENT, 2004); e, 
em menor frequência, bovinos de corte (ROUSSEAL 
et. al., 2000).  O DA acarreta perdas econômicas em 
rebanhos leiteiros devido aos custos de tratamento, 
leite descartado, diminuição da produção, aumento do 
intervalo entre partos, perda de peso corporal, descar-
te prematuro da matriz e mortalidade (BARTLETT et. 
al., 1995; GEISHAUER et. al., 2000). 

 
Pergunta-se: qual das técnicas a seguir denomina 
uma forma de tratamento cirúrgico do deslocamento 
abomasal à esquerda em bovinos? 

 
A) Técnica de Caslick. 
B) Técnica do rolamento. 
C) Omentopexia com a agulha de Gerlach. 
D) Abomasopexia pelo método de Weingart. 
E) Omentopexia pelo método de Hannover. 

 
18. A técnica da ultrassonografia vem se destacando co-

mo um dos métodos mais esclarecedores e revolucio-
nários para avaliar a dinâmica ovariana e realizar o 
diagnóstico precoce de gestação. Um dos métodos de 
grande aplicabilidade em bovinos é a sexagem fetal, 
que surge como uma nova perspectiva para o plane-
jamento do rebanho, pois permite maior concentração 
de machos nos rebanhos produtores de carne ou de 
fêmeas nos de leite. Sobre a ultrassonografia em ru-
minantes, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Para a sexagem dos fetos, segundo Curran et. al., 

a localização e a diferenciação da genitália exter-
na são necessárias para distinguir o sexo. A estru-
tura visualizada é denominada de tubérculo geni-
tal, apresentando-se anecoico, com dois lóbulos 
alongados e de forma oval. 

B) Em torno do 48º dia de prenhez, o tubérculo geni-
tal pode ser identificado ao ultrassom entre os 
membros anteriores, mas em posição ainda inde-
finida para avaliação dos sexos.  

C) O diagnóstico precoce da gestação pode ser feito 
a partir dos 10 dias de gestação, o que auxilia o 
produtor a não perder tempo e realizar nova co-
bertura ou inseminação artificial na fêmeas não 
gestantes. 

D) O tubérculo genital para identificação dos sexos 
dos fetos é observado pela primeira vez, após a 
migração, aos 56 dias nos machos e 53 dias nas 
fêmeas. 

E) A partir do 48º dia de prenhez inicia-se a migração 
do tubérculo genital em direção ao umbigo nas 
fêmeas e à cauda nos machos, originando o clitó-
ris e o pênis, respectivamente. 

 
19. Analise a figura abaixo e assinale a alternativa  

CORRETA. 
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A) O ECG utilizado no D9 tem por objetivo atresiar os 
folículos existentes nos ovários, pois ele é consti-
tuído 80% por LH. 

B) O objetivo de aplicar estrógeno (E2) no D0 é esti-
mular o crescimento folicular, além de estimular 
os sinais de cio nas vacas. 

C) O ECG administrado no dia D9 deve ser utilizado 
apenas em novilhas, vacas com ovários pequenos 
ou baixo escore corporal, pois ele é constituído 
por 80% de FSH, melhorando o crescimento foli-
cular. 

D) O estradiol aplicado no D10 tem por objetivo cau-
sar atresia no folículo, pois ele tem a mesma ação 
da inibina. 

E) A prostaglandina (PGF2) aplicada no D8 causará 
um aumento na população folicular, pois esse 
hormônio é 80% constituído de FSH. 

 
20. Após o parto, ocorre uma série de modificações medi-

ante as quais há uma recuperação das condições 
anatomofisiológicas originais do trato genital, proviso-
riamente alteradas para levar a termo a prenhez 
(RASBECH, 1950). Essas modificações, mais eviden-
tes no útero, podem apresentar anormalidades que, 
mais tarde, comprometem a fertilidade ou mesmo po-
dem provocar esterilidade da vaca (MORROW et. al., 
1969; FONSECA et. al., 1983; OLTENACU et. al., 
1983). Sobre esse assunto, involução uterina, assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
A) O número de partos de uma vaca durante sua vi-

da reprodutiva é um fator de baixa influência na 
involução uterina. 

B) A finalização do processo de involução dos cornos 
uterinos pelo exame retal é de difícil constatação, 
pois excluídos os problemas clínicos, alguma as-
simetria ou alteração da consistência perdura no 
corno uterino pré-gravídico, com maior evidência 
em algumas vacas. 

C) Animais com endometrites não apresentam pro-
blema algum em relação ao tempo de involução 
uterina. 

D) Em raças europeias, em média, 85% dos animais 
completam a involução uterina até o 15º dia pós-
parto. 

E) O processo de involução uterina é composto de 
duas fases: a primeira, mais lenta e fácil de cons-
tatar (até o 10o dia pós-parto) e a segunda, mais 
rápida e menos definida. 

21. O parto fisiológico, também conhecido como parto 
normal, é o momento final da gestação fisiológica, 
ocorrendo o nascimento do produto. Nestas condi-
ções, há a dilatação da via fetal e o nascimento trans-
corre sem transtornos e riscos de vida ou lacerações. 
No desenvolvimento de um parto normal, existe a inte-
ração de inúmeros fatores, principalmente de origem 
neuroendócrina, acarretando na gestação modifica-
ções de ordem morfológica, bioquímica, biofísica e da 
fisiologia muscular. 

 
Sobre as fases do parto, analise as proposições a se-
guir:  

 
I. Preparação do parto (inicia-se com as transforma-

ções de comportamento e aspectos externos do 
animal, estendendo-se até as primeiras contra-
ções uterinas). 

II. Fase de insinuação (inicia-se com as primeiras 
contrações uterinas, estendendo-se até a ruptura 
das bolsas fetais). 

III. Fase de expulsão do produto (inicia-se com a rup-
tura das bolsas fetais, estendendo-se até a expul-
são fetal propriamente dita). 

IV. As primeiras contrações uterinas são regulares e 
pouco intensas, para depois possuírem coordena-
ção de contração do miométrio, tornando-se rítmi-
cas e enérgicas, com direção craniocaudal, inici-
ando-se nas extremidades dos cornos uterinos. 

V. Reflexo de contração da musculatura abdominal 
(Reflexo de Ferguson). Aqui inicia a fase ativa do 
parto. Desencadeia-se o reflexo de evacuação ou 
expulsão fetal. Na fase de expulsão, associam-se, 
portanto, duas forças: a contração uterina e a con-
tração abdominal. 

 
Estão corretas APENAS : 

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

 
22. No exame ginecológico rotineiro, empregado funda-

mentalmente para animais não gestantes, sadios ou 
com problemas reprodutivos e para animais prenhes 
em situações especiais, inclui-se a palpação via retal 
para equinos e bovinos, a palpação abdominal para 
médios e pequenos animais e a vaginoscopia. Ao rea-
lizar o exame ginecológico em quatro vacas, utiliza-
mos uma ficha para registrar os achados de nossos 
exames. Ao encontrarmos as seguintes anotações de 
exames ginecológicos em bovinos, podemos afirmar 
que: 

 
VACA A = S 
VACA B = As+ 
VACA C = As++ 
VACA D = +++As 
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A) Segundo a anotação, a vaca B apresenta uma 
discreta assimetria no corno esquerdo. 

B) Segundo a anotação, a vaca C apresenta uma 
moderada assimetria no corno esquerdo. 

C) Segundo a anotação, a vaca A apresenta os dois 
cornos uterinos simétricos. 

D) Na verdade, as letras S e AS não indicam assime-
tria de cornos uterinos e sim a abertura de cérvi-
ce. 

E) Segundo a anotação, a vaca A apresenta os dois 
cornos uterinos simétricos. 

 
23. As ilustrações a seguir representam o desenvolvimen-

to embrionário inicial de um bovino. Analise-os e assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                     A                                 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 C                                      D 
 

A) A vesícula embrionária da letra B representa um 
blastocisto inicial com 6 dias de desenvolvimento. 

B) A vesícula embrionária da letra A representa uma 
mórula com 6 dias de desenvolvimento. 

C) A vesícula embrionária da letra D representa uma 
blastocisto com 7 dias de desenvolvimento. 

D) A vesícula embrionária da letra C representa um 
blastocisto expandido com 8 dias de desenvolvi-
mento.  

E) Podemos afirmar que a camada mais externa da 
vesícula embrionária chama-se zona pelúcida, 
que tem como objetivo nutrir o embrião bovino e 
desaparece logo que o embrião chega ao útero. 
 

24. Durante um ciclo estral de uma fêmea, o folículo é 
responsável pela produção de dois hormônios. Assi-
nale a alternativa que indica CORRETAMENTE esses 
hormônios e sua atuação. 

A) FSH e LH. O primeiro é responsável pela estimu-
lação do crescimento folicular e o segundo pela 
ovulação de um ou dois folículos dominantes. 

B)  Inibina e FSH. O primeiro tem o objetivo de indu-
zir a ovulação e o segundo a manifestação de cio 
e feedback positivo para liberação de LH. 

C) Estrógeno e inibina. O primeiro é responsável pe-
los comportamentos de cio nas fêmeas e feed-
back positivo para liberação de LH e o segundo é 
responsável pela inibição de outros folículos, fa-
zendo com que apenas um ou dois tornem-se 
dominantes. 

D) Estrógeno e LH. O primeiro é responsável pela 
manifestação de cio na fêmea e o segundo é res-
ponsável pela inibição de outros folículos, fazendo 
com que apenas um ou dois tornem-se dominan-
tes. 

E) Progesterona e estrógeno. O primeiro é respon-
sável pela manutenção da fase luteal e possível 
posterior gestação e o segundo é responsável pe-
los comportamentos de cio nas fêmeas e feed-
back positivo para liberação de LH. 

 
25. Qual catabólito nitrogenado é mais confiável para 

avaliação da filtração glomerular em mamíferos? 
 

A) Creatinina. 
B) Ureia. 
C) Purina. 
D) Ácido úrico. 
E) Amônia. 

 
26. Você é chamado para um atendimento de uma vaca 

que apresenta os seguintes sinais clínicos: andar rígi-
do, quase sem flexionar as articulações, pescoço es-
tendido, cola separada do corpo, trismo, prolapso da 
terceira pálpebra, hiperexitabilidade e constipação. Os 
sinais agravavam-se quando os animais eram excita-
dos e, quando parados, apresentavam os membros 
abertos para aumentar a base de sustentação. Poste-
riormente, observava-se decúbito lateral, opistótono, 
nistagmo e os membros rígidos. Durante o decúbito, o 
animal permanecia com os membros esticados e se-
parados. Analisando o caso clínico acima, pode-se 
afirmar que se trata de um caso de: 

 
A) raiva. 
B) tétano. 
C) botulismo. 
D) encefalopatia espongiforme bovina. 
E) hipermetria hereditária. 

 
27. A criopreservação de sêmen visa à produção de um 

banco de células espermáticas utilizadas para biotéc-
nicas da reprodução, que são uma importante ferra-
menta para potencializar a genética dos animais. Na 
colheita de sêmen de um touro, foram obtidos os se-
guintes dados: 

 
Volume = 6 ml 
Concentração = 900 milhões de sptz por ml 
Motilidade = 80% 
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Vigor = 3 
Número de espermatozoides viáveis por palheta = 40 
milhões 
Palhetas usadas = 0,25 ml 

 
Em relação a esses dados, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Com o sêmen desse touro é possível congelar 

108 palhetas e serão necessários 21 ml de diluen-
te à base de dimetilformamida como crioprotetor. 

B) Com o sêmen desse touro é possível congelar 80 
palhetas e serão necessários 27 ml de diluente à 
base de glicerol como crioprotetor. 

C) Com o sêmen desse touro é possível congelar 60 
palhetas e serão necessários 21 ml de diluente à 
base de dimetilformamida como crioprotetor. 

D) Com o sêmen desse touro é possível congelar 
108 palhetas e serão necessários 21 ml de diluen-
te à base de glicerol como crioprotetor. 

E) Com o sêmen desse touro é possível congelar 
108 palhetas e serão necessários 27 ml de diluen-
te à base de glicerol como crioprotetor. 

 
28. O proprietário de uma importante cabanha de ovinos 

procura você para resolver um sério problema em 
seus animais. A propriedade conta com 60 animais da 
raça sulfolk, entre os quais 26 demonstram o proble-
ma. Estes apresentam os seguintes sinais clínicos: na 
maioria, iniciam como pápulas que evoluem para pús-
tulas e, então, para crostas espessas que cobrem 
uma área elevada na pele. Quando essas crostas são 
arrancadas, revelam tecido de granulação. As primei-
ras lesões desenvolvem-se na junção mucocutânea 
da cavidade oral, frequentemente nas comissuras la-
biais. Daí, as lesões disseminam-se para o focinho, 
fossas nasais e ao redor dos olhos. Em alguns ani-
mais, as lesões ocorrem nas gengivas, almofadinha 
dental, palato, língua, esôfago, virilha, axila, vulva, 
ânus, prepúcio e membros. Alguns apresentam corri-
mento nasal purulento e febre. Sobre esse caso clíni-
co, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Trata-se de um caso de ectima contagioso, que é 

uma doença bacteriana altamente contagiosa de 
ovinos e caprinos, causada pela Fusobacterium 
necrophorum. 

B) Trata-se de um caso de estomatite vesicular, que 
é uma doença viral altamente contagiosa de ovi-
nos e caprinos, causada por um Rhabdoviridae, 
gênero Vesiculovirus 

C) Trata-se de um caso de adenomatose pulmonar, 
que é uma doença viral altamente contagiosa de 
ovinos e caprinos, causada por um importante 
mycoplasma. 

D) Trata-se de um caso de ectima contagioso, que é 
uma doença viral altamente contagiosa de ovinos 
e caprinos, causada por um Parapoxvirus (família 
Poxviridae). 

E) Trata-se de um caso de estomatite vesicular, que 
é uma doença bacteriana, altamente contagiosa e 

comum em ovinos e caprinos, causado por um 
Parapoxvirus (família Poxviridae). 
 

29. Em ovinos, a toxemia da prenhez ocorre, fundamen-
talmente, em sistemas de criação intensivos, usual-
mente em gestações gemelares ou, ocasionalmente, 
de um único cordeiro muito desenvolvido. Sobre a to-
xemia da gestação em pequenos ruminantes, pode-
mos afirmar que:  

 
A) as ovelhas acometidas, em geral, apresentam al-

terações como hipercetonemia, cetonúria, hipogli-
cemia, níveis elevados dos ácidos graxos não es-
terificados (AGNE) e cortisol, além do comprome-
timento da função hepática e renal. 

B) ocorre como consequência da maior demanda do 
feto por glicose, que excede a energia oferecida 
na dieta, diminuindo a lipólise e gerando diminui-
ção na síntese de corpos cetônicos, acarretando 
transtornos na homeostase metabólica.   

C) a enfermidade caracteriza-se por sinais como 
apatia, inapetência, atonia ruminal, desidratação, 
taquicardia, fezes diarreicas, havendo ainda acú-
mulo de líquido no rúmen e desequilíbrio da mi-
crobiota ruminal.  

D) É um distúrbio metabólico e hormonal multifatorial, 
que acomete ovelhas após a parição.  

E) A enfermidade raramente ocorre em consequên-
cia de curtos e súbitos períodos de restrição ali-
mentar a que são submetidas, principalmente por 
erros de manejo, ovelhas prenhes previamente 
bem alimentadas e em boas condições nutricio-
nais.  

 
30. A tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis é 

uma zoonose de evolução crônica que acomete, prin-
cipalmente, bovinos e bubalinos. Caracteriza-se pelo 
desenvolvimento progressivo de lesões nodulares de-
nominadas tubérculos, que podem localizar-se em 
qualquer órgão ou tecido. O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento instituiu o Programa Nacio-
nal de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tu-
berculose Animal (PNCEBT), reconhecendo essas 
doenças como destacados problemas de saúde ani-
mal e de saúde pública no Brasil. São zoonoses cau-
sadoras de consideráveis prejuízos econômicos e so-
ciais, em virtude do impacto que produzem na produ-
tividade dos rebanhos e dos riscos que acarretam à 
saúde humana. Em relação à tuberculose bovina e 
seu controle, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O teste cervical simples pode ser utilizado como 

prova de triagem, porém, exclusivamente em ga-
do de corte.  

B) O teste cervical comparativo, com tuberculina bo-
vina e aviária, deve ser utilizado como teste con-
firmatório devido a sua maior especificidade em 
relação aos testes simples.  

C) O teste da prega ano-caudal é a prova de rotina 
em gado de leite devido à sua boa sensibilidade.  

D) Na tuberculinização, os animais desenvolvem re-
ações características de hipersensibilidade do tipo 
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tardio (tipo II), evidenciada por edema ao redor da 
inoculação. 

E) A leitura e interpretação dos resultados devem ser 
realizadas após 36 ± 6 horas da inoculação, reali-
zando nova medida da dobra da pele no local de 
inoculação da tuberculina PPD aviária e da tuber-
culina PPD bovina. 

 
31. Uma vaca está no 12º dia pós sua ovulação. O pro-

prietário deseja inseminar essa fêmea, porém neces-
sita colocá-la em estro para realizar a técnica. Para 
isso, ele deve: 

 
A) administrar progesterona, pois esse é o hormônio 

da gestação, sendo assim, é o hormônio mais in-
dicado para realizar a inseminação. 

B) administrar prostaglandina, pois esta é responsá-
vel pela ovulação do folículo dominante, sendo 
assim, causará a lise do corpo lúteo. 

C) administrar prostaglandina, pois esse hormônio te-
rá efeito entre os dias 6 e 15 do ciclo estral, reali-
zando a lise do corpo lúteo e induzindo a vaca em 
estro. 

D) administrar prostaglandina, pois esse hormônio, 
assim como FSH, é responsável pelo estímulo do 
crescimento folicular e consequente entrada em 
estro da fêmea. 

E) administrar uma dose de estradiol, pois assim ela 
entrará no estro, irá ovular e causará a lise do 
corpo lúteo, facilitando a inseminação artificial. 

 
32. O termo leucose enzoótica bovina é usado para des-

crever duas condições relacionadas aos bovinos, o 
linfossarcoma, provavelmente a doença neoplásica 
mais comum do gado leiteiro, e a linfocitose persisten-
te, que é um aumento benigno no número de linfócitos 
circulantes. No entanto, na maioria dos animais infec-
tados, a infecção é inaparente e persistente e pode 
ser diagnosticada somente pela presença de anticor-
pos séricos. 

 
Sobre essa importante doença do gado leiteiro, po-
demos afirmar que: 

 
A) é considerada uma doença infecciosa causada 

por um vírus herpesvírus bovino-2 (BHV-2), um 
Alphaherpesvirus, da família Herpesviridae, sub-
família Alphaherpesvirinae. 

B) é considerada uma doença infecciosa causada 
por uma bactéria RNA tumoral, que pertence à 
família Retroviridae, subfamília Oncovirinae. 

C) é considerada uma doença infecciosa causada 
pela bactéria Corynebacterium pseudotuberculo-
sis, bacilo Gram-positivo, pleomórfico, aeróbio, 
que cresce em ágar sangue em 24-48 horas e 
causa hemólise. 

D) é considerada uma doença infecciosa causada 
por um vírus RNA tumoral, que pertence à família 
Retroviridae, subfamília Oncovirinae. 

E) e) é considerada uma doença infecciosa causada 
por um vírus da família Flaviviridae, gênero Pesti-
virus.  

33. Uma fêmea bovina apresentou distocia de origem 
fetal, com apresentação longitudinal anterior, posição 
dorsal e flexão dos membros anteriores na articulação 
cárpica. Após 6 horas do início da expulsão fetal, foi 
observada atonia uterina na parturiente e esgotamen-
to físico desta. Considerando essas informações, ava-
lie as proposições a seguir. 

 
I. Neste caso, a melhor opção é a cesariana, pois se 

trata de uma distocia de difícil correção. 
II. Após a correção da estática fetal, a administração 

de cálcio, glicose e ocitocina podem auxiliar a ex-
pulsão do feto. 

III. A ocitocina não deve ser administrada, pois com 6 
horas do início da expulsão fetal esse princípio 
ativo não terá mais efeito. 

IV. Após a correção da estática fetal e lubrificação do 
canal do parto, a tração forçada pode ser uma al-
ternativa. 

V. Para a correção da estática fetal, deve-se realizar 
a versão do feto e, em seguida, a extensão dos 
membros anteriores. 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em: 

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

 
34. Você é chamado por um proprietário que relata a pre-

sença de uma vaca pós-parto em sua leiteria com alto 
escore corporal (sobrepeso) e que apresenta os se-
guintes sinais clínicos: apatia, perda de apetite, perda 
de ECC rápida, queda na produção, temperatura fisio-
lógica, odor de cetona no hálito, no leite e na urina, 
fezes secas e firmes, sinais neurológicos. 

 
Avaliando o caso acima, podemos afirmar que se trata 
de um quadro de: 

 
A) cetose. 
B) hipocalcemia. 
C) intoxicação por ureia. 
D) pneumonia verminótica. 
E) acidose rumenal. 

 
35. O complexo de doenças respiratórias dos bovinos 

(DRB) é decorrente dos desequilíbrios entre as defe-
sas naturais do animal e os fatores externos que favo-
recem a doença. Entre elas estão as pneumonias 
verminóticas e bacterianas. Sobre as doenças respira-
tórias de bovinos, analise as proposições a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. A pneumonia verminótica dos bovinos é causada 

pelo micoplasma do gênero dictyocaulus filaria. 
II. A dictyocaulose afeta principalmente bezerros jo-

vens, de primeiro ano de pastejo. 
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III. A pneumonia verminótica dos ovinos é causada 
pelo nematoide do gênero dictyocaulus filaria. 

IV. A pasteurelose, também conhecida como “febre 
dos confinamentos”, é causada pelo Mycoplasma 
bovis, o mesmo agente etiológico da tuberculose. 

V. A pneumonia enzoótica bovina tem uma maior in-
cidência em bezerros leiteiros e os principais si-
nais clínicos são: hiporexia à anorexia, apatia, fra-
queza, atraso de crescimento, emagrecimento, 
febre, pelo seco e arrepiado, respiração rápida e 
superficial, tosse úmida e corrimento nasal sero-
mucoso, ruídos respiratórios anormais, dispneia e 
cianose. 

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

 
36. Alguns animais de um rebanho bovino de um ano de 

idade, da raça Red Angus, passaram a apresentar 
problemas como: epífora, ceratite com opacidade cor-
neana difusa, conjuntivite severa, blefaroespasmo e 
alguns animais desenvolveram cegueira. O rebanho 
estava estabulado em baias para confinamento, rece-
bendo suplementação para engorda. Os animais fo-
ram vacinados e desverminados regularmente após o 
desmame, há um mês.   
Sobre o problema desse rebanho, podemos afirmar 
que trata-se de um caso de: 

 
A) ceratoconjuntivite infecciosa bovina, causada pela 

bactéria Moraxella bovis. 
B) conjuntivite infecciosa bovina, causada pela bac-

téria Mycobacterium bovis. 
C) ceratoconjuntivite infecciosa bovina, causada pela 

vírus herpesvírus bovino tipo 1 (BHV-1). 
D) conjuntivite infecciosa bovina, causada pela bac-

téria Mycobacterium bovis. 
E) ceratoconjuntivite infecciosa bovina, causada pelo 

vírus Moraxella bovis. 
 

37. A acidose ruminal está associada, na maioria dos 
casos, com a ingestão acidental de grandes quantida-
des de alimento, principalmente grãos. Pode acometer 
todas as idades e ambos os sexos, sendo muito co-
mum no início do processo de engorda, em que mu-
dança alimentar é feita de maneira rápida. Com base 
nessas afirmações, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Na acidose ruminal em bovinos, devido à ingestão 

acidental de grandes quantidades de alimentos 
pouco fermentáveis, ocorre uma alteração da mi-
croflora ruminal, na qual encontramos uma au-
sência da bactéria Staphylococcus bovis, ocasio-
nando uma produção de grandes quantidades de 
ácido láctico que resulta em uma queda no pH 
ruminal. 

B) Uma das consequências da alcalose ruminal em 
bovinos é a ruminite, pois o ruminal torna-se ex-
tremamente ácido, causando lesões em mucosa. 

C) O tratamento da acidose ruminal consiste na ad-
ministração de catárticos, óleo mineral, antibióti-
cos como a Penicilina e a Tetraciclina, correção 
do desequilíbrio hidroeletrolítico, além de sonda-
gem ruminal ou até mesmo uma ruminotomia. 

D) O tratamento da acidose ruminal consiste na ad-
ministração de 2 a 3 litros de vinagre comum para 
cada 100kg de peso vivo, 3 vezes ao dia, fluidote-
rapia, diuréticos e aminoácidos que estimulam a 
eliminação da ureia, além de uma alimentação de 
carboidratos de fácil digestão. 

E) Para o diagnóstico da acidose ruminal, podemos 
usar fitas reagentes avaliando o pH ruminal, que 
na acidose deve estar entre 2,5 - 4,0 em casos  
moderados e abaixo de 2,0 nos casos mais gra-
ves. 

 
38. Para que o parto fisiológico ocorra sem transtornos 

em qualquer espécie, é necessária uma interação 
neuroendócrina para promover a dilatação das vias fe-
tais e a atividade da musculatura uterina. Sobre os 
hormônios envolvidos no parto, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) O cortisol liberado pela fêmea gestante favorece a 

ativação da enzima 17α-hidroxilase, a qual é res-
ponsável pela diminuição da progesterona. 

B) O cortisol liberado pelo feto é responsável pela 
síntese de estrógeno pela placenta, especialmen-
te nos ruminantes.  

C) O cortisol liberado pela fêmea gestante elimina o 
corpo lúteo, sendo este o único responsável pela 
produção de progesterona durante a gestação. 

D) O cortisol liberado pelo feto é responsável pela 
produção de ocitocina pela neurohipófise do pró-
prio feto, sendo esse hormônio responsável pela 
contração da musculatura uterina. 

E) O cortisol liberado pelo feto auxilia na liberação 
das prostaglandinas, em que a prostaglandina F 
2α promove o relaxamento dos ligamentos e mús-
culos que circundam o canal do parto.  

 
39. O quadro de diarreia frequentemente é observado em 

bezerros recém-nascidos, devido principalmente ao 
manejo e higiene inadequados. Sobre esse assunto, 
analise as proposições a seguir e assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
I. A alcalose metabólica é a principal alteração no 

equilíbrio ácido-básico, devido à perda de eletróli-
tos pela diarreia. 

II. Bezerros com este quadro apresentam hipovole-
mia e hemoconcentração pela desidratação. 

III. Para o desenvolvimento da diarreia em bezerros, 
os possíveis agentes enteropatogênicos podem 
ser bactérias, vírus ou protozoários. 

IV. Correção no manejo, ingestão do colostro e proto-
colo vacinal são medidas que devem ser tomadas 
para reduzir a incidência desta doença.  

V. Streptococcus zooepidermicus é o principal agen-
te bacteriano que desencadeia o quadro de diar-
reia em bezerros. 
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Estão CORRETAS somente: 
 

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

 
40. A retenção de placenta frequentemente acomete as 

fêmeas bovinas, especialmente aquelas com aptidão 
para a produção de leite. Sobre esse assunto, analise 
as proposições a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. A ocitocina pode ser aplicada em fêmeas bovinas 

com retenção de placenta para promover a expul-
são da placenta, porém, para que esse princípio 
ativo exerça a sua função, este deve ser aplicado 
no máximo até 96 horas após o parto. 

II. A prostaglandina F 2α pode ser aplicada em fê-
meas bovinas com retenção de placenta para 
promover a expulsão da placenta, pois esse prin-
cípio ativo favorece a vasoconstrição relacionadas 
a placentomas e a contração uterina. 

III. O tempo para que a fêmea bovina promova a ex-
pulsão da placenta é de, no máximo, 12 horas 
após o parto. 

 
A) Somente I e II estão corretas. 
B) Somente II e III estão corretas. 
C) Somente II está correta. 
D) Somente I e III estão corretas. 
E) Somente III está correta.  
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