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

R E S I D Ê N C I A  M É D I C O  V E T E R I N Á R I A   
C Â M P U S  S Ã O  J O S É  D O S  P I N H A I S / C U R I T I B A  

01  DE FEVEREIRO DE 2015 
 

CLÍNICA E CIRURGIA DE ANIMAIS SELVAGENS  

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. Ape-
nas uma responde corretamente à questão. 

 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 
a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 
b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida 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 04 (quatro) ho-
ras, com início às 14 horas e término às 18 horas. 

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

15 horas e poderá levar sua PROVA após as 16 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; 
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 eletrôni-
co ou de comunicação, bem como protetores au-
riculares; 

f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
 

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 2 ( D U A S )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00005 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. Com relação à ligação dos medicamentos às proteí-
nas plasmáticas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A fração de medicamento ligada às proteínas 

plasmáticas tem a capacidade de abandonar o 
plasma e atingir o local de ação.  

B) Em casos de redução dos níveis das proteínas 
plasmáticas, ocorre diminuição dos efeitos toxico-
lógicos de medicamentos que apresentam alta 
afinidade com essas proteínas.  

C) A albumina plasmática é a única proteína plasmá-
tica envolvida na ligação com medicamentos. 

D) A administração concomitante de dois medica-
mentos com alta percentagem de ligação às pro-
teínas plasmáticas pode ocasionar aumento da 
atividade ou da toxicidade de um deles.  

E) Não se podem considerar as proteínas plasmáti-
cas como um reservatório circulante do medica-
mento potencialmente ativo. 
 

2. Com relação à biotransformação de medicamentos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Nos processos de biotransformação de medica-

mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; as reações de fase II ocorrem, princi-
palmente, por ação das enzimas do citocromo 
P450. 

B) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; algumas das reações de fase II são ca-
talisadas por enzimas citoplasmáticas e algumas 
enzimas citocrômicas, agindo em separado ou em 
combinação.  

C) Toda substância química absorvida pelo trato gas-
trintestinal vai obrigatoriamente para o fígado 
através da veia porta, onde é biotransformada pa-
ra, posteriormente, poder alcançar o restante do 
organismo. 

D) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; as reações de fase I acontecem, nor-
malmente, no sistema microssomal hepático, no 
interior do retículo endoplasmático liso, e têm por 
finalidade converterem o medicamento original em 
metabólitos mais polares por oxidação, redução e 
hidrólise.  

E) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; os produtos das oxidações originados 
na fase I podem, na fase II, sofrer reações mais 
profundas que, em geral, inativam os medicamen-
tos quando estes ainda apresentam atividade far-
macológica, levando, frequentemente, ao aumen-
to de sua hidrossolubilidade. 
 

3. Com relação aos anestésicos dissociativos, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A administração de cetamina resulta em redução 
da frequência cardíaca e da pressão arterial por 
aumento da atividade parassimpática. 

B) Os anestésicos dissociativos causam uma de-
pressão generalizada de todos os centros cere-
brais.  

C) Por sua ação antagonista sobre receptores N-
metil-D-aspartato, a cetamina promove analgesia, 
a qual pode ser obtida em doses subanestésicas.  

D) A administração da cetamina de forma isolada 
pode ser realizada neste tipo de anestesia, obten-
do um relaxamento muscular adequado.  

E) Os anestésicos dissociativos causam redução do 
fluxo sanguíneo cerebral e da pressão intracrani-
ana. 
 

4. Com relação aos anestésicos locais, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) O mecanismo de ação dos anestésicos locais 

ocorre por interação com receptores alfa-2 adre-
nérgicos periféricos, resultando em um bloqueio 
reversível da condução dos impulsos nervosos.  

B) Os anestésicos locais que contêm epinefrina em 
sua formulação causam aumento na velocidade 
de absorção e, também, aumentam o tempo de 
duração do efeito anestésico.  

C) Tanto a ropivacaína, quanto a bupivacaína são 
anestésicos locais classificados do tipo amida. 
Uma diferença dos fármacos está relacionada à 
cardiotoxicidade, sendo a ropivacaína mais car-
diotóxica do que a bupivacaína. 

D) Tanto a lidocaína quanto a bupivacaína são anes-
tésicos locais classificados do tipo amida. A lido-
caína é mais potente que a bupivacaína e apre-
senta maior duração do efeito anestésico.  

E) A tetracaína é um anestésico local classificado do 
tipo éster e é empregado, principalmente, para 
anestesia tópica, por exemplo, do globo ocular, e 
em mucosas.  
 

5. Com relação à excreção de medicamentos do orga-
nismo, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Quando o animal estiver com valores menores 

que 50% da função renal normal e este necessitar 
de um determinado medicamento que é excretado 
em mais de 50% por eliminação renal, geralmen-
te, não é necessário um ajuste da dose do medi-
camento.  

B) Algumas substâncias eliminadas na bile, ao al-
cançarem o intestino, podem ser reabsorvidas. 
Esse fenômeno é denominado ciclo êntero-
hepático de um medicamento. 

C) A excreção renal constitui o principal processo de 
eliminação de medicamentos, principalmente os 
apolares ou altamente lipossolúveis em pH fisioló-
gico.  

D) No processo de excreção renal, durante a filtração 
glomerular, os medicamentos ligados às proteínas 
plasmáticas atravessam facilmente os poros das 
membranas glomerulares. 
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E) A via pulmonar não participa do processo de ex-
creção de medicamentos. 
  

6. A profilaxia pré-exposição antirrábica deve ser indica-
da para pessoas com risco de exposição permanente 
ao vírus da raiva durante atividades ocupacionais 
exercidas por profissionais como: médicos veteriná-
rios; biólogos; auxiliares e demais funcionários de la-
boratório de virologia e anatomopatologia para raiva; 
estudantes de Veterinária, Biologia e Agrotécnica; 
pessoas que atuam no campo na captura, vacinação, 
identificação e classificação de mamíferos passíveis 
de portarem o vírus, bem como funcionários de zooló-
gicos; pessoas que desenvolvem trabalho de campo 
(pesquisas, investigações ecoepidemiológicas) com 
animais silvestres; e espeleólogos, guias de ecoturis-
mo, pescadores e outros profissionais que trabalham 
em áreas de risco. 
Pessoas com risco de exposição ocasional ao vírus, 
como turistas que viajam para áreas de raiva não con-
trolada, devem ser avaliados individualmente, poden-
do receber a profilaxia pré-exposição dependendo do 
risco a que estarão expostos durante a viagem. 
A profilaxia pré-exposição apresenta as seguintes 
vantagens: protege contra a exposição inaparente; 
simplifica a terapia pós-exposição, eliminando a ne-
cessidade de imunização passiva e diminui o número 
de doses da vacina; e desencadeia resposta imune 
secundária mais rápida (booster), quando iniciada a 
pós-exposição. 
Em caso de título insatisfatório, aplicar uma dose de 
reforço e reavaliar a partir do 14º dia após o reforço. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. De-
partamento de Vigilância Epidemiológica. Profilaxia Pré-Exposição Secretaria 
de Vigilância em Saúde/MS 13. Normas técnicas de profilaxia da raiva huma-
na. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 60 p. il. (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos) 
 
O título a que se refere o texto acima está relaciona-
do com: 

 
A) níveis de antígenos vacinais circulantes no indiví-

duo vacinado. 
B) níveis de células de defesa vacinais no indivíduo 

vacinado. 
C) níveis de epítopos vacinais circulantes no indiví-

duo vacinado. 
D) níveis de células memória vacinais no indivíduo 

vacinado. 
E) níveis de anticorpos vacinais no indivíduo vacina-

do. 
 

7. A imunidade na leptospirose canina é basicamente do 
tipo humoral. A imunidade é sorovar-específica e em 
menor extensão, pode ser específica do 43 sorogrupo. 
As vacinas atualmente utilizadas contêm bacterinas 
(...) e induzem imunidade pela opsonização das bac-
térias, o que resulta na apresentação de antígenos 
de membrana (lipopolissacarídeo e proteínas da 
membrana externa). Outras vacinas contêm antígenos 
proteicos da membrana externa (vacinas de subuni-
dades) (HAGIWARA, 2003). Vacinas atuais não for-
necem proteção cruzada completa contra outros im-

portantes sorogrupos causadores de doença. Anteri-
ormente, bacterinas inativadas não preveniam o esta-
do de carreador, o qual é associado ao potencial zoo-
nótico. Vacinas mais novas disponíveis no mercado, 
para cães e outras espécies, previnem colonização 
renal e eliminação do agente (GREENE, 2006)”. 
Fonte: GALANTE, R. Relatório de estágio curricular em medicina veterinária: 
enfermidades infecciosas dos animais domésticos. 2009. 55 folhas. Trabalho 
apresentado para conclusão do Curso (graduação) de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
O trecho em que se lê: “[...] opsonização das bactérias 
o que resulta na apresentação de antígenos de mem-
brana [...]” refere-se à: 

 
A) captura e apresentação dos antígenos vacinais 

para a membrana de linfócitos CD4. 
B) captura e processamento de antígenos de mem-

brana de linfócitos CD4. 
C) captura e processamento dos antígenos vacinais 

por macrófagos ou células dendríticas, também 
conhecidas como células apresentadoras de antí-
genos – APC 

D) captura e apresentação de antígenos de macrófa-
gos ou células dendríticas, também conhecidas 
como células apresentadoras de antígenos – APC 

E) captura de bactérias que servirão de antígenos de 
membrana de linfócitos CD4.  
 

8. No exame clínico neurológico, o reflexo de piscar à 
ameaça visa avaliar o segundo par de nervos crania-
nos, o nervo ótico, e, desta forma, a visão. Contudo, 
não somente a lesão do nervo ótico pode levar o re-
flexo de piscar à ameaça ser negativo, isto é, não res-
ponsivo. Com relação às possíveis causas para a res-
posta negativa do reflexo de piscar à ameaça, assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
A) Lesão no nervo ótico, lesão no nervo acessório, 

lesão no nervo trigêmeo. 
B) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo facial. 
C) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo vago. 
D) Lesão no nervo ótico, lesão no nervo vago, lesão 

no nervo facial. 
E) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo abducente. 
 

9. Durante a respiração, o ar sofre resistência à sua 
passagem até atingir as aéreas de troca gasosa. Den-
tre as opções a seguir, assinale a alternativa que 
aponta a região que oferece maior resistência à pas-
sagem do ar. 

 
A) Narina. 
B) Faringe. 
C) Laringe. 
D) Brônquios. 
E) Bronquíolos terminais. 

 
10. Assinale a alternativa que descreve o tipo de reação 

catalisada pela enzima creatina quinase. 
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A) Transferência do resíduo de fosfato para o ADP, 
formando um ATP, ou transferência de um resí-
duo de fosfato para a creatina, formando a creati-
nina. 

B) Reação de hidrólise. 
C) Reação de oxirredução. 
D) Transferência do resíduo de fosfato para o ADP, 

formando um ATP, ou transferência de um resí-
duo de fosfato para a creatina, formando a creati-
na-fosfato. 

E) Esta enzima é uma exceção e não tem a capaci-
dade de catalisar reações. 

 
11. Para um paciente que está apresentando diarreia, são 

necessários vários exames para determinar a etiologia 
do processo. A escolha do método diagnóstico ade-
quado é primordial para se instituir uma terapia e ma-
nejo médico apropriados para o paciente. Sobre os 
exames coproparasitológicos, é CORRETO afirmar: 

 
A) A câmara de Mc Master é utilizada para a conta-

gem de ovos por grama de fezes, que é um méto-
do quantitativo cujo princípio é a flutuação de for-
mas parasitárias. 

B) O exame de contagem de ovos por grama de fe-
zes de Gordon & Whitlock é utilizado em carnívo-
ros e é necessário pesar 10 g e diluir em água de 
torneira; após filtragem, o material deve permane-
cer 30 minutos em copo de sedimentação. 

C) Para pesquisa de ovos leves, o exame mais re-
comendado é o de Hoffmann, Pons & Janer, que 
utiliza solução saturada em câmara apropriada. 

D) O exame de flutuação é feito com solução de azul 
de metileno, se chama Willis & Mollay, e a leitura 
é feita em câmara de Neubauer. 

E) Em amostras frescas não é possível encontrar 
larvas. 
 

12. Doenças emergentes são aquelas que estão em um 
processo de transição epidemiológica, sendo causa-
das por novos patógenos, encontradas em novos 
hospedeiros ou em novas áreas, por exemplo. Algu-
mas doenças emergentes não possuem status conhe-
cido dentro de populações humanas e animais, o que 
torna enfermidades como a borreliose um problema 
de saúde pública emergente no Brasil, principalmente, 
quando se considera o contexto natural dessa zoono-
se. Quanto à borreliose, leia as seguintes afirmativas: 

 
I. É causada por uma espiroqueta transmitida por 

carrapatos. 
II. Pode causa eritema migratório, lesões articulares, 

febre e fraqueza. 
III. Os vírus causadores desta doença são exclusivos 

de cães e humanos. 
IV. O diagnóstico de eleição é o raspado cutâneo. 

 
É CORRETO afirmar que: 

 
A) Somente I e III são verdadeiras. 
B) Somente III e IV são verdadeiras. 

C) Somente II e III são verdadeiras. 
D) Somente I e IV são verdadeiras. 
E) Somente I e II são verdadeiras. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
13. Um Tamandua tetradactyla (3,5kg) chegou ao CETAS 

apresentando escoriações no dorso e sinais de quei-
maduras nas extremidades dos membros. Ao exame 
físico foi detectada um lesão perfurante com 2 cm de 
profundidade e 5 cm de comprimento em região torá-
cica. Frente a este quadro, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao cálculo por extrapolação alomé-
trica para o antibiótico escolhido, usando o cão como 
modelo. 

 
A) Benzidamida (3mg/kg) – 12,86 mg/kg para o paci-

ente com taxa metabólica basal 42,88 kcal/24h. 
B) Amoxicilina (50 mg/kg) – 5,44 mg para o paciente 

com taxa metabólica basal 42,88 kcal/24h. 
C) Enrofloxacina (2,5 mg/kg)  – 0,8 mg/kg para o pa-

ciente com taxa metabólica basal 2,56 kcal/24h. 
D) Oxitetraciclina (40 mg/kg) – 12,74 mg para o paci-

ente com taxa metabólica basal 125,38 kcal/24h. 
E) Meloxican (0,5 mg/kg) – 1,24 mg/kg para o paci-

ente com taxa metabólica basal 125,38 kcal/24h. 
 

14. Um Tupinambis merianae, com 1,750 kg, está apre-
sentando diarreia e a terapia instituída foi metroni-
dazol, na dose de 15 mg/kg. Assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) Será administrado 4,6 ml de um produto com con-

centração de 25 mg/ml. 
B) Será administrado 600 mg/kg. 
C) Será administrado 0,65 ml de um produto com 

concentração de 40 mg/ml. 
D) Será administrado 342,85 ml de um produto com 

concentração de 40 mg/ml. 
E) Será administrado 0,003 mg para o paciente. 

 
15. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, via Ins-
trução Normativa nº 169, de 20 de fevereiro de 2008, 
um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 
é: 

 
A) Todo empreendimento autorizado pelo Ibama, de 

pessoa física ou jurídica, com finalidade de: rece-
ber, identificar, avaliar e destinar animais silves-
tres provenientes da ação da fiscalização, resga-
tes ou entrega voluntária de particulares. 

B) Todo empreendimento autorizado pelo Ibama, 
somente de pessoa jurídica, com finalidade de: 
receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recupe-
rar, reabilitar e destinar animais silvestres prove-
nientes da ação da fiscalização, resgates ou en-
trega voluntária de particulares. 

C) Todo empreendimento autorizado pelo Ibama, 
somente de pessoa física, com finalidade de: re-
ceber, marcar e destinar animais silvestres prove-
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nientes da ação da fiscalização e resgates de 
animais silvestres efetuados pela Polícia Militar 
Ambiental. 

D) Todo empreendimento autorizado pelo Ibama, 
somente de pessoa física, com finalidade de: re-
ceber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, 
reabilitar e destinar animais silvestres provenien-
tes da ação da fiscalização, resgates ou entrega 
voluntária de particulares. 

E) Todo empreendimento autorizado pelo Ibama, de 
pessoa física ou jurídica, com finalidade de: rece-
ber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, 
reabilitar e destinar animais silvestres provenien-
tes da ação da fiscalização, resgates ou entrega 
voluntária de particulares. 
 

16. O fígado das aves está frequentemente envolvido em 
doenças sistêmicas e a hepatomegalia é um achado 
radiográfico comum nesse grupo. O aumento simétri-
co dos lobos hepáticos nas aves é associado a pro-
cessos: 

 
A)  neoplásicos, como o adenocarcinoma biliar. 
B) parasitários, como a sarcocistose e a aspergilose. 
C) metabólicos e neoplásicos, como a degeneração 

gordurosa e infecção por Chlamydophila psittaci, 
respectivamente. 

D) neoplásicos e infecciosos, como o fibrossarcoma 
e a hemocromatose, respectivamente. 

E) infecciosos e metabólicos, como doença de Pa-
checo e hemocromatose em tucanos, respectiva-
mente. 
 

17. Uma Bothropoides (Bothrops) alternatus, com 1,2 m e 
450 g de peso, está com um aumento de volume de 2 
cm de diâmetro na região craniolateral direita do cor-
po, 5 cm caudal à mandíbula, com consistência dura e 
circunscrito. Frente a esse quadro, qual será o proce-
dimento diagnóstico? 

 
A) Endoscopia esofágica em busca de corpo estra-

nho. 
B) Punção do conteúdo e PCR para Staphylococcus 

pseudointermedius. 
C) Biopsia excisional e exame histopatológico. 
D) Biopsia aspirativa e Elisa para Geotrichium candi-

dum. 
E) Swab superficial e coloração rápida.  

 
18. Um exemplar de Callithrix jacchus está apresentando 

baixo ganho de peso, perda de massa muscular, 
emaciação, aumento de volume abdominal, fezes 
normais, dificuldade de movimentação, e apresenta 
áreas de rarefação pilosa nos membros e alopecia na 
cauda. O hemograma revelou anemia macrocítica 
normocômica, hipoalbuminemia e elevação nos valo-
res de aspartato aminotransferase, sendo que os de-
mais parâmetros estavam normais. O exame copropa-
rasitológico foi inconclusivo e o apetite está normal a 
aumentado. Sobre esse quadro, é CORRETO afirmar: 

 

A) O exame coproparasitológico deve ser repetido 
por se tratar de um caso característico de criptos-
poridiose. 

B) Uma situação comum nesta espécie é a wasting 
marmoset syndrome, relacionada com alterações 
nos hábitos alimentares e dietas desequilibradas, 
levando a definhamento e morte. 

C) É uma doença causada pelo vírus da encefalopa-
tia espongiforme e os sinais neurológicos são 
progressivos. 

D) Este exemplar apresenta doença degenerativa 
septicêmica relacionada à infecção crônica intes-
tinal de patógenos específicos. 

E) Esta doença é típica de filhotes antes do desma-
me devido à infecção neonatal por Mycobacterium 
tuberculosis 
 

19. Um exemplar de Amazona brasiliensis, macho, idoso, 
foi encaminhado ao CETAS com os seguintes sinais 
clínicos: dispneia intensa, desidratação, aumento da 
frequência respiratória, caquexia, estertores graves 
secos e ausência de fímbrias em coanas. Após coleta 
de material via swab de traqueia, o resultado foi posi-
tivo para Mycoplasma sp. O tratamento para a afec-
ção respiratória relatada seria eficiente com os princí-
pios ativos a seguir, EXCETO: 

 
A) espiramicina. 
B) eritromicina. 
C) tetraciclinas. 
D) nistatina. 
E) tilosina. 

 
20. Quanto à nutrição de psittacídeos, assinale a alterna-

tiva CORRETA. 
 

A) A lipidose hepática é um dos fatores relacionados 
à obesidade. 

B) Não há problema em uma dieta com excesso de 
vitamina A, pois esta é eliminada pela urina. 

C) Por estas aves serem basicamente herbívoras, o 
nível de proteína não é um fator importante na sua 
dieta. 

D) Dietas à base de sementes são apropriadas para 
animais cativos. 

E) A vitamina D3 deve ser suplementada na dieta 
das aves, pois aumenta a absorção intestinal do 
P. 
 

21. A respeito das exigências nutricionais de calitriquí-
deos em cativeiro, é CORRETO afirmar: 

 
A) Não necessitam de suplementação diária de cole-

calciferol, mas sim de ácido ascórbico. 
B) Necessitam do aporte de cerca de 18 a 25% de 

proteínas de alto valor biológico diariamente. 
C) Dispensam alimentos de origem animal em sua 

dieta. 
D) Necessitam de uma dieta restrita e pouco variada 

devido a características anatômicas de seu trato 
gastrointestinal. 
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E) Gomas e outros exsudatos vegetais não são indi-
cados para o enriquecimento alimentar e ambien-
tal destes animais. 
 

22. Fraturas em membros são comuns em aves de vida 
livre. Em cativeiro, esse tipo de fratura, geralmente, é 
decorrente de acidentes de voo, contenção física in-
correta, traumatismos causados por outros animais ou 
por doenças osseometabólicas. Quanto aos psittací-
deos, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os sacos aéreos auxiliam no processo de ganho 

de calor. 
B) Os sacos aéreos aumentam a densidade da ave 

em relação ao ar, o que faz com que elas planem 
mais facilmente. 

C) A entrada de fluídos em ossos pneumáticos du-
rante a manipulação de uma fratura pode resultar 
em pneumonia por aspiração, aerossaculite ou as-
fixia. 

D) A morfologia dos sacos aéreos e do processo 
pneumático do corpo não difere entre os gêneros 
de aves. 

E) Os pulmões de psittacídeos são muito expansivos 
e se comunicam com os sacos aéreos. 
 

23. Os strigiformes são considerados aves de rapina que 
possuem algumas características específicas. Quanto 
a essa ordem, é verdadeiro afirmar que: 

 
I. podem girar a cabeça até 270º, o que compensa a 

pouca mobilidade de seus globos oculares. 
II. são alguns exemplares desta ordem: as corujas, 

os mochos, as suindaras e os murucututus.  
III. os filhotes já nascem com as penas semelhantes 

as dos adultos. 
IV. alimentam-se basicamente de frutos e insetos. 
V. é fisiológica a regurgitação de pellets ou pelotas 

com ossos.  
 

São CORRETAS apenas: 
 

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

 
24. Um Turdus rufiventris está com dispneia, estridores, 

respirando com o bico aberto, secreção serosa nos 
olhos e cavidade oral e emaciação. Assinale a alterna-
tiva que contém o tipo de exame adequado para este 
paciente e um diagnóstico possível para este quadro 
clínico. 

 
A) Radiografia para encontrar lesões relacionadas à 

infecção de Capillaria aerophila nos sacos aéreos 
caudais. 

B) Exame coproparasitológico para identificar os oo-
cistos de Sternostoma tracheacolum. 

C) Swab de cavidade oral para realizar um esfregaço 
corado a fim de identificar Aeromonas aerophila. 

D) Exame coproparasitológico para identificar ovos 
característicos de Syngamus trachea. 

E) Swab de traqueia para realização de PCR para 
Eimeria trachealis. 
 

25. Um exemplar de Boa constrictor está com dispneia, 
secreção amarelada na traqueia, regurgitou após se 
alimentar e apresenta desidratação severa. A radio-
grafia revelou aumento de opacidade em área pulmo-
nar com áreas isoladas de maior radiopacidade cau-
dais ao fígado. O exame coproparasitológico revelou o 
seguinte ovo 

 

 
 

Qual a possível relação do quadro clínico e qual o 
possível parasito que o paciente alberga? 

 
A) Este é um ovo de ácaro de ambiente, é um acha-

do sem importância clínica. 
B) É um ovo de Ophidascaris sp. e pode estar relaci-

onado com o quadro devido à migração das larvas 
durante o ciclo evolutivo. 

C) Este é Trichomonas, sendo patogênico, causador 
de placas diftéricas em cavidade oral, podendo 
justificar a secreção na cavidade oral. 

D) É Cryptosporidium serpentis, um agente extre-
mamente patogênico que pode causar a morte e 
sem terapia confiável 

E) É um ovo de pentastomídeo, parasito de pulmão e 
sacos aéreos, que pode ser a causa do quadro 
clínico do animal. 
 

26. Um exemplar de Leopardus tigrina está com diarreia, 
secreção nasal, pneumonia, inapetência e emaciação. 
A terapia antibiótica não surtiu efeito. O exame copro-
parasitológico revelou a seguinte larva: 

 

 
 
Qual o possível diagnóstico? 
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A) Dictyocaulus tigrina. 
B) Capillaria hepatica. 
C) Aelurostrongylus abstrusus. 
D) Strongyloides westeri. 
E) Ancylostoma tubaeformis. 

 
27. O exame de sangue é, sabidamente, uma das formas 

de se auxiliar no monitoramento da saúde das aves, 
como forma de diagnóstico de doenças, e também 
possibilita a criação de um banco de dados de valores 
de referência para diversas espécies. Qual alternativa 
CORRETA no que se refere a esse tipo de exame? 

 
A) O volume máximo de sangue a ser colhido de 

uma ave saudável é de 5 % do seu peso corporal. 
B) Geralmente, o hematócrito normal varia entre 35 e 

55 %. 
C) As hemácias das aves jovens são anucleadas e, 

com o passar da idade, tornam-se nucleadas. 
D) A desidratação não altera o hematócrito em aves. 
E) A peritonite por retenção de ovos pode ser uma 

das causas da queda no número total de leucóci-
tos. 
 

28. Existem inúmeros fatores que podem contribuir para a 
variação dos resultados dos exames laboratoriais, in-
terferindo na sua interpretação. Condições ambien-
tais, estado fisiológico, tipo de contenção utilizada, ho-
rário da coleta, idade, estado nutricional, dentre ou-
tros, podem alterar os exames bioquímicos séricos. 
Quanto aos répteis, pode-se afirmar: 

 
I. A verificação dos níveis de ácido úrico no sangue 

é um método de diagnóstico para detecção da go-
ta úrica. 

II. A concentração normal de ácido úrico sanguíneo 
em crocodilianos está entre 1 e 4,1 mg/dl, sendo 
que, em caso de gota úrica, estes níveis podem 
chegar a mais de 70 mg/dl. 

III. A relação cálcio/fósforo não é um bom indicador 
de doença renal em répteis, pois não há uma re-
lação constante entre os níveis destes dois mine-
rais. 

IV. O sangue colhido por cardiocentese ou por pun-
ção venosa tem demonstrado o mesmo resultado. 

V. O jejum necessário para o lipidograma poderá de-
terminar hipoglicemia significativa. 

 
São CORRETAS apenas: 

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

 
29. É sabido que o estresse pode causar vários proble-

mas em animais, podendo estes ser físicos ou mesmo 
psicológicos. Quanto às aves, pode-se afirmar: 

I. Aves canoras como o bicudo, curió e trinca-ferros 
perdem a aptidão de cantar depois de um evento 
estressante, como a captura e a contenção física. 

II. Em psitacídeos, o autoarrancamento tem como 
única causa o estresse, que pode ser combatido 
com moderadores comportamentais e enriqueci-
mento ambiental. 

III. O psitacídeos são as aves mais acometidas no 
que se refere ao arrancamento de penas e autobi-
camento. 

IV. Quando a causa do autoarrancamento de penas é 
o estresse, a ave fica completamente nua. 

V. O comportamento de autoarrancamento de penas 
pode evoluir para a autoflagelação com lesões 
graves de musculatura e pele. 

 
São CORRETAS apenas as alternativas:  

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

 
30. Durante a anestesia de aves, é recomendado que 

estejam disponíveis, para uso rápido, as chamadas 
drogas de emergência, como atropina e norepinefrina. 
Colapsos respiratórios seguidos e colapsos circulató-
rios são complicações frequentemente relatadas du-
rante procedimentos anestésicos em aves. Arritmias 
podem se desenvolver durante a anestesia de aves 
devido a diversas causas, EXCETO: 

  
A) hipotermia. 
B) hipoglicemia. 
C) hemorragia. 
D) restrição alimentar pré-anestésica.  
E) desequilíbrios hidroeletrolíticos. 

 
31. A contenção química é comumente utilizada na medi-

cina de répteis para facilitar procedimentos de conten-
ção física, exames para apoio diagnóstico e procedi-
mentos cirúrgicos. Apesar de diversos protocolos te-
rem sido desenvolvidos ao longo dos anos, é comum 
observarmos dificuldades durante esses procedimen-
tos anestésicos em répteis. É possível afirmar que os 
requerimentos a seguir são essenciais para o sucesso 
anestésico em répteis, EXCETO: 

 
A) controle de temperatura corporal. 
B) controle da taxa de excreção de uratos.  
C) ventilação artificial. 
D) fluidoterapia. 
E) alcance do plano anestésico apropriado.  

 
32. Os marsupiais compõem um grupo diversificado de 

mamíferos que compreende, aproximadamente, 260 
espécies distribuídas predominantemente na Austrá-
lia, mas com representantes do Norte e América do 
Sul, entre elas a subclasse Marsupialia, na qual se 
classifica a ordem Didelphimorphia. Considerando os 
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aspectos fisiológicos e metabólicos dos gambás, po-
demos afirmar que: 

 
A) possuem taxa metabólica basal menor do que 

aquela de organismos eutérios.   
B) filhotes de Didelphis sp já nascem com a capaci-

dade de termorregulação eficiente. 
C)     necessitam de doses menores de anestésicos 

injetáveis, quando comparados a organismos eu-
térios. 

D) apresentam temperatura corporal maior do que a 
de organismos eutérios, o que os leva a metaboli-
zar mais eficientemente drogas anestésicas, 
quando comparados a organismos eutérios. 

E) ao invés de cloaca, possuem orifícios genitais e 
ânus bem definidos, o que facilita a aferição da 
temperatura corporal durante os procedimentos 
anestésicos. 

 
33. As doenças comuns à multitaxa são, atualmente, o 

foco da Medicina da Conservação, principalmente 
quando se refere às doenças emergentes. A chronic 
wasting disease é reconhecida por essa característi-
ca. Sobre a doença, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) É uma doença causada por bactérias, transmitida 

por vetores artrópodes, de fácil controle. 
B) É causada por Borrelia burgdorferi e transmitida 

por carrapatos do gênero Amblyomma. 
C) É uma doença viral autolimitante que afeta cerví-

deos e, raramente, o homem. 
D) É encontrada, frequentemente, em répteis e as 

aves são portadoras assintomáticas. 
E) É uma doença fatal causada por príon, que causa 

perda de peso crônica e sinais neurológicos. 
 

34. Quanto à fisiologia da reprodução de aves, répteis e 
mamíferos selvagens, pode-se afirmar: 

 
I. Apesar de viverem em grandes bandos na nature-

za e, geralmente, em número menor de indivíduos 
em cativeiro, os psitacídeos são monogâmicos em 
ambas as situações. 

II. Todos os psitacídeos alcançam a maturidade se-
xual entre sete e dez anos e o período reprodutivo 
se concentra na primavera e verão. 

III. Somente as fêmeas dominantes de Callithrix jac-
chus permanecem com níveis elevados de pro-
gesterona. As demais fêmeas permanecem em 
anestro, ajudando na criação dos filhotes. Os ma-
chos subordinados também podem se reproduzir 
com as fêmeas dominantes. 

IV. A temperatura de incubação é fator determinante 
do sexo dos filhotes em algumas espécies de cro-
codilianos. 

V. A temperatura de incubação é o fator determinan-
te do sexo dos filhotes em todas as espécies de 
crocodilianos. 

 
São CORRETAS apenas as alternativas:  

 

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

 
35. A miopatia de captura é um problema comum em 

medicina de animais selvagens. Considere as afirma-
tivas e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Transporte, contenção física e química, estresse, 

calor e umidade são fatores que podem predispor 
o aparecimento da miopatia. 

II. É uma doença exclusiva de cervídeos brasileiros, 
porém, possui prognóstico favorável na maioria 
dos casos. 

III. Acontece em decorrência da estabilização do 
equilíbrio hidroeletrolítico e perda da pressão co-
loidosmótica nos sinusoides dos renais. 

IV. As lesões provocam alterações metabólicas que 
geram acidose, hipercalemia, aumento da ativida-
de sérica de aspartato aminotransferase, creati-
ninaquinase e lactatodesidrogenase. 

V. É uma síndrome comum a vários grupos animais, 
relacionada a esforço físico prolongado que acar-
reta dor, rigidez muscular, oligúria, incoordenação, 
podendo, inclusive, evoluir para o óbito. 

 
A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Apenas a afirmativa III está correta. 
C) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa II está correta. 
E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
36. Os falconiformes estão entre as aves que possuem a 

visão mais evoluída entre os seres vivos. A monoga-
mia é o sistema de acasalamento predominante nesta 
ordem. Assinale a alternativa CORRETA que conte-
nha apenas exemplares desta ordem. 

 
A) Corujas e mochos. 
B) Falcões e murucututus. 
C) Águias e suindaras. 
D) Gaviões e corujas. 
E) Carcarás e gaviões. 

 
37. Sabe-se que a raiva é uma doença infecciosa causa-

da por um RNA vírus. Essa zoonose, além da questão 
de saúde pública, também representa uma preocupa-
ção no que se refere à conservação de espécies sil-
vestres em risco de extinção. Quanto a essa enfermi-
dade, pode-se afirmar: 

 
I. No Brasil, entre 2000 e 2011, houve um aumento 

dos casos de raiva humana transmitida por mor-
cegos em relação à raiva humana transmitida por 
cães.  

II. As barreiras naturais, como rios e montanhas, não 
são importantes no controle da disseminação da 
raiva. 
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III. Um dos grandes problemas encontrados no que 
se refere à disseminação da raiva é a alta resis-
tência ambiental do vírus, principalmente em altas 
temperaturas. 

IV. Pela falta de informação quanto à proteção indu-
zida pelas vacinas contra a raiva em animais sil-
vestres, em casos de agressão, esses animais 
devem ser considerados como não vacinados, 
devendo-se adotar a conduta preventiva indicativa 
para a doença. 

V. A raiva em saguis é frequente na região Nordeste, 
o que acarreta um aumento nos casos de raiva 
humana, pois, esses animais, muitas vezes, são 
mantidos como animais de estimação. 

 
São CORRETAS apenas as alternativas:  

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

 
38. Sabe-se que a clamidiose é uma doença infecciosa 

causada por uma bactéria gram-negativa intracelular 
obrigatória. Em humanos, ela é conhecida como psi-
tacose. É uma das principais zoonoses transmitidas 
por aves. Quanto a essa doença, é correto afirmar: 

 
I.  A transmissão desta bactéria se dá por inalação 

de partículas infecciosas provenientes das fezes, 
secreções ou penas contaminadas, bem como por 
ingestão de corpos elementares, a forma infectan-
te do agente.  

II. Em humanos, a psitacose é transmitida pela 
Chlamydia trachomatis.  

III. O fármaco de escolha para o tratamento de psita-
cídeos é a doxiciclina, por via oral ou intramuscu-
lar, por um período de pelo menos 45 dias. 

IV. Os sinais clínicos da clamidiose são inespecíficos, 
porém, sabe-se que os sistemas respiratório, di-
gestório e geniturinário são os mais afetados. 

V. Ectoparasitos como moscas, carrapatos e piolhos 
também podem transmitir esta bactéria através da 
picada.  

 
São CORRETAS apenas as alternativas:  

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

 
39. Doença bacteriana caracterizada por sinais respirató-

rios, conjuntivite, lesões articulares e problemas re-
produtivos em aves. O enunciado descreve a: 

 
A) Trichomonose. 
B) Coccidiose. 
C) Mycoplasmose. 

D) New Castle. 
E) Isosporose. 

 
40. Um exemplar de Amazona aestiva foi apreendido por 

maus tratos porque habitava uma residência e estava 
em uma gaiola em condições higiênico-sanitárias ina-
dequadas e dieta exclusiva de sementes de girassol e 
raras frutas. Havia resíduos alimentares, acúmulo de 
excretas e restos de penas e frutas aderidas nas gra-
des, que estavam enferrujadas. Estava magro, com 
diarreia e penas sujas. Em poucos dias, o animal co-
meçou a apresentar fraqueza, apatia, torcicolo, hema-
tomas, hematoquesia e sonolência. Assinale a alter-
nativa que apresenta uma etiologia compatível com o 
quadro. 

 
A) Intoxicação por metais pesados. 
B) Candidíase. 
C) Cisto de pena. 
D) Toxocaríase. 
E) Criptosporidiose. 
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