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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40.  
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 2011 
Pág. 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

    



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 2011 
Pág. 2 

1. Os estudos farmacológicos em animais selvagens se 
iniciaram a partir de conceitos sobre o metabolismo 
das diferentes espécies. As bases para os cálculos 
por extrapolação alométrica são: 

 
A) Taxa metabólica específica, peso vivo e modelo 

de animal 
B) Taxa metabólica basal, peso seco e modelo 

específico 
C) Taxa metabólica estrutural, gravidade e espécie 

específica 
D) Taxa metabólica basal, massa corporal e modelo 

animal 
E) Taxa metabólica específica, gravidade e modelo 

animal 
 
2. Considerando que um Amazona amazonica (M= 

430g) vai ser anestesiado com base em cálculos por 
extrapolação alométrica, qual seria a dose em mg/kg 
de cetamina, sabendo que TMB= K . M0,75, DTalvo= 
(DTmodelo / TMBmodelo) x TMB alvo; K 
passeriformes = 129, K não passeriformes = 78, 
mamíferos placentários = 70, répteis= 10; Massa 
cão= 10kg, Massa equino= 500kg e Massa ovino= 
35kg. 

 
Leia as afirmações abaixo assinale a alternativa 
correta: 

 
I. A taxa metabólica basal do alvo é 0,53, e dose de 

cetamina considerando o modelo cão com dose 
8mg/kg é 42,48 mg/kg 

 
II. A taxa metabólica basal do modelo ovelha é 

1007,27 e dose de cetamina para o alvo, 
considerando dose 4mg/kg é 2,77 mg/kg 
 

III. A dose do alvo será 19,57 mg/kg considerando 
modelo cão com dose de 8mg/kg de cetamina 
 

IV. Se for utilizada dose de 4 mg/kg de cetamina 
para ovelha, a taxa metabólica basal do alvo será 
6,2 
 

V. A taxa metabólica basal do alvo é 68,57 e a dose 
de cetamina considerando o modelo cavalo com 
dose 2 mg/kg  é 13,01 mg/kg 
 

VI. A dose do alvo será de 13,01 mg/kg se for 
utilizado modelo equino com dose de cetamina 
de 2mg/kg 

 
A) I, II e VI estão corretas 
B) III e VI estão corretas 
C) II e VI estão corretas 
D) I, IV e V estão corretas 
E) I e V estão corretas 

 
3. Um Phrynops está apresentando úlceras puntiformes 

em carapaça e plastrão, onde existe terra e limo em 
abundância. Essas lesões apresentam profundidade 
de 0,2 mm e em algumas há hemorragia e exposição 
óssea. Este quadro clínico é conhecido por: 

 
A) Ceratite hemorrágica dos Cágados 
B) Doença de casco dos Cágados 
C) Doença septicêmica do casco 
D) Úlceras hemorrágicas do casco 
E) Doença ulcerativa do casco 
  

4. Quanto à pneumonia em répteis é correto afirmar: 
 
I. Afecção comum em cativeiro sendo 

frequentemente associada à deficiência de 
vitamina A 

 
II. Os sinais clínicos não são específicos e exames 

radiográficos auxiliam no diagnóstico 
 
III. A freqüência da antibioticoterapia deve ser no 

mínimo duas vezes ao dia em serpentes 
 
IV. Sempre são doenças primárias e de fácil 

tratamento 
 
V. O aquecimento e fluidoterapia são pontos 

importantes da terapia 
 

A) Apenas II está correta 
B) Apenas I e V estão corretas 
C) Apenas II, III e IV estão corretas 
D) Apenas I, II e V estão corretas 
E) Apenas II, IV e V estão corretas 

 
5. Um Periquito está com crescimento exagerado das 

unhas e bico, presença de crostas na carúncula, 
base do bico, ao redor dos olhos e nos pés. Assinale 
a alternativa que representa a melhor associação 
agente etiológico e tratamento: 

 
A) Knemidocoptes sp. – lactona macrocícllica 
B) Psoroptes pilae - moxidectina 
C) Chorioptes psittaci - amitraz 
D) Psoregates dermis – piretróide diluído em óleo  
E) Sarcoptes scabiei var. psittaci – ivermectina 

 
6. Um Testudinata terrestre do gênero Geochelone 

possui hábitos alimentares característicos. Qual 
alternativa possui a dieta em cativeiro mais 
adequada: 

 
A) alface, alfafa, mamão e Gamarus 
B) peixe com cálcio, tomate e broto de alfafa 
C) frutas, vegetais verdes escuros e proteína de 

origem animal 
D) legumes, presas vivas e ração de cachorro 

peletizada 
E) frutas 

 
7. Um Brotogeris tirica apresenta secreção nasal, 

conjuntivite, aumento de volume periocular, penas 
arrepiadas, respiração com o bico aberto e espirros. 
Assinale a alternativa com agentes etiológicos 
compatíveis com este quadro clínico: 
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A) Mycobacterium avium e Doença de New Castle 
B) Mycoplasma spp e Chlamydophila psittaci 
C) Chlamydophila psittaci  e Paramyxovírus 
D) Salmonella sinoviae e Pasteturella multocida 
E) Influenza e Salmonella sinoviae 

 
8. Sobre Doença Óssea Metabólica: 
 

I. Doença rara em cativeiro, pois as planilhas 
nutricionais sempre são baseadas em estudos 
em vida livre 
 

II. Diversos órgãos são responsáveis pelo 
metabolismo de cálcio como paratireóide, 
tireóide, ossos, rins, fígado, pele e intestino 
 

III. O raquitismo acomete principalmente animais 
mais velhos com falha de fósforo na dieta 
 

IV. A mandíbula de borracha pode ser vista em 
iguanas e carnívoros 
 

V. O crescimento piramidal das placas córneas em 
Trachemys é uma apresentação clássica de 
osteodistrofia 

 
A) Apenas V está correta 
B) Apenas III está correta 
C) Apenas I e II estão corretas 
D) Apenas II e IV estão corretas 
E) Apenas III e V estão corretas 

 
9. Uma Athena cunicularia está apresentando placas 

esbranquiçadas na cavidade oral e emaciação. Qual 
a melhor associação consistente com a etiologia e 
tratamento: 

 
A) Hipovitaminose A – alimentação com vegetais 

amarelos como cenoura e laranja 
B) Candidíase – Mebendazol 
C) Trichomonose – Metronidazol 
D) New Castle – Amoxicilina 
E) Abscesso – Meloxicam 

 
10. A saúde ambiental tem sido preocupação de 

governos e a população é estimulada a atuar como 
agente ativo pela preservação dos ecossistemas. Um 
ecossistema saudável é aquele: 

 
A) Que se reproduz em velocidade exponencial 
B) Com níveis atróficos generalizados 
C) Com a máxima biodiversidade 
D) Que nunca se recuperam após desestabilização 
E) Todas as anteriores 
 

11. São ameaças importantes para a saúde ambiental da 
Terra, com exceção de: 

 
A) Empobrecimento biótico 
B) Toxicidade ambiental 
C) Aumento do crescimento populacional humano 
D) Mudanças climáticas 
E) Pesquisas biomédicas com animais 

12. Uma Boa constrictor está apresentando disecdise. 
Leia atentamente as afirmativas e assinale a 
alternativa correta: 

 
I. Dentre os problemas de manejo responsáveis por 

este quadro a umidade deve ser o primeiro 
aspecto a ser avaliado 

II. Doenças sistêmicas não causam efeitos na 
ecdise em indivíduos desta espécie 

III. As ectoparasitoses são prováveis etiologias 
diretamente relacionadas a este problema 

IV. A terapia exige obrigatoriamente o uso de 
antibióticos específicos 

V. Como sinal clínico, a disecdise não é 
patognomônica de nenhuma afecção específica 

 
A) Apenas IV está correta 
B) Apenas I, II e III estão corretas 
C) Apenas I, III e V estão corretas 
D) apenas II e III estão corretas 
E) Todas estão corretas 

 
13. As lesões ortopédicas diagnosticadas em animais 

selvagens são muito comuns. Quanto a isso é correto 
afirmar: 

 
I. Fraturas traumáticas em rádio e úmero são pouco 

vistas em strigiformes, porém muito freqüentes 
em rheiformes  

 
II. Fraturas, perfurações e hematomas são comuns 

em columbiformes e passeriformes por ataque de 
predadores 
 

III. As fraturas expostas devem ser tratadas 
agressivamente com antibioticoterapia, 
fluidoterapia além da abordagem óssea mais 
adequada para cada caso 
 

IV. Nunca são amputadas as asas de aves em 
cativeiro pela impossibilidade de reintrodução na 
natureza 

 
A) Apenas II está correta 
B) Apenas III está correta 
C) Apenas I e III estão corretas 
D) Apenas II e III estão corretas 
E) Apenas I, II e IV estão corretas 
 

14. Aves granívoras apresentam características 
anatômicas que permitem o uso nutricional adequado 
deste tipo de dieta. Assinale a alternativa que está de 
acordo com este conceito: 

 
A) Diversos sacos aéreos em região cervical e 

abdominal 
B) Ossos pneumáticos 
C) Presença de inglúvio  
D) Habilidade de se alimentar utilizando os dígitos 
E) Ceco único e diminuto  
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15. Alterações nas excretas de aves são problemas 
comuns em cativeiro e diferenciar diarréia de poliúria 
é fundamental para o plano diagnóstico e busca da 
etiologia correta.  

 
I. O transporte é um evento estressante que 

comumente é associado à poliúria porque as 
aves tendem a eliminar o conteúdo da cloaca 
prematuramente nestes momentos 

 
II. Aves que se alimentam de comida caseira podem 

apresentar hipernatremia, com sinais clínicos de 
convulsão, desidratação, diarréia e poliúria 
 

III. A principal causa de diarréia em cativeiro são 
doenças virais como influenza 
 

IV. Diabetes é um problema comum em aves e os 
sinais clínicos são poliúria, polidipsia e 
hiperglicemia como em mamíferos 
 

V. O hiperestrogenismo é a alteração hormonal mais 
frequentemente diagnosticada em aves e os 
sinais são poliúria, diarréia, se esfregar nos 
poleiros e confecção do ninho compulsivamente 

 
A) Apenas I, II e IV estão corretas 
B) Apenas I, II e V estão corretas 
C) Apenas II, III e V estão corretas 
D) Apenas III, IV e V estão corretas 
E) Todas estão corretas 

 
16. Sobre estresse é correto afirmar: 
 

A) O estresse é um fenômeno adaptativo dos seres 
vivos, na intenção de se adaptar às mudanças 
ambientais 

 
B) Os agentes somáticos são aqueles mediados 

pela dopamina na via motora adrenérgica 
 

C) O comportamento social da espécie não 
desencadeia estresse em cativeiro, 
principalmente em indivíduos recém chegados da 
natureza 
 

D) A reação de alarme é aquela que desencadeia o 
ato de caçar mediado pelo hipotálamo 
 

E) O estresse não causa alterações sistêmicas em 
animais selvagens 

 
17. A regurgitação é um fenômeno freqüente em animais 

mantidos em centros de triagem. Leia as afirmativas 
e assinale a alternativa correta: 

 
I- Felinos raramente regurgitam e avaliação da 
função renal é o primeiro passo para determinar a 
etiologia 
 
II- Aves regurgitam em eventos fisiológicos como o 
display sexual e corte 
 

III- Plantas tóxicas são raramente causa de quadros 
clínicos em primatas, porém, a regurgitação é 
patognomônica nestes eventos 
 
IV- Macrorhabdus ornithogaster é uma causa comum 
de regurgitação em psitaciformes 

 
A) Apenas I está correta 
B) Apenas II e III estão corretas 
C) Apenas I e II estão corretas 
D) Apenas II e IV estão corretas 
E) Apenas III e IV estão corretas 

 
18. A auto-mutilação é um problema visto em aves de  

cativeiro. Assinale a alternativa correta: 
 

A) Comum em sphenisciformes pela forma como 
são criados em cativeiro 

 
B) Em mamíferos são vistas as mordidas a insetos 

invisíveis 
 

C) A competição entre indivíduos vai ser sempre a 
principal causa do problema 
 

D) É uma síndrome com etiologias múltiplas como 
frustração sexual, dieta inadequada e doenças 
sistêmicas 
 

E) Em piciformes a forma de controle é o corte das 
porções rostrais da gnatoteca 

 
19. Sobre síndrome de má absorção, leia as afirmativas 

e assinale a alternativa correta: 
 

I- É um quadro crônico progressivo e os sinais 
incluem presença de material não digerido nas fezes, 
aumento ou redução do apetite e emagrecimento 
progressivo 
 
II- As parasitoses são causas comuns em cativeiro, 
como a coccidiose e giardiose. 
 
III- A terapia sempre é eficaz desde que identificada a 
etiologia correta  
 
IV- Doença inflamatória intestinal causa a redução da 
absorção dos nutrientes comum nesta afecção 
 
V- Já foram identificadas diversas etiologias, no 
entanto, alguns criadores de passeriformes chamam 
esta condição de “peito seco” ou “doença do facão” 

 
A) Apenas III está correta 
B) Apenas I e II estão corretas 
C) Apenas I, II, IV e V estão corretas 
D) Apenas II, III, IV e V estão corretas 
E) Todas estão corretas 
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20. Um Oryzoborus angolensis está apresentando 
respiração ofegante, emaciação e aumento da 
ingestão de alimentos. À auscultação não foram 
ouvidos estertores em sacos aéreos, porém, o exame 
corpoparasitológico revelou presença de Isospora sp. 
Qual dos princípios ativos é recomendado para o 
tratamento: 

 
A) Toltrazuril 
B) Di metil sufóxido 
C) Amoxicilina 
D) Tetraciclina 
E) Amitraz 

 
21. Uma radiografia de corpo inteiro de uma Aratinga 

solsticialis demonstrou no quadrante inferior 
esquerdo da cavidade celomática uma dilatação com 
forma arredondada e aumento de radiopacidade, 
além de presença de inúmeros corpúsculos 
radioluscentes. Assinale a alternativa correta: 

 
A) O animal deve imediatamente ser encaminhado 

para quelação devido à intoxicação por chumbo 
 

B) O intestino das aves é mais radiopaco que outras 
estruturas, no entanto, deve-se sondá-la por via 
cloacal para exame do conteúdo intestinal 
 

C) A localização anatômica deve ser corretamente 
determinada para descartar corpos estranhos e 
localização fisiológica do ventrículo das aves. 
 

D) A ave deve imediatamente ser encaminhada para 
cirurgia de proventriculotomia 
 

E) Aves desta família podem permanecer com o 
trato gastrointestinal completamente obstruído 
por 48 horas sem que haja prejuízo às funções 
orgânicas 

 
22. Quanto ao manejo de carnívoros em centros de 

triagem é correto afirmar: 
 

A) A alimentação deve ser cuidadosamente 
planejada para disponibilizar proteína, extrato 
etéreo e minerais em quantidades adequadas 
que permitam o equilíbrio positivo 

 
B) Por serem exclusivamente notívagos a 

alimentação só pode ser oferecida à noite para 
os filhotes 

 
C) Apenas os mustelídeos devem receber frutas na 

dieta em cativeiro 
 

D) Todos os representantes deste grupo são 
solitários e em cativeiro sempre devem ser 
mantidos em grupos do mesmo sexo 
 

E) Para reduzir o estresse e possibilitar a 
reintrodução de indivíduos na natureza deve-se 
manter os felídeos em caixas escuras com pouca 
iluminação. 

23. Quanto ao programa profilático das espécies 
carnívoras: 

 
A) Exames semestrais são realizados apenas nas 

espécies ameaçadas de extinção 
 

B) As doenças parasitárias não são problema para 
controle neste grupo pela alta taxa de adaptação 
e especificidade dos parasitos em vida livre 
 

C) Exames coproparasitológicos e perfil 
hematológico e bioquímico sérico são 
recomendados 
 

D) O uso de presas vivas no período de quarentena 
é desaconselhado para evitar o desenvolvimento 
de parasitoses 
 

E) A imunização deve obrigatoriamente ser 
realizada com vírus vivo 

 
24. Considerando as doenças virais em mamíferos é 

correto afirmar: 
 

A) Peritonite infecciosa felina e panleucopenia não 
afetam procionídeos 

 
B) Atualmente não é recomendada a vacinação 

contra raiva em carnívoros para não alterar 
dados sorológicos em testes epidemiológicos 
 

C) Os morbilivírus afetam agressivamente os 
xenartra a ponto de muitas populações terem 
sido dizimadas na natureza 
 

D) Como os lyssavírus estão em fase de 
erradicação, não há necessidade de testar 
primatas e roedores em cativeiro 
 

E) Procionídeos, mustelídeos, canídeos e raramente 
felídeos são susceptíveis ao vírus da cinomose 

 
25. Poxvirose é um problema comum em aves. Assinale 

a alternativa correta: 
 

A) Em passeriformes, como os canários, a doença 
costuma ser imperceptível 

 
B) São vistos epiteliomas em áreas glabras, mas a 

consequente obstrução intestinal pode ser fatal 
 

C) Em psitacídeos a doença pode se apresentar 
suave e auto-limitante, no entanto, em animais 
mais velhos as lesões tendem a ser de difícil 
cicatrização 
 

D) Falconiformes são extremamente sensíveis e em 
cativeiro é vista alta mortalidade 
 

E) Apenas os strigiformes são os hospedeiros 
específicos desta virose 
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26. Sobre equipamentos básicos para contenção física e 
manejo de animais selvagens, marque a alternativa 
correta: 

 
A) Pequenos vertebrados podem sofrer 

traumatismos devido à força exagerada aplicada 
na contenção em razão da espessura da luva de 
raspa de couro. 

 
B) Luvas de raspa de couro oferecem segurança às 

mãos contra qualquer tipo de agressão potencial 
do animal a ser contido. 

 
C) Uma das vantagens da luva de raspa de couro é 

a manutenção da sensibilidade ao tato do 
manipulador. 
 

D) Pequenos primatas não devem ser contidos com 
luvas de raspa de couro. 
 

E) A maneira correta de utilizar o cambão é laçando 
a cabeça do animal. 

 
27. Sobre contenção de serpentes, marque a alternativa 

correta: 
 

I. O gancho serve para trocar as serpentes de 
recinto, porém, não permite imobilizá-las para 
serem posteriormente contidas com a mão. 

II. Os tubos de acrílico para contenção de serpentes 
podem ser substituídos pelos tubos de PVC com 
a mesma eficiência. 

III. O uso de pinças acionadas por gatilho tem uma 
força de pressão controlada sobre o animal, por 
isso não há riscos de causar lacerações de pele 
em serpentes. 

 
A) Todas as alternativas estão incorretas. 
B) Apenas a alternativa I está correta. 
C) Apenas a alternativa II está incorreta. 
D) Apenas a alternativa I está incorreta. 
E) Apenas as alternativas I e III estão incorretas. 

 
28. Sobre contenção física de aves, assinale V para 

verdadeiro e F para falso: 
 
I. Passeriformes de canto, como o curió e o bicudo, 

não devem ser contidos para exame clínico, pois 
perdem a capacidade de canto. 

II. Anseriformes não utilizam o bico como defesa. 
III. Columbiformes defendem-se utilizando suas 

garras para perfuração das mãos do 
manipulador. 

IV. Na contenção física de um atobá (Sula 
leucogaster), o bico deve ser mantido aberto. 

V. Os urubus utilizam apenas o bico para defesa. 
 

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

 

29. Sobre fármacos anestésicos, assinale a alternativa 
correta: 

 
I. O uso do sulfato de atropina deve ser evitado em 

aves.  
 

II. A tiletamina é um fármaco análogo à romifidina.  
 

III. A ação anestésica dos fenotiazínicos inclui 
tranquilização e relaxamento muscular.  
 

IV. A cetamina estimula a secreção salivar.  
 

V. Bradicardia e vasodilatação são efeitos gerados 
tanto por fenotiazínicos quanto por butirofenonas.  

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

 
30. Sobre anestesiologia em aves silvestres, assinale a 

alternativa correta: 
 

A) O fentanil pode ser responsável por excitação na 
medicação pré-anestésica de aves. 

 
B) O balonete da sonda traqueal deve ser sempre 

inflado ao máximo, de forma que durante a 
ventilação assistida ou controlada não haja 
extravasamento.  
 

C) O uso de opióides não é indicado em aves, uma 
vez que promovem depressão respiratória 
intensa e não geram efeitos satisfatórios como 
nos mamíferos.  

 
D) Devido ao metabolismo acelerado, o jejum 

alimentar e hídrico pré-anestésico para todas as 
espécies não são preconizados. 
 

E) O anestésico inalatório de escolha para anestesia 
de aves é o halotano. 

 
31. Leia as seguintes afirmativas sobre neonatologia de 

aves, e marque a alternativa correta: 
 

I. São exemplos de filhotes de aves classificados 
como nidífugos, ou seja, que nascem com os 
olhos fechados e não se locomovem: 
passeriformes e psittaciformes.  

 
II. Rheiformes e anseriformes são exemplos de 

filhotes de aves nidícolas. 
 

III. A criação manual de filhotes é trabalhosa e exige 
mão-de-obra treinada. 
 

IV. Filhotes criados na mão tendem a ser melhores 
como aves de estimação em razão do contato 
humano a que são submetidos, e, por este 
motivo, os centros de triagem podem realizar 
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doação para pessoa física, já que estes animais 
não podem regressar à natureza. 

 
V. Aves criadas artificialmente não possuem 

capacidade de reprodução quando reintroduzidas 
em áreas naturais.  

 
A) Apenas a alternativa III está correta. 
B) Apenas a alternativa V está correta. 
C) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão incorretas. 
E) Apenas as alternativas I e II estão incorretas. 

 
32. A alimentação balanceada é fundamental para a 

saúde dos filhotes, determinando o desenvolvimento 
normal e a capacidade reprodutiva. Em relação ao 
cuidado com filhotes de aves, afirma-se: 

 
I. O manejo nutricional estabelecido influencia 

diretamente o crescimento dos filhotes.  
 
II. O lento crescimento dos neonatos exige dietas 

que supram as necessidades metabólicas e 
possibilitem filhotes saudáveis.  
 

III. A frequência da alimentação de filhotes de aves 
não é importante, desde que o animal receba 
diariamente a quantidade de papa equivalente a 
10% a 12% do seu peso corporal.  
 

IV. A qualidade da água utilizada no preparo da papa 
deve ter monitoramento constante por meio de 
exames microbiológicos, pois infecções 
bacterianas carreadas pela água são comuns em 
neonatos.  
 

V. Recomenda-se sempre usar um termômetro para 
medir a temperatura do alimento antes de 
oferecê-lo ao filhote, pois baixas temperaturas 
podem retardar o esvaziamento do inglúvio e 
altas temperaturas podem causar queimaduras.  

 
Assinale a alternativa correta: 

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

 
33. O sistema de criação manual de filhotes deve ser 

dominado pelos técnicos de instituições como os 
centros de triagem. Sobre os principais problemas 
encontrados na criação artificial de aves, assinale a 
única alternativa falsa: 

 
A) Uma única refeição superaquecida não é 

suficiente para ocasionar queimaduras no 
inglúvio.  

 
B) Os fatores que desencadeiam o retardo no 

crescimento podem ser nutricionais, ambientais e 
infecciosos.  

C) Os sinais clínicos do retardo no crescimento 
incluem baixo ganho de peso, tamanho da 
cabeça desproporcional ao do corpo, 
empenamento tardio, penas com linhas de 
estresse e infecções recorrentes.  
 

D) Demora ou falha no esvaziamento do inglúvio é 
um sinal clínico comum em filhotes de aves 
doentes. O alimento que permanece no inglúvio 
pode fermentar e ficar com um odor azedo.  
 

E) A ingluvite micótica causada por Candida spp. 
ocorre com certa frequência em aves jovens 
devido à incompetência do sistema imune.  

 
34. Com relação aos cuidados parentais para um filhote 

de mamífero recém recebido no centro de triagem de 
animais silvestres, assinale a alternativa falsa: 

 
A) O substituto de leite para filhotes de marsupiais 

deve ser rico em gorduras, proteínas e lactose.  
 

B) Aquecimento e hidratação são essenciais. 
 

C) Anotar diariamente o ganho de peso, a 
quantidade de alimento ingerido e a produção de 
urina e fezes. 

 
D) Uma característica dos filhotes de tamanduás é 

que eles expõem praticamente toda a língua 
enquanto estão mamando.  

 
E) Cães e gatos são bons modelos para a criação 

artificial de filhotes de carnívoros selvagens. 
 
35. O Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 

funciona como uma quarentena, realizada fora das 
instituições que irão receber os animais triados. Os 
objetivos desses centros são: 

 
I. Atendimento de animais silvestres pertencentes a 

particulares 
II. Realizar investigação das condições físicas e 

psíquicas dos animais abrigados 
III. Tratamento médico-veterinário 
IV. Destinação para zoológicos 
V. Destinação para criadouros comerciais, 

científicos ou conservacionistas 
VI. Manutenção de animais por tempo indeterminado 
VII. Educação ambiental 
VIII.Reabilitação de animais silvestres 
IX. Recebimento de animais silvestres doados 
X. Destinação de animais para pessoa física  
 
 Marque a alternativa correta: 
 
A) Apenas três alternativas estão falsas. 
B) Apenas as alternativas II, III, VI, VII e VIII estão 

corretas. 
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas as alternativas IV, V e VIII estão corretas. 
E) Apenas as alternativas II, VI e IX estão incorretas. 
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36. Alimentar animais silvestres em cativeiro é um 
desafio, devido à enorme variedade de espécies, 
hábitos alimentares, necessidades nutricionais, 
dietéticas e comportamentais. Em relação às 
doenças nutricionais de animais silvestres, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) A osteomalácia caracteriza-se por uma baixa 

mineralização do tecido osteóide como 
conseqüência da deficiência de Vitamina D. 
Resulta em alterações específicas à cartilagem 
de crescimento, sendo de ocorrência restrita a 
filhotes.  

 
B) A deficiência de Vitamina A está associada ao 

aumento da suscetibilidade a infecções. A 
metaplasia escamosa verificada em várias 
mucosas na hipovitaminose A representa uma 
quebra de barreira anatômica, favorecendo a 
penetração de agentes infecciosos.  

 
C) Baixa ingestão de proteínas ou consumo de 

proteína de baixa qualidade se manifestam em 
alterações de pele e anexos.  

 
D) A história dietética sugere que deficiências 

nutricionais múltiplas associadas à ingestão 
excessiva de calorias e gordura por aves 
sedentárias e obesas sejam fatores 
predisponentes para degeneração hepática 
gordurosa.  
 

E) A hemocromatose é caracterizada pelo acúmulo 
de ferro em tecidos, especialmente no fígado, 
resultando em hemorragias focais que 
acompanham congestões vasculares graves.  

 
37. A Vitamina C, também conhecida como ácido 

ascórbico, é necessária em diversas reações 
enzimáticas. Com relação a esta importante vitamina, 
marque V para verdadeiro ou F para falso. 

 
I. Sinais de deficiência de Vitamina C em primatas 

incluem fraqueza, letargia, anorexia, perda de 
peso, dores musculares e articulares.  

II. A estomatite ulcerativa de lagartos e cobras pode 
estar relacionada com a deficiência de Vitamina 
C. 

III. Em capivaras foram relatados como sinais de 
deficiência crescimento retardado e alterações 
durante a gestação.  

IV. Muitos animais têm a habilidade de sintetizar a 
Vitamina C a partir da glicose nos rins ou fígado, 
mas a maioria dos primatas, roedores e algumas 
aves não possui a enzima gulonolactona oxidase, 
necessária para sua síntese.  

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

 

38. Assinale a alternativa correta com relação à 
tuberculose: 

 
A) Uma forma de prevenção em primatas é a 

colocação de vidros no recinto de exposição. 
 

B) O agente causal em aves é o Mycobacterium 
ingluviculum, provocando abscessos miliares nos 
sacos aéreos. 

 
C) A vacina é preconizada até 15 dias após a 

chegada em cativeiro. 
 

D) Durante a quarentena, indica-se a 
tuberculinização a cada 72 horas. 
 

E) Recintos mistos são recomendados para 
primatas no intuito de estimular a produção de 
anticorpos específicos. 

 
39. Sobre miopatia de captura, assinale a alternativa 

correta: 
 

A) Acontece apenas em cervídeos e é causada pela 
degeneração atrófica muscular do cativeiro. 

 
B) A contenção é o momento mais crítico em 

medicina de animais selvagens e o óbito pode 
ocorrer pelo desencadeamento do processo 
fisiológico de fibrilação. 
 

C) As alterações patológicas mais freqüentes são: 
hemoglobinúria, cetose, pneumonia por 
aspiração e dermatose supradrenérgica. 
 

D) A adrenalina é a responsável pelo estresse 
crônico observado em animais selvagens e deve 
ser combatida com bicarbonato, oxigênioterapia e 
fluidoterapia agressiva. 
 

E) Acontece pela estase venosa e conseqüente 
hipóxia e necrose muscular que levam a quadros 
graves de hipercalemia e nefrite intersticial.  

 
40. Os animais silvestres mantidos em cativeiro 

desenvolvem distúrbios comportamentais com 
frequência. Muitas vezes o enriquecimento ambiental 
é utilizado com a finalidade de minimizar tal 
comportamento. Desta maneira, qual alternativa é a 
incorreta para enriquecimento de um recinto com 
cinco exemplares de Amazona aestiva? 

 
A) Maçã e laranja pendurados no recinto 
B) Pedaços de mamão com mel espalhados pelo 

recinto 
C) Aparato tubular contendo ração peletizada para 

psitacídeos 
D) Neonatos com suplementação de cálcio 

colocados em caixas de madeira  
E) Uso de argolas, escadas, troncos e objetos de 

madeira. 
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