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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. 
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1. Que conduta que deve ser adotada para examinar 
um equino de 5 anos de idade com desconforto 
abdominal agudo que apresenta dor intensa e 
incontrolável: 

A) O animal deve ser contido em tronco fixo 
utilizando cachimbo se necessário. Não se deve 
fornecer nenhum tipo de sedativo para que se 
possa obter melhor interpretação da evolução do 
caso. 

B) O animal deve ser contido com cabresto e 
cachimbo de forma a permitir a obtenção dos 
parâmetros essenciais. Se necessário deve-se 
sedar o cavalo para a realização dos exames 
específicos. 

C) A primeira conduta a ser tomada deve ser a 
sedação, pois equinos com dores severas podem 
agir de forma agressiva e fornecer risco às 
pessoas envolvidas. 

D) O animal deve ser contido com cabresto, 
cachimbo e maneias para que o exame completo 
possa ser concluído sem oferecer nenhum risco 
as pessoas envolvidas e ao próprio cavalo. 

E) As alternativas (a) e (d) estão corretas. 

 

2. Considere um cavalo PSI de 5 anos de idade que 
apresenta apatia, anúria e anorexia há 48 horas. Que 
conduta o veterinário responsável por este cavalo 
deve tomar? 

A) O veterinário deverá examinar este cavalo 
imediatamente, porem deve-se dar prioridade ao 
trato urinário, já que anúria está altamente 
relacionada á insuficiência renal. 

B) O veterinário deverá examinar o cavalo 
imediatamente, pois pode estar apresentando 
uma doença sistêmica grave. Cavalos tem o 
hábito de se alimentar constantemente e 
anorexia deve ser abordada de forma 
emergencial em qualquer equino. 

C) O paciente deve ser examinado de forma 
completa o mais rápido possível, considerando 
que o animal pode apresentar desidratação 
secundária a qualquer enfermidade. 

D) O veterinário deverá informar o tratador do animal 
para observá-lo duas vezes ao dia e informá-lo 
se houver alteração do quadro atual. 

E) As alternativas (a) e (c) estão corretas. 

 

 

 

3. Um veterinário recebeu um telefonema para  atender 
um garanhão de 7 anos de idade que apresentou 
impotência funcional do membro anterior direito após 
ter sido solto com outros animais. O cavalo 
apresentou edema difuso e dor à palpação da região 
do boleto. Pergunta-se: O que este veterinário deve 
informar ao proprietário considerando que ele levaria 
4 horas para chegar até a propriedade? 

A) O proprietário deve ser instruído para manter o 
animal na baia tranqüilo até que atendimento 
possa ser concluído. 

B) O proprietário deve ser avisado que o cavalo 
pode ter fraturado o membro e deve-se sugerir 
que ele faça uma curativo com tala improvisada 
que vá do casco até o rádio. 

C) O proprietário deve ser avisado que o cavalo 
pode ter fraturado o membro e deve-se sugerir 
que ele faça uma curativo com tala improvisada 
que vá do casco até o metacarpo. 

D) O proprietário deve ser avisado que o cavalo 
pode ter fraturado o membro e deve-se sugerir 
que ele faça uma curativo com tala improvisada 
que vá do casco até o rádio. 

E) O veterinário deve informar o proprietário que o 
cavalo sofreu um trama severo na região do 
boleto e pelo histórico, deve se informar da 
suspeita de ruptura tendínea. 

4. Dentre as neoplasias mais freqüentes que acometem 
as pálpebras dos eqüinos, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) Fibrossarcoma e linfoma. 
B) Mastocitoma e mieloblastoma. 
C) Carcinoma e meningioma. 
D) Sarcóide e carcinoma de células escamosas. 
E) Melanoma e hemangioma. 
 

5. Na mieloencefalite protozoárica, causada pelo 
protozoário Sarcocystis neurona, os sinais clínicos 
usualmente evidenciados são: ataxia e paresia  
especialmente dos membros posteriores, atrofia 
muscular multifocal, atrofia do músculo masseter e 
diminuição ou perda da sensibilidade no septo nasal, 
sendo que estes sinais costumam aparecer em 
intensidades variadas e usualmente de forma 
assimétrica. Os sinais clínicos descritos devem-se a: 

A) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e lesão do nervo 
glossofaríngeo. 

B) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor superior  e lesão cerebelar. 

C) Lesão encefálica e cerebelar. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 2011 
Pág. 3 

D) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e lesão dos ramos motor 
e sensoriais do nervo trigêmio. 

E) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e lesão do nervo facial 

6. Sobre o exame neuro-oftálmico assinale a alternativa 
correta: 
 
A) O reflexo corneano avalia a integridade do nervo 

óculo-motor. 
 
B) A síndrome de horner está associada à lesão das 

vias parassimpáticas, pois acarreta midríase, 
sudorese facial e prolapso da terceira pálpebra. 

 
C) O reflexo de ameaça avalia a integridade do 

nervo ótico e do nervo facial. 
 
D) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 

superior pode indicar lesão aferente do nervo 
oftálmico, que é um ramo do nervo abducente. 

 
E) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 

superior pode indicar lesão aferente do nervo 
facial. 

7. O diagnóstico da mieloencefalite protozoárica, 
causada pelo Sarcocystis neurona, é realizado 
através de: 

A) Pelo exame de western blot a partir da saliva. 

B) Pelo exame de western blot a partir das fezes. 

C) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 
exame de western blot a partir do soro e do 
líquor. 

D) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 
exame de western blot a partir da urina. 

E) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 
exame de western blot a partir do líquido 
abdominal. 

8. A piroplasmose dos eqüinos é causada pelos 
parasitas Babesia caballi e Babesia ou Theileria equi, 
resultando em:  
 
A) Quadro de cegueira nas infecções agudas e 

perda de peso crônica nas infecções crônicas. 
 
B) Pelagem fosca, anemia e dificuldade em manter 

o estado físico, nas infecções crônicas, e febre, 
inapetência e icterícia nas infecções agudas. 

 
C) Diarréia e cólicas importantes nos quadros 

agudos. 
 

D) Hepatite severa e óbito em poucas horas. 
 

E) Pelagem fosca e diarréia intensa nas infecções 
agudas. 

 
9. Montar um diagnóstico diferencial é útil, e, ao mesmo 

tempo, importante, para se orientar na investigação 
clínica. É correto afirmar: 
 
A) É quando a anamnese está totalmente confusa e 

inconclusiva 
 
B) É feito quando o paciente está manifestando 

sinais clínicos ou sintomas comuns a várias 
afecções. Assim, elas devem ser descartadas, 
uma a uma, até o diagnóstico definitivo 

 
C) É feito quando o paciente está manifestando 

sinais clínicos relacionados a uma única afecção. 
Assim, ela deve ser confirmada ou descartada 

 
D) É feito quando o paciente está manifestando 

sinais clínicos ou sintomas comuns a várias 
afecções. Assim, elas devem ser descartadas, 
uma a uma, até o diagnóstico definitivo 

 
E) É quando temos um sinal patognomônico 
 

10. Quais dos agentes relacionados abaixo podem estar 
associados à produção de anticorpos envolvidos na 
patogenia da uveíte recorrente equina: 
A) Herpesvírus 
B) Streptococcus spp  
C) Erlichia spp 
D) Leptospira spp 
E) Sarcocystis spp 
 

11. Você foi chamado para atender um equino que 
apresentou cólica há alguns dias. Vem perdendo 
peso, e está com a cauda toda arrepiada como se 
fosse uma vassoura. O proprietário também está 
preocupado por não conseguir deixar a cauda em 
bom estado porque o cavalo está sempre coçando-a 
nas cercas e portas. Você poderá pensar em: 
 
A) Oxyuris equi 
B) Cyathostomum SP 
C) Strongyloides westeri 
D) Parascaris equorum  
E) Trichostrongylus axei 
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A IMAGEM IMPRESSA ABAIXO (IMAGEM 1) DEVERÁ SER 

UTILIZADA PARA RESPONDER AS PERGUNTAS 12, 13 E 14. 

 

12. O termo anatômico correspondente às letras “A” e “B” 
apontadas na imagem 1 respectivamente é: 
 
A) A= Processo corniculado da aritenóide e B= 

epiplote 
B) A= Epiglote e B= faringe 
C) A= Epiglote e B= aritenóide 
D) A= Processo corniculado e B= pregra 

aritenoepiglótica. 
E) A= Cordas vocais e B= epiglote 
 

13.  Qual o diagnóstico representado pela imagem 1? 
 
A) Deslocamento dorsal da epiglote. 
B) Hemiplegia faríngea. 
C) Hemiplegia laríngea. 
D) Condrite. 
E) As alternativas (a) e (b) estão corretas. 
 

14. Considerando que o trato respiratório representado 
na imagem 1 pertence a um PSI de 3 anos de idade 
em treinamento para corridas, que sintoma espera-se 
verificar neste animal? 
 
A) Ruído expiratório. 
B) Ruído inspiratório. 
C) Ruído inspiratório e possivelmente queda de 

performance. 
D) Ruído expiratório e possivelmente queda de 

performance. 
E) Movimento de deglutição durante a corrida. 
 
 
CONSIDERE O ENUNCIADO (ENUNCIADO 1) DESCRITO A 

SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15, 16 E 17.  
 
Um cavalo de 7 anos de idade da raça PSI 
apresentou os seguinte sinais: 
 
       ATITUDE: agitado, cavando e olhando para o 
flanco freqüentemente. 
 

       INSPEÇÃO VISUAL: leve distensão no lado 
esquerdo do flanco 
 
       PARÂMETROS: Freqüência respiratória (FR): 
40 movimentos por minuto; Frequência cardíaca 
(FC): 52 batimentos por minuto; Temperatura (T): 
37,4ºC. Motilidade reduzida nos quadrantes do 
lado esquerdo e normal nos quadrantes do lado 
direito. 
 
       DADOS SOBRE A HIDRATAÇÃO: perda de 
elasticidade cutânea, tempo de preenchimento 
capilar de 3 segundos, e mucosas róseas mas 
ressecadas. 
 
       EXAMES ESPECÍFICOS: Sondagem 
nasogástrica: sem refluxo ou acúmulo de gás; 
Palpação retal: Alça intestinal distendida e com 
conteúdo endurecido no lado esquerdo do 
abdômen; paracentese abdominal: sem 
alterações clínicas. 

 

15. A classificação estimada da cólica do cavalo descrito 
no enunciado acima em relação à intensidade da dor, 
segmento intestinal e estado vascular é? 
 
A) Cólica severa do intestino delgado sem 

comprometimento vascular. 
B) Cólica branda do intestino delgado com 

comprometimento vascular. 
C) Cólica branda do intestino grosso sem 

comprometimento vascular. 
D) Cólica branda do intestino grosso sem 

comprometimento vascular. 
E) Cólica severa relacionada com o ceco com 

comprometimento vascular. 
 

 
16. Qual o diagnóstico mais provável para o caso 

descrito no enunciado?  
 
A) Compactação de céco. 
B) Compactação da flexura pélvica 
C) Vólvulo de cólon. 
D) Compactação de íleo. 
E) Torção de jejuno. 

 
17. Qual tratamento pode melhor beneficiaria o cavalo 

descrito no enunciado 1. 
 
A) Laparotomia exploratória 
B) Administração de analgésicos como o flunexim 

meglumine ou dipirona sódica e fluidoterapia oral. 
C) Combinação de laxante osmótico, analgésico e 

fluidoterapia oral. 
D) Lavagem gástrica e fluidoterapia. 
E) Laparotomia exploratória e reposicionamento da 

alça afetada. 
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CONSIDERE O ENUNCIADO (ENUNCIADO 2) PARA 

RESPONDE AS QUESTÕES 18, 19 E 20.  
 
Uma égua PSI de 10 anos apresentou desconforto 
abdominal agudo. Esta égua é utilizada para 
reprodução (pariu há 7 dias sem problemas) e  
vive solta em piquete com outros cavalos sem 
histórico de doenças anteriores. Nos últimos 
meses, esta égua foi alimentada com feno e ração 
para reprodução. Vacinação e desverminação 
encontravam-se atualizadas. A égua passou a 
deitar e se jogar no chão agressivamente. Ela 
apresentou distensão abdominal grave e 
sudorese intensa. O exame clínico revelou: FC: 
80; RF: 40; T: 38.0°C. Mucosas congestas com 
halo ao redor dos dentes. O tempo de 
preenchimento capilar era de 4 segundos e a 
motilidade intestinal estava ausente. 
 
- Palpação retal: exame limitado devido à 
distensão gasosa severa (alça projetada na pelve 
devido à distensão gasosa)  
 
- Sondagem nasogástrica: sem refluxo. 
 
- Hemograma: Hemoconcentração apenas. 
 

18. Qual o diagnóstico do caso clínico descrito no 
enunciado 2? 
 
A) Compactação de cólon maior. 
B) Vólvulo de cólon maior. 
C) Vólvulo de intestino delgado. 
D) Peritonite. 
E) Intussuscepção ceco-cólica. 
 

19. Como estabelecer a fluidoterapia para o animal 
descrito no enunciado 2 considerando que a égua 
pesa 400 kg? 

A) Como a égua está 10% desidratada, ela deve 
receber 40 litros de Ringer com lactado em 24 
horas. 

B) Como a égua está 7% desidratada, ela deve 
receber 40 litros de Ringer simples em 24 horas. 

C) Como a égua está 15% desidratada, ela deve 
receber 20 litros de solução hipertônica o mais 
rápido possível. 

D) Como a égua está 10% desidratada, ela deve 
receber 40 litros de Ringer com lactado o mais 
rápido possível. 

E) Como a égua está 5% desidratada ela deverá 
receber 20L de Ringer Simples. 

20. O que se pode dizer quanto ao tratamento e 
prognóstico a ser estabelecido para a égua descrita 
no enunciado 2? 
 
 
 

A) O prognóstico é muito desfavorável e a eutanásia 
seria a melhor opção. 

B) A laparotomia seria a melhor recomendação 
terapêutica já que o prognóstico é bom. 

C) O tratamento consiste em controlar a dor com 
analgésicos potentes como o butorfanol e evitar 
as manifestações secundárias. O prognóstico é 
reservado.  

D) O tratamento é a lavagem abdominal. O 
prognóstico é grave. 

E) O tratamento é a laparotomia exploratória e o 
prognóstico é reservado. 

21. A laminite é considerada uma emergência em clínica 
equina. Mesmo cavalos valiosos podem ir a óbito por 
laminite e atualmente há muito grupos investigando 
extensivamente sua fisiopatologia e possibilidades 
terapêuticas. É correto afirma que: 
 
A) Na fase aguda, os sinais clínicos de rotação da 

falange distal são severos; 
 
B) Na fase aguda, momento que os sinais clínicos 

aparecem, a falange distal  já rotacionou, 
complicando para o clínico e para o paciente; 

 
C) Na fase aguda, caso o clínico não seja rápido, 

acontecerá hipoperfusão da  lâmina dérmica e 
ativação das MMPs; 

 
D) Na fase aguda há o aparecimento dos sinais 

clínicos, sendo que a ativação  das MMPs na 
lâmina dérmica, neste momento, já aconteceu; 

 
E) Na fase aguda, a falange distal encontra-se 

deslocada dentro do casco e  pode perfurar a 
palma do casco. 

 
22. Como prevenir a laminite em um cavalo que 

apresenta diarréia severa? 
 
A) Fornecendo fluidoterapia, equipalazone e 

acepromazina. 
B) Fornecendo equipalazone e neostigmine. 
C) Fornecendo omeprazol e equipalazone. 
D) Realizando apenas crioterapia. 
E) Fornecendo flunexim megluimine a 1/3 da dose 

total. 
 

23. Um cavalo de 5 anos de idade da raça Manga Larga 
usado para cavalgadas, sofreu uma laceração de 1 
cm x 2 cm x 2 cm na região dorsal do boleto anterior 
direito há 4 dias. A ferida não foi suturada (a ferida foi 
deixada para cicatrizar por segunda intenção por ser 
uma lesão pequena) e o cavalo foi tratado com anti-
inflamatório (fenilbutazona) por 2 dias. Hoje, 4 dias 
após  a lesão inicial, você foi chamado para atender 
este cavalo que começou a claudicar intensamente 
(este cavalo não tem histórico de problemas 
anteriores  e a vacinação está atualizada). 
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Exame clínico: Freqüência cardíaca: 50bpm; 
Freqüência respiratória: 20 mpm; Temperatura: 39.3 
°C, movimentos intestinais: reduzidos. O cavalo 
estava apático, com anorexia e relutante para se 
movimentar. Claudicação de grau 4 (máximo 5) do 
membro anterior direito (MAD) foi constatada. Neste 
exame, a ferida estava praticamente fechada, mas o 
boleto do MAD estava inchado, com distensão 
sinovial, quente, e com dor à palpação. O animal 
sentia muita dor quando o boleto era flexionado. 
 
Pode ser dizer que: 
 
I. Devido aos sinais clínicos este cavalo pode ter 
desenvolvido uma artrite séptica da articulação 
metacarpo falangeana secundária à laceração. 
 
II. O diagnóstico diferencial deste cavalo inclui 
doenças como: artrite séptica, fratura intra-articular e 
osteocondrose. 
 
III. A radiografia e a artrocentese do boleto do MAD 
devem ser realizadas para a obtenção do diagnótico. 
 
IV. Esta manifestação clínica deve ser diagnosticada 
e tratada de maneira emergencial, pois pode culminar 
em morte e em perda e função atlética deste cavalo.
  
V. Esta manifestação clínica é um problema grave 
porém tem prognóstico excelente, já que poucas 
artrites sépticas resultam em complicações. 
 
A) As alternativas I e V estão corretas. 
B) As alternavas I, II e V estão corretas. 
C) As alternativas I, III e V estão corretas. 
D) Apenas a alternativa II está incorreta. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
Considere a imagem radiográfica abaixo para 
responder a pergunta 24. 

 

24. Interprete a imagem radiográfica impressa acima. 
 

A) A radiografia corresponde a um carpo com fratura 
intra-articular. 

B) A radiografia corresponde a um tarso com um 
fragmento de osteocondrite dissecante. 

C) A radiografia corresponde a um carpo com 
osteoartrose. 

D) A radiografia corresponde a um tarso com 
osteoartrose 

E) A radiografia corresponde a um carpo com artrite 
séptica. 

 
25. Você é chamado para um atendimento de um potro 

com 2 meses de idade. Ao examinar o animal, 
percebe-se uma deformidade angular do tipo valgus. 
O proprietário relata que o potro já passou por 
diferentes tratamentos conservativos, porém, sem 
resposta alguma.  Sobre este caso assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Como o tratamento conservativo não obteve 

resultado, indicaria um  tratamento cirúrgico; 
neste caso a técnica da ponte transfisária 
temporária, que é recomendada para potros de 1 
a 3 meses de idade; 
 

B) Aguardava um período de 2 meses, pois 99% 
destes casos os potros  recuperam-se sozinhos e 
voltam a conformação fisiológica. 
 

C) Como o tratamento conservativo não obteve 
resultado, indicaria um  tratamento cirúrgico, 
neste caso a técnica de elevação de periósteo, 
que é  recomendada para potros de 1 a 3 meses 
de idade sendo o procedimento realizado na 
região côncava do membro;  
 

D) Como o tratamento conservativo não obteve 
resultado, indicaria um tratamento cirúrgico, 
neste caso a técnica da ponte transfisária 
temporária, que é recomendada para potros de 2 
meses de idade; 
 

E) Como o tratamento conservativo não obteve 
resultado, indicaria um  tratamento cirúrgico, 
neste caso a técnica de elevação de periósteo, 
que é  recomendada para potros de 1 a 3 meses 
de idade, sendo o procedimento realizado na 
região convexa do membro. 

 
26. A avaliação do equilíbrio estático dos cascos dos 

cavalos é parte integrante e fundamental do exame 
clínico dos cavalos com claudicação. Assinale a 
alternativa correta sobre esta etapa do exame de 
claudicação: 
 
A) Esta avaliação é procedida somente nos cascos 

anteriores, observando- se os cascos de frente, 
de perfil, e pela face da palma/sola. 

 
B) Esta avaliação é procedida nos cascos 

posteriores, observando-se os  cascos de frente, 
de perfil, e pela face da palma/sola. Durante a 
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movimentação o cavalo evidenciará o 
desequilíbrio caso haja. 

 
C) Esta avaliação é procedida nos quatro cascos, 

observando-se os cascos de frente, de perfil, e 
pela face da palma/sola, com o cavalo em 
movimentação. 

 
D) Esta avaliação é procedida nos quatro cascos, 

observando-se os cascos  de frente, de 
perfil, e pela face da palma/sola, antes do exame 
clínico, com  o cavalo parado em superfície 
plana. 

 
E) Esta avaliação não deve ser realizada em todos 

os exames de cavalos  com claudicação. 
 
27. Cavalos são freqüentemente submetidos a traumas 

que resultam em lacerações que cicatrizam por 
segunda intenção. Sobre estas feridas responda: 

 
A) Não havendo comprometimento articular ou 

tendíneo, as feridas que cicatrizam por segunda 
intenção não apresentam complicações severas. 

 
B) As feridas que cicatrizam por segunda intenção 

apresentam complicações muito freqüentes como 
a formação de tecido de granulação exuberante. 

 
C) As feridas que cicatrizam por segunda intenção 

raramente apresentam complicações como a 
formação do tecido de granulação exuberante. 

 
D) Feridas que cicatrizam por segunda intenção 

cicatrizam lentamente por apresentarem maior 
taxa de epitelização. 

 
E) Feridas que cicatrizam por segunda intenção 

exigem pouco cuidado, já que o tecido de 
granulação é altamente resistente.  

 
28. Qual protocolo de vacinação deve ser recomendado 

para um equino de patrulha da policia militar? 
 

A) Tétano e raiva a cada 2 anos. 
B) Tétano, raiva e encefalomielite anualmente. 
C) Tétano, raiva e rodococose anualmente. 
D) Tétano, raiva e anemia infecciosa equina 
E) Tétano, raiva e garrotilho anualmente. 

 
29. Qual método seria mais adequado para realizar a 

eutanásia de um cavalo de 12 anos de idade que 
apresentou múltiplas fraturas. 
 
A) Com cloreto de potássio após sedação com 

acepromazina e xilazina. 
B) Com sulfato de cobre após anestesia geral 
C) Com sulfato de magnésio apos sedação com 

xilazina e indução anestésica com quetamina. 
D) Com cloreto de potássio sem sedação. 
E) Com sobrecarga anestésica com altas doses de 

quetamina. 
 

30. Um cavalo apresentou claudicação severa associado 
à um trauma no carpo ocorrido depois de uma 
competição de hipismo. Este cavalo foi submetido a 1 
mes de terapia intensiva recebendo anti-
inflamatórios, antibióticos e fisioterapia.  Um mês 
depois do acidente, o cavalo apresentou apatia, 
anorexia e azotemia. Sobre este caso clínico 
responda: 
 
A) Os sinais e histórico indicam que o animal esteja 

apresentando um caso de colite secundário à 
antibioticoterapia prolongada. 
 

B) Os sinais e histórico indicam que o animal esteja 
apresentando um caso de insuficiência renal 
secundário ao uso prolongado de anti-
inflamatórios. 
 

C) Esta apresentação patognomônico de cólica por 
estresse e uso prolongado de medicamentos. 
 

D) Este cavalo apresenta um quadro clínico de 
septicemia. 

 
E) Este cavalo apresenta um quadro clínico de 

cólica espasmódica. 
 
31. A avaliação radiográfica da porção proximal dos 

membros de equinos é um desafio na prática clínica 
desta espécie, diante da estreita relação com o 
tronco. Em caso de suspeita de fratura em região de 
articulação úmero-rádioulnar direita, assinale a 
alternativa correta: 

 
A) Deve-se realizar uma incidência médio-lateral 

com extensão do membro, o que pode necessitar 
analgesia. 

 
B) Deve-se realizar anestesia geral para posicionar 

o paciente em decúbito lateral esquerdo e 
radiografar em incidência médio-lateral. 

 
C) Deve-se realizar anestesia geral para posicionar 

o paciente em decúbito lateral direito e 
radiografar em incidência médio-lateral. 

 
D) Apenas um exame com equipamento com 

especificação superior a 500 mA, poderia 
demonstrar esta região. 

 
E) Não há necessidade de realização de exame 

radiográfico. A única alternativa seria uma 
Tomografia Computadorizada. 

 
32. O bloqueio anestésico diagnóstico conhecido como 4 

pontos baixos (nervos palmar e palmar-metacarpal), 
alivia a dor das seguintes regiões: 
 
A) Casco, articulações interfalangianas, articulação 

metacarpo-falangiana e estruturas adjacentes; 
 

B) Casco, articulações tarsianas, articulação 
metacarpo-falangiana e estruturas adjacentes; 
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C) Casco, articulações interfalangianas, articulação 
metacarpo-falangiana e estruturas adjacentes; 
 

D) Carpo, articulações interfalangianas, articulação 
metacarpo-falangiana e estruturas adjacentes; 
 

E) Casco, articulações interfalangianas, articulação 
metatarso-falangiana e estruturas adjacentes. 

 
33. São bloqueios anestésicos diagnósticos úteis no 

diagnóstico de síndrome navicular: 

A) Plantar baixo, digital palmar abaxial, articulação 
interfalangiana proximal, bursa navicular; 

B) Plantar baixo, articulação metacarpo-falangiana, 
bursa navicular; 

C) Bursa navicular, articulação interfalangiana 
proximal, palmar baixo; 

D) Digital palmar baixo, digital palmar abaxial, 
articulação interfalangiana distal, bursa navicular; 

E) Nervos fibular superficial e profundo, bursa do 
navicular, digital plantar. 

34. Um equino de 500 kg, com 9 anos de idade, 
apresenta um quadro de desconforto abdominal 
agudo, onde os parâmetros clínicos estão colocados 
na tabela abaixo: 

 
• FC: 80 bpm 
• FR: 60 mpm 
• Temperatura: 38,0oC 
• Mucosas: congestas 
• TPC: 4 segundos 
• Desidratação: 8% 
• Hematócrito: 53% 
• Proteína total: 7 g/dl 
 
Após a aplicação de 500 mg de flunixin meglumine 
não houve melhora nos sinais clínicos, nem na dor. A 
sondagem nasogástrica apresentou conteúdo líquido 
com pH alcalino e cheiro fecal. A palpação retal 
demonstrou a presença de alças de intestino delgado 
dilatadas, se projetando em direção caudal do 
abdômen. Com base nestas informações assinale a 
alternativa incorreta:  
 
A) O pH alcalino encontrado no conteúdo estomacal, 

significa necessariamente que é de origem 
intestinal. 

 
B) Alças de intestino delgado são normalmente 

palpáveis e a sua dilatação não significa 
necessariamente que algo esteja ocorrendo 
nestes segmentos. 

 
C) A dor incontrolável provavelmente se deve a um 

quadro de isquemia devido ao comprometimento 
vascular. 

 

D) Caso a dor fosse controlável com analgésicos, a 
cor marrom alaranjada, o cheiro do refluxo 
nauseabundo e o paciente apresentar febre, 
provavelmente se trata de duodeno jejunite 
anterior. 

 
E) Caso a dor não seja controlada com alfa 2 

agonistas e opióides, este paciente deverá ser 
encaminhado a laparotomia exploratória. 

 
35. Ao examinar um equino, da raça BH, com 5 anos de 

idade, apresentando aumento de volume em região 
de quarto metatarsiano direito, você opta por uma 
avaliação radiográfica. Assinale a alternativa 
incorreta: 
 
A) Um tecido de granulação exuberante determina 

um importante aumento de radiopacidade local. 
 

B) Proliferação periosteal com aspecto lamelar 
sugere periostite. 
 

C) Pitiose é uma importante causa de aumento de 
volume de tecidos moles e deve ser considerada 
em pacientes com potencial epidemiológico. 

 
D) Coleções líquidas são mais bem identificadas por 

avaliação ultra-sonográfica. 
 

E) Pode ser necessária uma incidência dorsolateral-
plântaromedial para identificar pequenos 
fragmentos ósseos. 

 
36. Em um equino macho, com 2,5 anos de idade, após 

notar claudicação alta em membro pélvico direito e 
um discreto aumento de volume em articulação 
fêmuro-tibial direita, você resolve radiografar. Em 
incidência lateral, você observa uma área lítica 
semicircular, em côndilo femoral medial. Assinale a 
alternativa correta. 

 
A) Uma avaliação ultra-sonográfica desta articulação 

não tem valor diagnóstico. 
 

B) É impossível realizar radiografias da referida 
articulação. 
 

C) O diagnóstico provável é osteocondrose. 
 

D) A descrição da imagem sugere doença 
neoplásica. 
 

E) Deve-se realizar uma artroscopia para envio de 
material para cultivo micológico. 
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37. A ultra-sonografia é um método diagnóstico 
amplamente difundido na Medicina Veterinária. É 
utilizada no auxílio diagnóstico em várias 
especialidades e depende de princípios de produção 
e propagação da onda ultra-sônica. Com relação a 
esses princípios, aplicados na avaliação dos tendões 
de equinos, assinale a alternativa incorreta: 

 
A) A tricotomia e utilização de gel acústico sobre a 

pele, melhora a propagação da onda. 
 

B) Lesões inflamatórias agudas levam ao acúmulo 
de fluido entre as fibras, determinando imagens 
hiperecogênicas. 
 

C) A propagação da onda nos tecidos é facilitada 
pela presença de fluido no tecido tendíneo. 
 

D) Para estes exames, são indicados os 
transdutores de alta freqüência, para aproximar a 
estrutura da zona focal e permitir a observação 
das fibras tendíneas. 
 

E) A onda ultra-sônica é capaz de ser refletida ao 
aparelho quando encontra interfaces nos tecidos. 

 
38. Sobre a paracentese abdominal e exame do líquido 

peritoneal em um equino com cólica, assinale a 
alternativa correta.  
 
A) Normalmente apresenta alterações em casos de 

indigestão gástrica primária; 
B) Não apresenta alterações em casos de torção de 

intestino delgado; 
C) Apresenta ovos de parascaris equorum, na 

citologia, em casos de verminose intensa; 
D) Pode indicar ruptura de bexiga, quando a 

concentração de uréia no líquido peritoneal for 
maior que o dosado na urina; 

E) Pode diagnosticar uma neoplasia abdominal. 
 

39. Um equino pesando 400 quilos, submetido a uma 
competição de enduro, após percorrer 50 
quilômetros, foi impedido de continuar durante a 
inspeção veterinária. Constatou-se desidratação, 
taquicardia e apatia. Com base nestas informações, 
assinale a alternativa correta: 

A) O fuido mais indicado neste tipo de desidratação 
é o ringer com lactato, por se tratar de uma 
desidratação hipertônica com acidose 
metabólica. 

 
B) O fluído mais indicado neste tipo de desidratação 

é a glicose a 5% por se tratar de uma 
desidratação isotônica. 

 
C) O fluido mais indicado neste caso é a solução 

fisiológica, por se tratar de uma desidratação 
hipotônica com alcalose metabólica 
hipocloremica. 

 

D) Em casos de desidratação grave é possível fazer 
uma re-hidratação oral com soro caseiro (água e 
sal) através de sondagem nasogástrica. 

 
E) O volume de fluidoterapia necessária para re-

hidratar este equino, caso constatada uma 
desidratação de 6%, é de 10 litros de soro. 

 
40. Sobre os desconfortos abdominais agudos em éguas 

reprodutoras, assinale a alternativa que não está 
correta. 

 
A) Podem ser causadas por tumores de ovários; 
B) Podem dever-se a lacerações vaginais durante a 

cobertura; 
C) Podem ser causados pela torção uterina na fase 

final da gestação; 
D) Podem dever-se a endometrite sem sinais 

clínicos; 
E) Podem ser causadas por hematomas de ovário 

pós-ovulação. 
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