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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. A utilização de Raios-X na Medicina Veterinária é 
prática comum na área clínica. O conhecimento dos 
princípios físicos deste tipo de radiação é 
fundamental para a operação segura dos 
equipamentos e obtenção de imagens de qualidade. 
Com Relação a esta questão, avalie as afirmativas 
abaixo e selecione aquela que contenha apenas 
informações verdadeiras. 

 
A) Os efeitos biológicos dos Raios-X são percebidos 

imediatamente pelo paciente e equipe. 
 

B) A sala de Raios-X deve ser protegida com 
chumbo em todas as direções, pois estes raios 
podem se propagar em trajetórias curvilíneas, 
produzindo efeitos biológicos a pessoas distantes 
da sala. 
 

C) Os Raios-X são produzidos no interior do 
equipamento, por um material radioativo que não 
deve ser manipulado. 
 

D) A radiação utilizada na produção de radiografias 
tem capacidade de ionizar os tecidos. 
 

E) Os Raios-X se propagam apenas no vácuo. 
 

2. A produção das imagens em um filme radiográfico 
depende da interação dos Raios-X com o tecido do 
paciente estudado. Com relação a esta interação, 
assinale a alternativa que contenha apenas 
afirmações corretas: 

 
A) Os raios atravessam tecidos com líquido e se 

refletem ao encontrar o ar. 
 

B) Os Raios-X são impedidos de atravessar tecidos 
com alto número atômico. 
 

C) Os Raios-X são refletidos ao encontrar tecidos 
com baixo número atômico e podem assim 
formar as imagens. 
 

D) Os Raios-X atravessam órgãos com ar e são 
refletidos completamente ao encontrarem órgãos 
com fluido.  
 

E) Os Raios-X devem ser refletidos nos ossos para 
que se forme a imagem no aparelho. 

3. Após atravessar o paciente, os raios devem produzir 
imagens em um filme radiográfico pela interação 
físico-química entre a radiação e a prata impregnada 
no filme. Com relação a esta interação, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmativas corretas: 

 
A) Os Raios-X deverão reduzir a prata em prata 

metálica que aparece brilhante no filme revelado. 
 

B) Os Raios-X que não conseguem atravessar o 
paciente deixam no filme uma sombra escura. 

C) Os Raios-X devem interagir com a prata e 
produzir o brilho no filme, característico da prata 
metálica. 
 

D) Os Raios-X sensibilizarão o filme e a revelação 
reduzirá a prata em prata metálica que é escura. 
 

E) Os Raios-X sensibilizarão o filme e a revelação 
reduzirá a prata em prata metálica que é 
brilhante. 
 

4. A produção de imagens radiográficas com qualidade 
diagnóstica depende da utilização de equipamentos 
específicos em situações pré-determinadas. Assinale 
a alternativa que descreva a situação e o 
equipamento necessário, com uma justificativa 
adequada para seu uso: 

 
A) Em pacientes com mais de 20 kg, deve-se utilizar 

a grade antidifusora pelo grande peso sobre a 
mesa de exame. 
 

B) Em locais com espessura acima de 11 cm, deve-
se utilizar o colimador (diafragma) para reduzir a 
formação de imagem “gradeada”. 
 

C) Em locais com pequena extensão o uso de 
colimador é desnecessário, pois a quantidade de 
raios será pequena. 
 

D) Em locais com menos de 11 cm de espessura, o 
uso do colimador é obrigatório para evitar 
exposição em outras estruturas. 
 

E) Em locais com espessura acima de 11 cm, deve-
se utilizar a grade antidifusora para reduzir a 
sensibilização do filme por Raios-X secundários. 

5. Os animais domésticos podem não cooperar 
adequadamente para a realização das exposições 
radiográficas e o trabalho em equipe é necessário 
para identificar e contornar estas situações na sala 
de exames. Com relação a esta questão, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmações corretas: 

 
A) Os proprietários do animal devem sempre 

esperar do lado de fora da sala de exames. 
 

B) A contenção química deve ser considerada em 
animais pouco cooperativos. 
 

C) Os proprietários sempre devem conter seus 
animais. 
 

D) Os animais só devem ser anestesiados em 
situações de extrema dor. 
 

E) Os animais devem ser contidos pelos 
proprietários e pelo médico veterinário 
responsável. 
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6. A ultrassonografia é um método de imagem 
recentemente difundido pela medicina veterinária. 
Sua utilização adequada requer alguns 
conhecimentos básicos de funcionamento do 
equipamento. Assinale a alternativa que contenha 
apenas afirmações corretas: 

 
A) Deve-se utilizar sempre a maior freqüência 

possível. 
 

B) Os transdutores empregados devem ter 
freqüência de 5 MHz para animais pequenos e de 
3 MHz para grandes animais. 
 

C) Deve-se utilizar sempre a menor freqüência 
possível. 
 

D) Altas freqüências podem produzir ionização dos 
tecidos. 
 

E) Baixas freqüências permitem melhores imagens. 
 
 
7. O preparo do paciente para a realização de um 

exame ultrassonográfico pode ser fator decisivo para 
uma correta visualização das estruturas. Assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmativas corretas 
sobre este assunto: 

 
A) O jejum de 12 horas é fundamental para a 

realização da ultrassonografia. 
 

B) A depilação da área a ser examinada bem como 
a limpeza da pele permite melhor propagação 
das ondas. 
 

C) O uso de álcool-gel se faz necessário em animais 
com pele ressecada. 
 

D) O uso de gel em grandes quantidades pode 
eliminar a necessidade de tricotomia. 
 

E) O uso prévio de laxantes é sempre necessário 
para uma avaliação intestinal. 

 
 

8. A avaliação de pacientes com afecções da cavidade 
abdominal emprega métodos de imagem. Em 
determinadas situações, as radiografias devem ser 
associadas ao exame ultrassonográfico da cavidade. 
Em outras situações, a ultrassonografia isoladamente 
pode auxiliar o clínico a triar os diagnósticos 
diferenciais. Com relação a esta questão, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmações 
verdadeiras: 
 
A) Em um paciente com efusão abdominal, após 

trauma automobilístico, a ultrassonografia deve 
ser realizada para avaliar a integridade do trato 
urinário. 
 

B) Em um paciente com hipoalbuminemia, a 
identificação de material anecogênico entre os 
órgãos abdominais é sempre um sinal de cirrose. 
 

C) Em um paciente com suspeita de peritonite, 
deve-se realizar a radiografia, pois sempre há 
gás livre na cavidade. 
 

D) Em um paciente com efusão abdominal, após 
trauma automobilístico, deve-se sempre realizar 
a urografia excretora, para detectar 
extravasamento em qualquer ponto do trato 
urinário. 
 

E) Em um paciente com suspeita de peritonite, 
pode-se encontrar efusão com material 
ecogênico e hiperecogenicidade das superfícies 
serosas. 

 
9. Ao examinar um paciente traumatizado na sala de 

emergência, você observa uma importante redução 
dos ruídos cardíacos e respiratórios. Assinale a 
alternativa que contenha a conduta adequada nesta 
situação: 

 
A) Garantir uma via de acesso venoso e realizar o 

exame radiográfico para determinar se há 
pneumotórax. 
 

B) Garantir uma via de acesso respiratório por 
entubação oro - traqueal, realizar a toracocentese 
e depois realizar a radiografia torácica. 
 

C) Garantir uma via de acesso venoso, uma via 
respiratória por meio da entubação oro - traqueal, 
realizar a radiografia torácica e se comprovado o 
pneumotórax, realizar a toracocentese. 
 

D) Garantir uma via de acesso venoso, fornecer 
oxigênio, realizar a toracocentese e depois 
submeter o paciente ao exame radiográfico. 
 

E) Realizar a toracocentese na mesa de exames 
radiográficos e imediatamente depois submeter o 
paciente à radiografia torácica. 

 
 

10. Em um paciente da espécie felina, com 12 anos de 
idade e apresentando emagrecimento progressivo e 
dispnéia, você realiza uma radiografia torácica e 
observa ausência de ar nos lobos pulmonares 
craniais, com aumento de radiopacidade completa e 
homogênea, cranialmente ao coração, nas duas 
incidências radiográficas. Assinale a alternativa que 
contenha o diagnóstico mais provável para este 
paciente, e o método adequado para confirmação: 

 
A) Linfoma, deve-se realizar uma punção eco-

dirigida. 
 

B) Peritonite infecciosa felina, deve-se realizar o 
teste sorológico. 
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C) Panleucopenia, deve-se realizar o hemograma. 
 

D) Cardiomiopatia hipertrófica, deve-se realizar a 
ecocardiografia. 
 

E) Pneumonia bacteriana, deve-se realizar o lavado 
traqueal. 

 
11. Em um paciente, cão, com 12 anos de idade, que 

apresenta esplenomegalia, você realiza a avaliação 
ultrassonográfica que demonstra uma área 
anecogênica, com septações e que causa a 
distensão do pólo caudal do baço. Além disso, é 
possível observar material anecogênico entre os 
órgãos abdominais. Assinale a alternativa que 
contenha o diagnóstico mais provável e o método 
adequado para a confirmação: 

 
A) Hematoma, deve-se realizar a esplenectomia 

parcial. 
 

B) Hemangioma, deve-se realizar a punção 
aspirativa. 
 

C) Hemangiossarcoma, deve-se realizar a 
esplenectomia e histopatológico. 
 

D) Hemangiossarcoma, deve-se realizar a punção 
aspirativa da massa para avaliação citológica. 
 

E) Hemangiossarcoma, deve-se realizar a biopsia 
ecodirigida da massa para o exame 
histopatológico. 

 
12. Um paciente felino, com 6 anos de idade, apresenta 

tosse e engasgos, com evolução de seis meses. 
Você suspeita de bronquite crônica e realiza a 
radiografia torácica. Assinale a alternativa que 
contenha apenas sinais radiográficos compatíveis 
com a suspeita clínica: 

 
A) Aumento de radiopacidade pulmonar com 

presença de broncogramas aéreos. 
 

B) Redução da radiopacidade pulmonar e 
visualização de broncogramas aéreos. 
 

C) Aumento de radiopacidade pulmonar homogêneo 
e uniforme. 
 

D) Aumento de radiopacidade pulmonar e 
visualização da parede dos brônquios. 
 

E) Redução da radiopacidade pulmonar e 
visualização da parede dos brônquios. 

 

 
 

13. Para confirmar radiograficamente a suspeita de 
pneumonia bacteriana, o radiologista deve visualizar 
em uma radiografia torácica: 

 
A) Aumento de radiopacidade em forma de flocos de 

algodão. 
 

B) Aumento de radiopacidade pulmonar em forma 
de rede. 
 

C) Aumento de radiopacidade pulmonar em forma 
de rosquinhas. 
 

D) Aumento de radiopacidade pulmonar em forma 
de trilho de trem. 
 

E) Aumento de radiopacidade da parede dos 
alvéolos.  

 

14. Em um paciente cardiopata, com sopro sistólico em 
foco mitral, e tosse, a imagem radiográfica que indica 
a cardiopatia como causa de tosse deve conter: 

 
A) Aumento de radiopacidade pulmonar em padrão 

alveolar. 
 

B) Abaulamento do aspecto caudo-dorsal do 
coração. 
 

C) Elevação dorsal da traquéia. 
 

D) Imagem em D invertido. 
 

E) Aumento do contato do coração com a superfície 
do esterno. 

15. Na radiografia torácica de um cão, da raça Boxer, 
com 10 anos de idade, é possível observar uma 
silhueta cardíaca extremamente arredondada 
(globosa) e o deslocamento cranial do diafragma. 
Assinale a alternativa que contenha apenas 
informações corretas quanto a esta situação: 

 
A) É um sinal típico de cardiomiopatia dilatada, 

deve-se realizar a ecocardiografia. 
 

B) É um sinal típico de efusão pericárdica que 
determina ascite. 
 

C) Pode se tratar de cardiomiopatia hipertrófica, 
levando a restrição cardíaca. 
 

D) É um sinal típico de insuficiência cardíaca 
congestiva esquerda. 
 

E) É um sinal típico de insuficiência cardíaca 
congestiva direita. 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 2011 
Pág. 5 

16. Pacientes com secreção nasal são um desafio à 
prática clínica pela grande quantidade de causas 
possíveis e restrito acesso semiótico. Com relação à 
utilização da radiografia nesta situação, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmações corretas: 

 
A) Imagens de osteólise do plano nasal sugerem a 

presença de corpo estranho. 
 
B) Secreção nasal unilateral sem osteólise exclui 

processos neoplásicos. 
 

C) Secreção nasal bilateral sem osteólise confirma 
rinite. 
 

D) Osteólise de conchas nasais é um sinal 
importante de aspergilose. 
 

E) Aumento de opacidade dos seios paranasais é 
sinal presente apenas em sinusite. 

 
17. Pacientes do sexo masculino com histórico de disúria 

e disquezia, podem ter prostatomegalia. A 
abordagem diagnóstica inclui a realização de 
imagens radiográficas e ultrassonográficas. Com 
relação à utilização destes métodos em pacientes 
com prostatomegalia, assinale a alternativa que 
contenha apenas informações corretas. 

 
A) A radiografia deve sempre ser realizada para 

determinar se há prostatomegalia. 
 

B) Focos anecogênicos no parênquima prostático 
são sinais de abscessos. 
 

C) Focos de calcificação do parquênquima 
prostático são sinais de neoplasia. 
 

D) Focos de aumento de ecogenicidade são sinais 
de hiperplasia prostática benigna. 
 

E) Focos de diminuição de ecogenicidade são sinais 
de hiperplasia prostática benigna. 

18. Uma cadela, não castrada, com 6 anos de idade, 
chega aos seus cuidados por apresentar poliúria e 
polidipsia, apatia, desidratação e febre. O clínico 
veterinário responsável pelo atendimento suspeita de 
piometra e pede seu auxílio para realizar o 
diagnóstico. Diante desta situação, assinale a 
alternativa que contenha apenas afirmações corretas: 

 
A) Uma radiografia não seria útil para conclusão 

deste caso, pois o útero teria a mesma 
radiopacidade dos outros tecidos abdominais. 
 

B) Um exame radiográfico poderia demonstrar a 
sobreposição da estrutura uterina sobre a bexiga. 
 

C) Um exame ultrassonográfico com presença de 
estrutura tubular com material ecogênico 
confirma a suspeita de piometra. 
 

D) Um exame ultrassonográfico é a única forma de 
concluir este caso clínico. 
 

E) Deveria ser realizada uma radiografia abdominal 
para diferenciar de gestação. 

19. Um cão, da raça Lhasa Apso, com 10 meses de 
idade, chega aos seus cuidados para uma avaliação 
ultrassonográfica da cavidade abdominal, por 
apresentar apatia, anemia e uremia. A ecografia 
demonstrou rins hiperecogênicos, sem diferenciação 
entre as camadas cortical e medular, com tamanho 
reduzido e contorno irregular. Diante desta imagem, 
nesta situação clínica, o diagnóstico mais adequado 
é: 

 
A) Insuficiência renal crônica. 
B) Insuficiência renal aguda. 
C) Rim terminal. 
D) Doença renal policística. 
E) Displasia renal. 

20. Em um gato persa, macho, com 10 anos de idade, 
apresentando uremia, anemia e desidratação, 
imagens sonográficas com rins hiperecogênicos, sem 
diferenciação entre as camadas cortical e medular, 
com tamanho reduzido e contorno irregular, são 
sinais compatíveis com: 

 
A) Insuficiência renal crônica. 
B) Insuficiência renal aguda. 
C) Rim terminal. 
D) Doença renal policística. 
E) Displasia renal. 

21. Imagens radiográficas da cavidade oral são 
fundamentais para a realização de diagnósticos e 
terapias em odontologia veterinária. Com relação a 
estas imagens, assinale a alternativa que contenha 
apenas afirmações corretas: 

 
A) Imagens dos elementos dentários só podem ser 

obtidas com o filme intra-oral. 
 

B) Área de osteólise alveolar é um importante sinal 
de doença endodôntica. 
 

C) Área de osteólise alveolar é um importante sinal 
de doença periodontal. 
 

D) Área de osteólise Peri - apical é um importante 
sinal de doença periodontal. 
 

E) Aumento do diâmetro da polpa sempre está 
presente na doença endodôntica. 
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22. Em um animal com vômito e diarréia crônicos, você 
suspeita de gastroenteropatia inflamatória. Assinale a 
alternativa que contenha a abordagem diagnóstica e 
os sinais compatíveis com esta suspeita clínica: 

 
A) Radiografia simples mostrando irregularidade de 

parede. 
 

B) Radiografia contrastada mostrando irregularidade 
da parede. 
 

C) Ultrassonografia demonstrando perda de 
arquitetura de parede. 
 

D) Ultrassonografia demonstrando espessamento de 
parede. 
 

E) Ultrassonografia demonstrando irregularidade da 
parede. 

 
23. Um cão, macho, com 10 anos de idade, chega 

aos seus cuidados apresentando intensa dor 
abdominal, vômito e desidratação com evolução 
de 30 horas. O exame ultrassonográfico 
demonstrou uma importante área hipoecogênica 
em região paralela ao duodeno. Assinale a 
alternativa que contenha o diagnóstico mais 
adequado para este paciente: 

 
A) Duodenite. 
B) Pancreatite. 
C) Peritonite. 
D) Hepatite. 
E) Colângio-hepatite. 

24. O conhecimento topográfico das estruturas 
abdominais é importante para o ultrassonografista, 
especialmente durante a avaliação de órgãos de 
pequeno tamanho. Avalie as descrições abaixo e 
assinale a alternativa que contenha a estrutura 
anatômica e sua correlata localização topográfica: 

 
A) Próstata, localizada imediatamente cranial à 

vesícula urinária. 
 

B) Adrenal direita, localizada entre a aorta 
abdominal e o pólo cranial do rim direito. 
 

C) Ureteres distais, localizados na porção ventral do 
pólo caudal da vesícula urinária. 
 

D) Vesícula biliar, localizada entre os lobos 
hepáticos quadrado e medial esquerdo. 
 

E) Ovário, pode estar localizado na região 
caudolateral, caudomedial ou ventral ao pólo 
caudal do rim correspondente. 

 

 

25. O exame ultrassonográfico pode ser um importante 
aliado do médico veterinário em oftalmologia, 
especialmente nas situações em que há opacidade 
que impeça a avaliação completa por oftalmoscopia, 
e nas afecções retrobulbares. Observe as situações 
descritas abaixo e assinale a alternativa que 
contenha a oftalmopatia e seu adequado aspecto 
ultrassonográfico: 

 
A) Descolamento de retina: Imagem em forma de 

véu ou “v”, com flutuação no humor aquoso e 
preso em região de disco óptico. 
 

B) Hemorragia vítrea: Imagem normal no início e 
depois pontos ecogênicos em flutuação com alta 
mobilidade. 
 

C) Deslocamento posterior de lente: Imagem 
hiperecogênica e formadora de sombra acústica 
próxima à córnea. 
 

D) Linfossarcoma retrobulbar: Imagem 
hiperecogênica localizada posterior ao humor 
vítreo. 
 

E) Catarata: Imagem hiperecogênica com formação 
de sombra no cristalino que é normalmente 
ecogênico. 

26. Animais em crescimento são particularmente 
propensos a algumas enfermidades que podem 
produzir dor, claudicação e determinar alterações 
patológicas futuras em articulações. Assim ocorre 
com a osteocondrose e osteocondrite dissecante. 
Assinale a alternativa que contenha a descrição 
radiográfica adequada desta comum enfermidade de 
pequenos e grandes animais: 

 
A) Aumento de radiopacidade em região de canal 

medular, com aspecto de mancha, geralmente 
próximo aos forames nutrícios. 
 

B) Aumento de radiopacidade periarticular com 
formações irregulares. 
 

C) Presença de esclerose em região do processo 
coronóide medial da ulna com fragmento 
radiopaco livre em espaço articular. 
 

D) Presença de área radiotransparente circular em 
osso subcondral, com posterior formação de 
fragmento radiopaco em espaço articular. 
 

E) Alargamento de região metafisária com linha 
radiotransparente irregular, área esclerótica 
marginal e formações radiopacas em tecidos 
adjacentes. 
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27. Em animais adultos as enfermidades articulares 
imunomediadas devem ser investigadas, 
especialmente na presença de sinais clínicos 
poliarticulares. Dentre as enfermidades mais 
importantes do ponto de vista radiográfico, a artrite 
reumatóide se destaca pela aparência radiográfica 
característica. Assinale a alternativa que contenha a 
descrição radiográfica adequada desta progressiva e 
limitante enfermidade articular: 

 
A) Aumento de radiopacidade das superfícies 

subcondrais, com redução do espaço articular. 
 

B) Alargamento do espaço articular com esclerose 
subcondral. 
 

C) Estreitamento do espaço articular com formação 
de osteófitos. 
 

D) Áreas radiotransparentes em osso subcondral 
características de erosão. 
 

E) Áreas radiopacas em periferia articular, com 
superfície estriada. 

28. A osteopatia hipertrófica é uma enfermidade 
caracterizada radiograficamente por proliferação 
periosteal dos ossos longos e em extremidades, com 
aspecto perpendicular ao eixo do membro e 
predomínio nas superfícies abaxiais (lateral e 
medial). Assinale a alternativa que descreva a 
conduta mais adequada após a identificação destes 
sinais em uma radiografia: 

 
A) Indicar a realização de uma biopsia óssea. 

 
B) Indicar a realização de uma radiografia torácica. 

 
C) Indicar a amputação do membro envolvido o mais 

rápido possível. 
 

D) Sugerir uma citologia óssea. 
 

E) Sugerir a biopsia seguida de cultivo bacteriano e 
fúngico. 

29. Na espécie eqüina, a avaliação radiográfica do 
esqueleto apendicular proximal possui algumas 
limitações relacionadas ao tamanho e à proximidade 
com o tronco. Para a articulação do joelho 
(femorotibial), há técnicas que permitem a 
identificação de lesões. Assinale a alternativa que 
contenha apenas informações adequadas sobre a 
realização do exame radiográfico desta região em 
eqüinos: 

 
A) São necessárias quatro incidências radiográficas 

para a completa avaliação. 
 

B) Uma incidência dorsomedial-plântarolateral pode 
revelar os sinais da osteocondrose femorotibial. 
 

C) A incidência lateromedial pode ser obtida com o 
animal em estação e permite avaliar a cabeça 
femoral. 
 

D) A incidência caudolateral-crâniomedial permite 
visualizar a tróclea lateral e o côndilo femoral 
medial, principais locais de osteocondrose e 
lesão cística. 
 

E) A incidência radiográfica denominada “skyline” 
(crânioproximal-crâniodistal) é imperativa para a 
avaliação da patela e só pode ser realizada sob 
anestesia geral. 

30. Pacientes eqüinos com sinais clínicos de laminite 
devem ser avaliados radiograficamente. O principal 
aspecto radiográfico é a rotação da falange distal, em 
relação ao casco. Assinale a alternativa que descreva 
a justificativa adequada para a realização do exame 
radiográfico nestes pacientes: 

 
A) Realizar o diagnóstico precoce para permitir 

sucesso na terapia. 
 

B) Confirmar o diagnóstico de modo precoce para 
evitar seqüelas graves. 
 

C) Identificar a necessidade de procedimento 
cirúrgico. 
 

D) Determinar prognóstico e procedimentos 
corretivos. 
 

E) Determinar se há rotação da terceira falange. 

31. Na prática clínica o médico veterinário deve indicar 
todas as possibilidades diagnósticas e terapêuticas. 
A decisão final é do cliente (proprietário / 
responsável) que muitas vezes não mede esforços 
financeiros ou disponibilidade em deslocar-se, diante 
da possibilidade de cura. Em um paciente rottweiler 
de 10 anos, com paraplegia progressiva não 
dolorosa, em que a radiografia simples não 
demonstra alterações em vértebras tóracolombares e 
lombossacras, nem nos espaços intervertebrais, cujo 
paciente não apresenta dor à palpação da coluna 
vertebral. O correto procedimento será: 

 
A) Sugerir a mielografia. Se esta não demonstrar 

sinais de compressão medular, sugerir a 
tomografia computadorizada. 
 

B) Sugerir a imediata realização da tomografia 
computadorizada que permitirá uma avaliação 
correta da medula espinal. 
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C) Sugerir a realização da análise microbiológica do 
líquor. 
 

D) Sugerir a realização de repouso por três 
semanas. Se não houver melhora ou se houver 
piora, sugerir a realização da ressonância nuclear 
magnética. 
 

E) Sugerir a realização da ressonância nuclear 
magnética para avaliar alterações intrínsecas do 
cordão medular. 

32. Ao observar o exame radiográfico de um cão, da raça 
Dachshund (Teckel) com 5 anos de idade que 
apresenta dificuldade locomotora leve em membros 
pélvicos, o único achado radiográfico é o evidente 
aumento da radiopacidade dos discos intervertebrais 
entre T10-T11 e T11-T12, seria correto concluir: 

 
A) Deve se realizar uma mielografia para posterior 

fenestração do disco. 
 

B) Não há evidência de protrusão ou extrusão de 
disco intervertebral. 
 

C) Apenas a tomografia computadorizada poderia 
demonstrar lesões compressivas. 
 

D) É necessário realizar a radiografia da coluna 
toda, sob anestesia geral. 
 

E) Deve-se sugerir uma radiografia da articulação 
coxofemoral. 

 
33. Durante a realização do exame ultrassonográfico 

abdominal, em um Bull Terrier de 10 meses de idade 
que apresenta vômito persistente, detecta-se o 
espessamento do canal pilórico que mede 0,83 
centímetros. O correto seria afirmar: 
 
A) Pode se tratar de gastrite crônica. 

 
B) Pode se tratar de neoplasia gástrica. 

 
C) Pode se tratar de estenose pilórica hipertrófica de 

origem congênita. 
 

D) Pode se tratar de linfoma. 
 

E) Pode se tratar de um processo inflamatório ou até 
mesmo neoplásico. 

34. Em um paciente da raça Fila Brasileiro, com 6 anos 
de idade, apresentando dor na coluna tóraco-lombar 
e paresia de membros pélvicos, a radiografia de 
coluna demonstra redução do espaço intervertebral 
entre L1 e L2 com uma evidente área de osteólise 
das superfícies vertebrais próximas a este espaço. 
Assinale a alternativa que contenha a impressão 

diagnóstica adequada para estes achados, neste 
paciente: 
 
A) Imagem compatível com neoplasia. 
B) Imagem compatível com discoespondilite. 
C) Imagem compatível com espondilose. 
D) Imagem compatível com hérnia do disco tipo I. 
E) Imagem compatível com hérnia do disco tipo II. 

35. Em um cão apresentando sinais vestibulares e otite 
crônica, a incidência radiográfica indicada para 
avaliar esta situação é: 
 
A) Láterolateral com a boca aberta. 
B) Dorsoventral. 
C) Oblíqua ventrolateral direita – dorsolateral 

esquerda. 
D) Oblíqua ventrolateral esquerda – dorsolateral 

direita. 
E) Rostrocaudal com a boca aberta. 

36. As anormalidades esofágicas podem determinar 
regurgitações e pneumonia aspirativa secundária. A 
maneira mais adequada para se avaliar a função 
esofágica é: 

 
A) Endoscopia. 
B) Radiografia simples seguida de esofagograma 

com sulfato de bário. 
C) Radiografia simples seguida de esofagograma 

com iopamidol. 
D) Radiografia simples seguida de esofagograma 

com iohexol. 
E) Radiografia simples, nunca usar contraste. 

 
37. Ao avaliar a radiografia pélvica de um cão, Rottweiler, 

com 13 meses de idade, é possível observar 
articulações congruentes, com cobertura acetabular 
inferior a 50% da cabeça femoral, colo femoral 
espessado e bordos acetabulares irregulares. 
Assinale a alternativa que contenha a impressão 
diagnóstica adequada: 

 
A) Este paciente é positivo para displasia 

coxofemoral. 
 

B) Este paciente é negativo para displasia 
coxofemoral. 
 

C) Este paciente é suspeito de displasia 
coxofemoral. 
 

D) Deve-se realizar o exame com 18 meses para 
excluir a displasia coxofemoral. 
 

E) Deve-se realizar o exame com 24 meses para 
excluir a displasia coxofemoral. 
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38. Em um paciente da espécie canina, raça Pit Bull, com 
3 anos de idade, o exame físico demonstra 
movimento de gaveta evidente em joelho direito. 
Assinale a alternativa que descreve a conclusão 
diagnóstica adequada, no caso da imagem 
radiográfica não demonstrar alterações nesta 
articulação: 

 
A) Este paciente possui sinais radiográficos 

evidentes de ruptura do ligamento cruzado. 
 

B) Este paciente não possui ruptura de ligamento 
cruzado. 
 

C) Este paciente possui lesão no menisco. 
 

D) Este paciente é normal. Deve-se radiografar o 
joelho contralateral. 
 

E) Este paciente tem ruptura de ligamento cruzado 
sem sinais de artrose. 

 

39. Um paciente da espécie felina com sinais clínicos e 
laboratoriais de insuficiência renal tem exame 
ultrassonográfico renal bidimensional normal. Neste 
caso o método Doppler seria indicado para: 

 
A) Verificar se há fluxo sanguíneo em artéria renal. 
B) Verificar se há fluxo em artérias arqueadas. 
C) Verificar alterações do índice de resistividade. 
D) Verificar alterações na velocidade do sangue 

arterial. 
E) Verificar alterações na velocidade do sangue 

venoso. 
 

40. Em um paciente da espécie felina, com histórico de 
vômito, a radiografia abdominal demonstra todos os 
segmentos de intestino delgado apresentando 
conteúdo gasoso e dilatação de aproximadamente 2 
cm. Assinale a alternativa que melhor descreve esta 
situação clínica e radiográfica: 

 
A) Trata-se de obstrução intestinal total. 
B) Trata-se de obstrução intestinal parcial. 
C) Trata-se de íleo paralítico. 
D) Trata-se de um abdome normal. 
E) Deve-se realizar o trânsito gastrointestinal. 
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