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

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

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

 
A) a articulação do joelho está localizada  

ventralmente ao fêmur. 
B) o carpo é uma articulação distal ao metacarpo. 

C) o fígado se relaciona com a face caudal do  
diafragma. 

D) a vesícula urinária é palpável na região cranial do 
abdome. 

E) os dois pulmões estão em posição medial em  
relação ao coração e mediastino. 
 

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

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

intermandibular. 
D) Regiões mentoniana, massetérica, auricular e 

temporal. 
E) Regiões zigomática, massetérica, auricular e  

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

afirmar que o médico veterinário poderá: 
 

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

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

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

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

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

 
4. A biodisponibilidade de uma droga ácida administrada 

por via intravenosa em um animal pode aumentar se:  
 

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

 

CÓDIGO DE PROVA   
0001 



 

                              Processo Seletivo – Residência Médico Veterinária –  2014 
Pág. 2 

 
 

 

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

 
A) O átrio esquerdo é o responsável pela pressão 

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

para o ventrículo esquerdo. 
C) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

dos pulmões para o átrio esquerdo. 
D) As veias cava cranial e cava caudal desembocam 

no átrio esquerdo. 
E) A pressão nas artérias pulmonares se eleva com 

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

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

 
A) Glândulas mamárias aumentadas e com secreção 

de material leitoso indicam necessidade de inter-
venção imediata. 

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

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

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

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

 
7. Utilizar radiografias como ferramenta de apoio é uma 

habilidade importante para o médico veterinário, es-
pecialmente em um ambiente hospitalar.  Nas situa-
ções de emergência, a escolha do procedimento e a 
interpretação de seus resultados não devem ser adia-
das. Um exemplo desses quadros é a insuficiência 
respiratória aguda, em que a realização e interpreta-
ção das radiografias torácicas devem considerar  

alguns itens. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE um deles. 

 
A) A radiografia torácica deve ser obtida imediata-

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

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

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

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

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

 
8. Imagens ultrassonográficas podem ser obtidas de 

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

 
A) Os pelos devem ser removidos para evitar o atrito 

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

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

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

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

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

 
9. “Substâncias químicas, quando em contato sobre a 

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

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

 
10. Com relação à toxicologia, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

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

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

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

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

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

 
11. Com relação aos distúrbios ácido-básicos, é  

CORRETO afirmar: 
 

I. A acidose metabólica é caracterizada pela dimi-
nuição primária da concentração plasmática de 
HCO-

3, aumento da concentração de H+, diminui-
ção do pH e redução secundária ou de adaptação 
da pressão parcial de dióxido de carbono.  

II. A alcalose metabólica é caracterizada pelo au-
mento primário da concentração plasmática de 
HCO-

3, aumento da concentração de H+, aumento 
do pH e redução secundária ou de adaptação da 
pressão parcial de dióxido de carbono.  

III.  A acidose respiratória é caracterizada pelo au-
mento da PaCO2, diminuição do pH, e um acrés-
cimo compensatório na concentração sanguínea 
de HCO-

3. 
IV. A alcalose respiratória é caracterizada pela dimi-

nuição da PaCO2, aumento do pH, e uma redução 
compensatória na concentração sanguínea de 
HCO-

3. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

 
 
 

O caso clínico descrito a seguir deve ser interpre-
tado e as questões 12, 13, 14 e 15 se referem a  

essa  interpretação. 
 

Um cão, raça Labrador, macho, 2 anos, foi atendido 
no hospital veterinário para consulta periódica anual. 
Apresentava ao exame clínico, obesidade moderada e 
presença de pápula próxima à fossa infraorbitária. 
Apresentava também sinais de leve desidratação.  
 
O resultado do hemograma realizado no dia da con-
sulta apresenta-se descrito no quadro a seguir: 

 
Parâmetro  Resultado  Valor de Referência  

Eritrócitos totais (x 
106/µl) 

7,63 5,5 a 8,5 

Hemoglobina (g/dl)  16,1 12,0 a 18,0 

Hematócrito (%)  47 37 a 53 

VGM (µm3) 61,6 60 a 77 
CHGM (%) 34,26 30 a 36 
Leucócitos totais (x 
103/µl) 

12,900 6,000 a 17,000 

Neutrófilos (x 10 3/µl) 10,707 3,480 a 13,600 
Eosinófilos (x 10 3/µl) 0,258 0,120 a 1,700 
Linfócitos (x 10 3/µl) 1,935 0,720 a 5,100 
Plaquetas (/µl)  334.400 250.000 a 500.000 

 
Na urinálise realizada em amostra obtida por cateteri-
zação encontrou-se: 

 
• aspecto ligeiramente turvo. 
• cor amarelo-ouro. 
• densidade (refratômetro) = 1,050 
• pH (tira reativa) = 7.5 
• proteína (tira reativa) = traços 
• sangue (tira reativa) = negativo 
• exame microscópico do sedimento: nada digno de 

nota  
 
Os testes bioquímicos realizados em soro hemolisado 
mostraram: 

 
• concentração de ureia sérica = 67,1 mg/dl (10,0 – 45,0 

mg/dl). 
• concentração de creatinina sérica = 2,7 mg/dl (0,5 – 

1,5 mg/dl). 
• Concentração de ALT (Alanina aminotransferase ) 

sérica = 20,9 U/L (10,0 – 88,0 U/L). 
• concentração de proteínas totais sérica = 8,3 g/dl (5,4 

– 7,7 g/dl). 
• concentração de albumina sérica = 3,8 g/dl (2,3 – 3,8 

g/dl). 
• Concentração de globulina sérica = 4,5 g/dl (10 – 20 

mg/dl). 
Obs.: uma semana depois da consulta, novos exames 
foram realizados e não foram observadas alterações 
nos resultados.  
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12. Assinale a alternativa que descreve a enzima avaliada 
no caso apresentado. 
 
A) Ureia. 
B) Creatinina. 
C) ALT (Alanina aminotransferase). 
D) Globulinas. 
E) Hemoglobina. 

 
13. Assinale a alternativa que descreve outro exame que 

poderia auxiliar de forma mais eficiente na exclusão 
de suspeita de doença no paciente, após a chegada 
dos resultados dos exames descritos. 

 
A) Dosagem de Fosfatase Alcalina na urina. 
B) Ultrassom. 
C) Dosagem de fósforo no soro. 
D) Hemogasometria. 
E) Dosagem de gama glutamil transferase (GGT) no 

soro. 
 
14. Assinale a alternativa que descreve a conclusão que 

podemos chegar avaliando a presença de traços de 
proteína na urina e o resultado da densidade da 
amostra de urina. 

 
A) Que é normal encontrarmos traços de proteína em 

amostra de urina concentrada, sem que isso signi-
fique proteinúria preocupante. 

B) Que o paciente apresenta proteinúria grave. 
C) Que a proteinúria é a principal responsável pela 

densidade encontrada. 
D) Que a densidade está normal e que não há protei

núria. 
E) Que o paciente tem doença renal grave. 

 
15. Assinale a alternativa que descreve a conclusão a 

qual podemos chegar avaliando as concentrações de 
ureia e creatinina e parâmetros relacionados no caso 
apresentado. 

 
A) O paciente apresenta uremia, que é provavelmen-

te de causa pré-renal, pois não há alteração com-
patível na urinálise e os exames repetidos uma 
semana depois não apresentaram alterações. 

B) A creatinina não é um parâmetro confiável para 
avaliação bioquímica do sangue. 

C) Que o paciente apresenta insuficiência hepática. 
D) Que o paciente tem doença renal grave. 
E) O paciente apresenta azotemia, que é provavel-

mente de causa pré-renal, pois não há alteração 
compatível na urinálise e os exames repetidos 
uma semana depois não apresentaram altera-
ções. 

 
16. Um carrapato foi encontrado em um cão e, pelas ca-

racterísticas morfológicas, o ectoparasito foi identifi-
cado como Amblyomma cajennense. Quais caracte-
rísticas são essas? 

 

A) Gnatossoma hexagonal, festões presentes, um 
par de placas adanais e peritrema triangular. 

B) Rostro e palpos curtos, peitrema oval e dois pares 
de placas adanais. 

C) Palpos e hipostômios longos, escudo não orna-
mentado, ausência de placas adanais e peritrema 
circular com aspecto de “dial de telefone”. 

D) Palpos e hipostômios longos, ausência de placas 
adanais no macho, peritrema triangular e escudo 
ornamentado. 

E) Base do gnatossoma hexagonal, escudo orna-
mentado, ausência de placas adanais e peritrema 
arredondado. 

 
17. Assinale a alternativa que descreve o tipo de reação 

catalisada pela enzima alanina aminotransferase. 
 

A) Transferência do grupo amina de um aminoácido 
para um 2-oxoácido, formando um novo aminoá-
cido e um novo 2-oxoácido. 

B) Transferência da cadeia lateral R de um aminoá-
cido para um 2-oxoácido, formando um novo ami-
noácido e um novo 2-oxoácido. 

C) Transferência do grupo carboxila de um aminoá-
cido para um 2-oxoácido, formando um novo ami-
noácido e um novo 2-oxoácido. 

D) A reação catalisada é uma reação de oxirredução. 
E) Esta enzima é uma exceção e não tem a capaci-

dade de catalisar reações. 
 

18. Qual catabólito nitrogenado é mais confiável para 
avaliação da filtração glomerular em mamíferos? 

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

 
19. A bilirrubina é um subproduto do metabolismo da he-

moglobina. A determinação dos tipos de bilirrubina 
existentes auxilia no diagnóstico da causa de uma hi-
perbilirrubinemia. Um dos métodos existentes para 
determinação da bilirrubina e suas frações envolve 
reações de método direto e de método indireto. Assi-
nale a alternativa que contém a denominação da por-
ção direta e indireta de bilirrubina, respectivamente. 

 
A) Bilirrubina livre e bilirrubina conjugada. 
B) Bilirrubina conjugada e bilirrubina livre. 
C) Bilirrubina alfa e bilirrubina livre. 
D) Bilirrubina conjugada e bilirrubina pós-hepática. 
E) Bilirrubina pré-hepática e bilirrubina pós-hepática. 

 
20. A ureia é formada, principalmente no organismo dos 

mamíferos, para que possa haver a excreção do pro-
duto do catabolismo de aminoácidos. Assinale a alter-
nativa que contém o primeiro substrato, os intermediá-
rios e o produto principal do ciclo da ureia. 
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A) Ornitina e Ureia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argi-
ninossuccinato; Fumarato e Arginina; Amônia. 

B) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-
cinato; Fumarato e Arginina; Ornitina e Ureia. 

C) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-
cinato; Ciclamato; Ornitina e Ureia. 

D) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-
cinato; Aspartato e Arginina; Ornitina e Ureia. 

E) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Fumarato e 
Arginina; Ornitina e Ureia. 

 
21. Os testes de função hepática abrangem a medição da 

concentração sérica de substâncias que normalmente 
são removidas do sangue pelo fígado, e, em seguida, 
metabolizadas e/ou excretadas pelo sistema biliar. 
Medem também o teor sérico de constituintes que 
possuem atividade no sangue e que são sintetizados 
pelo fígado. Assinale a alternativa que contém exem-
plos dessas substâncias. 

 
A) Alanina Aminotransferase (ALT); bilirrubina; Fos-

fatase Alcalina (FA) e colesterol. 
B) Fosfatase Alcalina (FA); bilirrubina; ácidos biliares 

e Gama glutamiltransferase (GGT). 
C) Alanina aminotransferase (ALT); Aspartato amino-

transferase (AST); Gama glutamiltransferase 
(GGT) e Fosfatase Alcalina (FA). 

D) Amônia; bilirrubina; ácidos biliares e colesterol. 
E) Alanina Aminotransferase (ALT) e Fosfatase Alca-

lina (FA). 
 

22. Assinale a alternativa que descreve exemplos de tes-
tes indicados nos casos de insuficiência pancreática 
exócrina. 

 
A) Teste de atividade proteolítica fecal e avaliação da 

presença de celulose nas fezes. 
B) Dosagem de amilase e lipase no sangue. 
C) Dosagem de amilase e lipase no sangue e imu-

norreatividade semelhante à tripsina sérica. 
D) Teste de atividade lipolítica fecal. 
E) Teste de atividade proteolítica fecal e avaliação da 

presença de amido nas fezes. 
 

23. Assinale a alternativa que descreve a sistematização 
de um exame para avaliação de uma mostra líquida, 
quer seja de origem fisiológica ou patológica. 

 
A) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 

o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 
somente se houver anormalidade no físico ou  no 
químico. 

B) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 
o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 
somente se houver anormalidade no físico e no 
químico. 

C) Exame físico, no qual se verificam o volume, a 
cor, o aspecto e a densidade; Exame químico, no 
qual se realizam as análises apropriadas ao tipo 
de líquido; e exame citológico ou de sedimento, 
no qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado. 

D) Somente o exame citológico ou de sedimento, no 
qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado, já é suficiente. 

E) Somente o exame físico, no qual se verifica o vo-
lume, a cor, o aspecto e a densidade, já é sufici-
ente. 
 

24. Com relação à determinação da globulina total do 
sangue, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Um método utilizado para determinação de globu-

linas no plasma é a subtração, em que há a de-
terminação da concentração de proteínas totais e 
de albumina e subtrai-se a primeira da segunda. 

B) Todas as proteínas existentes no soro são globu-
linas, com exceção da albumina. 

C) Um método utilizado para determinação de globu-
linas no plasma é a soma, em que há a determi-
nação da concentração de proteínas totais e de 
albumina e soma-se a primeira com a segunda. 

D) A determinação da concentração de globulina to-
tal no soro só pode ser realizada através de ele-
troforese. 

E) A determinação da concentração de globulina to-
tal no soro só pode ser realizada através do mé-
todo eletrodo. 

 
25. Um efeito sistêmico e importante do câncer em ani-

mais é a perda de peso. Essa perda de peso associa-
da a alterações metabólicas, independente da absor-
ção nutricional adequada, é denominada: 

 
A) Acidose metabólica do câncer. 
B) Caquexia do câncer. 
C) Anorexia do câncer. 
D) Emaciação do câncer. 
E) Alcalose respiratória do câncer. 

 
26. Qual é o anticoagulante de escolha para os testes de 

Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplas-
tina Parcial Ativada (TTPA)? 

 
A) EDTA. 
B) Heparina. 
C) EDTA fluoretado. 
D) Citrato de sódio. 
E) Não é utilizado anticoagulante. 

 
27. Qual dos componentes a seguir não tem participação 

no processo da hemostasia normal? 
 

A) Plaquetas. 
B) Fatores de coagulação. 
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C) Fatores fibrinolíticos. 
D) Vasos sanguíneos. 
E) Leucócitos. 

 
28. São fatores dependentes da vitamina K: 

 
A) II, VII, IX e X. 
B) X, V, II e I. 
C) XII, XI, IX e VIII. 
D) III, VII, IV. 
E) VIII, IX, X, XI. 

 
29. Qual das seguintes neoplasias não é considerada 

uma neoplasia de células redondas? 
 

A) Histiocitoma. 
B) Plasmocitoma. 
C) Hemangiopericitoma. 
D) Mastocitoma. 
E) Tumor venéreo transmissível. 

 
30. Em um exame citopatológico de um linfonodo com 

aumento de tamanho, quando mais de 50% da popu-
lação é composta por linfócitos imaturos, qual diag-
nóstico pode ser feito? 

 
A) Linfonodo reativo. 
B) Linfadenite. 
C) Linfonodo metastático. 
D) Linfoma. 
E) Linfonodo sem alteração citológica. 

 
31. Um animal da espécie canina, fêmea, não castrada, 5 

anos, da raça poodle, foi atendido na Unidade Hospi-
talar para Animais de Companhia da PUCPR com his-
tórico de episódios eméticos esporádicos associados 
a tremores e emagrecimento com evolução de 7 dias. 
O animal já apresentou crises anteriores com a mes-
ma apresentação clínica, em que foi realizada fluidote-
rapia, com melhora do quadro. Ao exame clínico fo-
ram constatadas apatia e prostração, desidratação de 
7%, bradicardia, hipotermia e hipotensão. O médico 
veterinário clínico abriu como diagnóstico diferencial o 
hipoadrenocorticismo, também conhecido como sín-
drome de Addison. Sabe-se que o diagnóstico definiti-
vo da doença é estabelecido pela dosagem hormonal, 
após teste de estimulação com ACTH. Entretanto, 
existem algumas alterações laboratoriais importantes 
que podem sugerir a doença. 
Tendo em vista as informações acima descritas, res-
ponda: quais são essas alterações laboratoriais que 
podem ser condizentes com a suspeita clínica do caso 
descrito? 

 
 

A) Linfocitose, azotemia e relação  Sódio:Potássio < 
27. 

B) Leucograma de estresse, aumento de FA e ALT. 
C) Leucocitose, neutrofilia, hiperglicemia e glicosúria. 
D) Azotemia, relação Sódio: Potássio > 27 e hipoal-

buminemia. 

E) Linfocitose, hiperglicemia, hipercolesterolemia,  
hipocalemia. 

 
32. Quais as possíveis alterações no exame de urinálise 

decorrentes de uma necrose tubular aguda? 
 

A) Cetonúria e aumento de relação  
proteína:creatinina urinária. 

B) Glicosúria e aumento de GGT urinária. 
C) Cilindrúria e proteinúria. 
D) Proteinúria e aumento da FA urinária. 
E) Glicosúria e nitrito positivo. 

 
33. Sobre a anemia hemolítica imunomediada, analise os 

itens a seguir. 
 

I. É possível a observação de esferócitos no esfre-
gaço sanguíneo. 

II. Pode ser causada por medicamentos, como sul-
fametoxazol. 

III. Agentes infecciosos estão entre os agentes cau-
sadores da alteração. 

IV. Para confirmação da alteração, é indicada a reali-
zação do teste de Coombs. 

V. Em animais com anemia hemolítica imunomedia-
da, sempre há presença de policromatófilos e me-
tarrubrócitos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens III e IV. 
C) Estão corretos apenas os itens I, II. III e IV.  
D) Estão corretos apenas os itens I e V. 
E) Estão corretos os itens I, II. III, IV e V. 

 
34. O leite de porcas lactantes possui baixa concentração 

de ferro. Os leitões criados sem acesso a terra apre-
sentam um quadro de anemia e é necessária a su-
plementação com sulfato ferroso para a correção des-
sa alteração. De acordo com os índices hematimétri-
cos do hemograma destes leitões, qual é o padrão da 
anemia? 

 
A) Anemia normocítica e normocrômica. 
B) Anemia macrocítica e hipocrômica. 
C) Anemia macrocítica e normocrômica. 
D) Anemia normocítica e hipocrômica. 
E) Anemia microcítica e hipocrômica. 

 
35. Analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Na Peritonite Infecciosa Felina (PIF), é possível a 

presença de anemia arregenerativa devido ao 
processo inflamatório crônico ocasionado pela 
doença. 

II. Gatos com PIF apresentam diminuição da relação 
albumina:globulina devido à intensa hipoalbumi-
nemia e hiperglobulinemia. 
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III. A doença também pode estar relacionada ao au-
mento de ALT, FA e GGT, pois o animal pode de-
senvolver piogranulomas hepáticos. 

IV. Devido a alterações na filtração glomerular, o 
animal com PIF pode desenvolver proteinúria, gli-
cosúria e cetonúria. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II e IV. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
36. Um cão, sem raça definida, de 10 anos, fêmea, che-

gou para atendimento hospitalar com estado mental 
alucinatório e com crises convulsivas. Ao exame clíni-
co foi observado que as mucosas estavam hipocora-
das, hiperpneia, ascite, melena e amaurose. 

 
Esses sinais clínicos são compatíveis com: 

 
A) insuficiência cardíaca congestiva direita ou gene-

ralizada. 
B) síndrome nefrótica. 
C) epilepsia primária. 
D) pancreatite aguda. 
E) encefalopatia hepática. 

 
37. Qual dos compostos/derivados do sangue é indicado 

para transfundir em um paciente cardiopata com 
anemia não regenerativa severa? 

 
A) Sangue total fresco. 
B) Papa de hemácias. 
C) Sangue total estocado. 
D) Plasma fresco congelado. 
E) Plasma rico em plaquetas. 

 
38. Com relação a recepção de amostras para realização 

de exames laboratoriais, assinale a alternativa correta: 
 

A) Amostras recebidas para realização de exames 
laboratoriais devem estar devidamente identifica-
das e acompanhadas de ficha de solicitação de 
exames que pode estar assinada somente por um 
enfermeiro responsável. 

B) Amostras recebidas para realização de exames 
laboratoriais devem estar devidamente identifica-
das e acompanhadas de ficha de solicitação de 
exames que pode estar assinada somente pelo 
proprietário do paciente. 

C) Amostras para realização de exames laboratoriais 
podem recebidas sem identificação, em casos de 
emergência. 

D) Amostras recebidas para realização de exames 
laboratoriais devem estar devidamente identifica-
das e acompanhadas de ficha de solicitação de 
exames assinada por um médico veterinário com 

o número de registro no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária. 

E) Amostras para realização de exames laboratoriais 
podem recebidas sem identificação em casos de 
emergência, quando encaminhadas por um vete-
rinário que exerça função superior a do responsá-
vel pelo laboratório de análises clínicas. 

 
39. Com relação a avaliação quantitativa dos parâmetros 

bioquímicos do sangue, assinale a alternativa  
CORRETA: 

 
A) A avaliação quantitativa de parâmetros bioquími-

cos do sangue pode ser feita por colorimetria. 
B) Somente a avaliação quantitativa de parâmetros 

bioquímicos da urina, pode ser feita por colorime-
tria. 

C) A avaliação quantitativa de parâmetros bioquími-
cos do sangue pode ser feita por colorimetria, so-
mente se amostra for refrigerada previamente. 

D) Amostras hemolisadas ou lipêmicas não influenci-
am a avaliação colorimétrica de parâmetros bio-
químicos do sangue. 

E) A avaliação quantitativa de parâmetros bioquími-
cos do sangue pode ser feita por microscopia óp-
tica. 

 
40. Com relação a distribuição das frações de cálcio no 

plasma, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Cerca 40% do cálcio está ligado a cátions não 
proteicos. 

B) Cerca de 5 a 10% do cálcio total está ligado a pro-
teínas cationicas. 

C) Cerca de 50% do cálcio total existente no plasma 
está sob a forma livre ou ionizada. 

D) Cerca 40% do cálcio está ligado a ânions não pro-
teicos. 

E) Cerca 40% do cálcio está ligado a fosfolipídeos de 
membrana. 
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