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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) 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. 

D) 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. 

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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13 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

Programa de Residência em Clínica  
Médica de Animais de Companhia 

 
Duração total da prova: 4 horas 

 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 07/2013. 

 

 

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   
0002 
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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 cava cranial e cava caudal desembocam 
no átrio esquerdo. 

D) A pressão nas artérias pulmonares se eleva com 
a insuficiência do ventrículo esquerdo 

E) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 
dos pulmões para o átrio 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) O uso da ocitocina não produzirá contrações efici-
entes se o feto não estiver maduro. 

E) 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. 

 
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 al-

guns 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) 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. 

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

D) 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. 

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

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

 
11. Um cão, shi tzu, três anos, macho, intradomiciliar, 

apresenta histórico de prurido e eritema de dois anos 
de evolução, perene, intenso e primário, nas regiões 
interdigitais dos membros torácicos, perioral e em re-
gião abdominal. Piodermites recorrentes e otite exter-
na crônica intermitente são também observadas.  

 

Estes sinais clínicos são compatíveis com qual das 
doenças a seguir? 

 
A) Dermatite atópica. 
B) Demodiciose. 
C) Dermatofitose. 
D) Acaríase sarcóptica. 
E) Distúrbios disqueratóticos primários.  

 
12. Um cão, sem raça definida, cinco anos, macho, extra-

domiciliar, apresenta histórico de prurido intenso, com 
evolução de dois anos, perene, com piora durante os 
meses de primavera e verão, nas regiões dorso torá-
cica, lombo-sacral, base da cauda e flancos, associa-
do à alopecia autoinduzida, desgastes de incisivos e 
retenção de pelos nos espaços interdentários. Esses 
sinais clínicos são compatíveis com qual das doenças 
a seguir? 

 
A) Demodiciose. 
B) Dermatofitose. 
C) Acaríase sarcóptica. 
D) Distúrbios disqueratóticos primários.  
E) Dermatite alérgica à saliva de pulgas. 
 

13. Um cão, sem raça definida, seis meses, fêmea, extra-
domiciliar, apresenta histórico de lesões alopécicas, 
erupções pápulocrostosas, erosões, úlceras e exsu-
dação sanguíneo-purulenta nas regiões perioculares, 
mentoniana, cervical ventral, dorso e interdigitais dos 
membros torácicos e pélvicos. O prurido era discreto e 
o tempo de evoluções era de um mês. 
 
Esses sinais clínicos são compatíveis com qual das 
doenças a seguir? 

 
A) Pênfigo foliáceo. 
B) Demodiciose. 
C) Dermatofitose. 
D) Acaríase sarcóptica. 
E) Distúrbios disqueratóticos primários.  

 
14. Um cão, cocker spaniel, macho, de oito anos, apre-

senta histórico de otite caracterizada por hiperplasia 
epitelial, estenose e fibrose de condutos auditivos, ex-
sudação auricular purulenta, otalgia, hipocusia, difi-
culdade de apreender e mastigar, ptose palpebral e 
labial direita. 

 
Esses sinais clínicos são compatíveis com qual das 
doenças a seguir? 

 
A) Otite externa, média e interna crônicas. 
B) Somente otite externa crônica. 
C) Otite externa e média crônicas. 
D) Somente otite média crônica. 
E) Somente otite interna crônica. 

 
15. Um gato, macho, dois anos, não castrado, foi levado 

ao hospital veterinário por apresentar lesões úlcero-
gomosas, exsudativas, encimada por crostas hemáti-
cas na região periorbital, temporal e frontal da face. 
Em adição, um tumor nasal de dois centímetros de di-
âmetro em ponte nasal, associado à respiração estri-
dulosa, linfonodomegalia submandibular e emaciação 
com um mês de evolução foram observadas. O pro-
prietário também se mostrava sintomático e apresen-
tava um nódulo, circunscrito e de centro úlceronecróti-
co, na superfície flexora do carpo da mão direita. 
 
Os conjuntos dos dados clínicos e epidemiológicos 
são compatíveis com qual das doenças a seguir?  

 
A) Dermatofitose. 
B) Micobacteriose felina. 
C) Carcinoma espinocelular. 
D) Demodiciose. 
E) Esporotricose. 

 

16. Colites em cães são caracterizadas por: 
 

A) Diarreia com alta frequência defecatória, baixo vo-
lume, hematoquezia, presença de grande quanti-
dade de muco, disquezia e tenesmo fecal. 
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B) Diarreia com baixa frequência defecatória, alto vo-
lume, melena, pouco quantidade de muco e au-
sência de tenesmo. 

C) Diarreia com alta frequência defecatória, muito 
muco, desidratação intensa e emaciação do paci-
ente. 

D) Diarreia com alta frequência defecatória, dermatite 
perianal, tenesmo e alto volume fecal. 

E) Diarreia com baixa frequência defecatória, baixo 
volume, muito muco e hematoquezia. 

 
17. 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  

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

 
18. Um cão, sem raça definida, de seis anos, fêmea, che-

gou para atendimento hospitalar com histórico de 
prostração e anorexia com evolução de três dias. Ao 
exame clínico foram observadas mucosas hipocora-
das, linfonodomegalia e esplenomegalia. O hemogra-
ma demonstrou pancitopenia, não sendo observadas 
alterações nos exames de urina e na avaliação bio-
química sérica. 

 
Esses sinais clínicos são compatíveis com qual das 
doenças expostas a seguir? 

 

A) Leptospirose. 
B) Ehrlichiose (anaplasmose).  
C) Babesiose. 
D) Hepazoonose. 
E) Cinomose. 

 
19. Ataxia com preservação da força, parar com os mem-

bros abduzidos (em ampla base), dismetria (hipo ou 
hipermetria) de passo, tremores de intenção e incoor-
denação motora são sinais clínicos frequentes em 
cães e gatos e compatíveis com qual síndrome neuro-
lógica? 

 
A) Síndrome cortical. 
B) Síndrome pontino-bulbar. 
C) Síndrome vestibular. 
D) Síndrome mesencefálica. 
E) Síndrome cerebelar. 

 
20. Um cão, labrador, macho, de oito anos, foi levado ao 

hospital veterinário com histórico de emagrecimento 
progressivo associado a vômitos intermitentes e um 
tumor circunscrito, de consistência flutuante, íntegro, 

eritematoso, de 10 centímetros de diâmetro, com qua-
tro meses de evolução, na porção caudal da coxa es-
querda. Linfonodomegalia regional do linfonodo poplí-
teo esquerdo e epigastralgia foram observados em 
adição no exame clínico. Esses sinais clínicos permi-
tem um diagnóstico presuntivo de qual das neoplasias 
a seguir? 

 
A) Mastocitoma. 
B) Hemangiossarcoma.  
C) Carcinoma espinocelular. 
D) Linfoma. 
E) Hemangiopericitoma.  

 
21. Sobre a gastrite, assinale a alternativa que estimula a 

secreção (acidez) gástrica. 
 

A) Prostaglandina. 
B) Inibidor de receptor H2. 
C) Acetilcolina. 
D) Bloqueador da bomba de próton.  
E) Bicarbonato. 

 
22. Qual dos compostos/derivados do sangue é indicado 

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

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

 
23. Sobre o brometo de potássio para o tratamento do 

paciente convulsivo, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Tem meia vida de 47 a 72 horas, atingindo níveis 
estáveis de concentração sérica em duas a três 
semanas. 

B) É eliminado pelos rins. 
C) Deve ser administrado junto com alimento a cada 

12 horas. 
D) É medicação controlada (receita em duas vias). 
E) É a medicação de primeira escolha de manuten-

ção para os gatos. 
 

24. Sobre a leishmaniose, assinale a alternativa  
CORRETA. 

 
A) No hospedeiro definitivo, a forma de multiplicação 

do agente é a promastigota. 
B) O cão que desenvolve resposta imunológica do ti-

po Th2 ativa a imunidade celular e o cão perma-
nece como portador assintomático. 

C) A apresentação mais comum da leishmaniose no 
cão é a forma cutânea. 

D) A imunofluorescência indireta detecta anticorpos, 
podendo apresentar falsos positivos, e o elisa de-
tecta antígeno, sendo um método mais sensível 
do que a imunofluorescência. 
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E) A espécie de leishmania que ocorre no Brasil é a 
leishmania infantum. 

 
25. Sobre as doenças respiratórias, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) A paralisia de laringe é mais comum em cães ido-
sos, de pequeno porte, e causa estridor, mudança 
no latido e dispneia inspiratória restritiva. 

B) Para o tratamento de um cão obeso com bronqui-
te crônica, que nunca foi tratado anteriormente, 
recomenda-se utilizar somente anti-inflamatório 
não esteroidal durante uma semana, antibiótico de 
amplo espectro como amoxicilina com clavulanato 
de potássio, além de antitussígeno. 

C) A pneumonia bacteriana é mais comum nos cães 
machos, de tórax profundo, e a infecção pode 
ocorrer por via hematógena ou por aspiração. O 
paciente pode ser assintomático ou ter sinais clí-
nicos como febre, tosse, dispneia ou secreção na-
sal. 

D) As neoplasias nasais causadas por carcinoma e 
tumor venéreo transmissível se caracterizam na 
citologia, respectivamente, como neoplasia de cé-
lulas redondas e grupamentos de células epiteliais 
("clusters").  

E) A asma felina ocorre por inflamação neutrofílica 
bronquial, devendo o paciente ser tratado com an-
tibiótico contra bactérias gram negativas, objeti-
vando a cura da asma. 

 
26. Qual dessas afecções pode causar dispneia restritiva? 

 
A) Colapso de traqueia. 
B) Bronquite crônica. 
C) Paralisia de laringe. 
D) Pneumonia. 
E) Asma felina. 

 
 

O caso clínico a seguir serve de base para as 
questões 27, 28 e 29. 

 
Um canino, boxer, macho, oito anos, 25 Kg, foi enca-
minhado ao hospital veterinário por apresentar sínco-
pe, principalmente após exercício, há um mês (apre-
sentou um episódio por semana). O animal estava se 
alimentando bem, sem tosse ou dispneia e dormia 
bem. Ao exame clínico, o paciente estava em ótimo 
estado geral, respiração normal, mucosas normocora-
das, pulso femoral forte e irregular – frequência de 
pulso de 140. À auscultação, as bulhas estavam nor-
mofonéticas, sem sopro, e o ritmo irregular (FC de 
160 bpm); a ausculta pulmonar estava normal.  
A radiografia torácica revelou silhueta cardíaca normal 
e campos pulmonares normais. 

 
Eletrocardiograma (ECG) (derivação D2): 

 
 

Ao exame ecocardiográfico, são observadas câmaras 
cardíacas com tamanhos normais, sem insuficiências 
valvares e fração de encurtamento miocárdico normal. 

 
27. Em relação ao caso acima, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

Qual é o diagnóstico? 
 

A) Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito 
do boxer, com cardiomiopatia dilatada.  

B) Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito 
do boxer. 

C) Cardiomiopatia dilatada. 
D) Endocardiose de mitral e tricúspide. 
E) Cardiomiopatia hipertrófica. 

 
28. Qual é o ritmo do eletrocardiograma? 

 
A) Taquicardia sinusal com complexos ventriculares 

prematuros (do ventrículo direito) isolados. 
B) Taquicardia sinusal com taquicardia ventricular 

paroxística. 
C) Taquicardia sinusal com complexos ventriculares 

prematuros (do ventrículo esquerdo), em trigemi-
nismo. 

D) Taquicardia ventricular. 
E) Fibrilação atrial. 

 
29. Qual deve ser o tratamento mais indicado para o 

paciente? 
 

A) Lidocaína intravenosa, seguida de infusão contí-
nua do mesmo fármaco. 

B) Digoxina e diltiazem. 
C) Sotalol. 
D) Inibidor da ECA, espironolactona e atenolol. 
E) Benazepril, furosemida, pimobendan, espironolac-

tona e dieta hipossódica. 
 

30. Em relação à obesidade em cães e gatos, analise as 
proposições. 

 

I. A leptina regula o consumo de alimento em indiví-
duos com condição corporal normal, no entanto, 
nos obesos ocorre hiperleptinemia secundária a 
uma resistência na sua ação, o que gera polifagia.    

II. A adiponectina nos cães obesos apresenta-se em 
alta concentração no sangue, o que ocasiona re-
sistência insulínica.  
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III. O fator de necrose tumoral alfa tem efeito parácri-
no nos adipócitos e gera resistência insulínica na 
musculatura esquelética.     

IV. A concentração de proteína C reativa está associ-
ada com a resistência insulínica e há uma relação 
sinérgica desta com as adiponectinas.  

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE: 

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

 
31. Com relação à nutrição clínica, é CORRETO afirmar: 

 
A) O suporte nutricional deve ser considerado para 

os animais com ausência de alimentação voluntá-
ria há mais de10 dias.  

B) O suporte nutricional deve ser considerado para 
os animais que demonstram recente perda de pe-
so involuntária que exceda 10% do peso corporal.  

C) O escore de condição corporal é afetado por mu-
danças de fluidos, o que dificulta a avaliação do 
estado nutricional em ambiente hospitalar.  

D) A nutrição parenteral promove a manutenção da 
estrutura e função intestinal e evita a translocação 
de bactérias intestinais.  

E) O tubo esofágico é indicado em casos de megae-
sôfago e vômitos persistentes. 
 

32. Um cão, 8 anos, fêmea, pastor alemão, 21 kg, apre-
senta intensa apatia, anorexia, polidipsia e hematê-
mese há 6 dias. O animal possuía histórico de uso 
contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) 
e foi submetido a um procedimento cirúrgico há 2 se-
manas. Ao exame clínico, foram evidenciados: desi-
dratação (10%); halitose; emaciação severa; sensibili-
dade epigástrica à palpação abdominal; presença de 
fezes pastosas e enegrecidas. Nos exames comple-
mentares, os achados desse paciente foram: exame 
de urina com isostenúria e cilindrúria; bioquímica séri-
ca com azotemia e hipercaliemia; e, na hemogasome-
tria, acidose metabólica. 

 
A respeito do caso acima, é CORRETO afirmar: 

 
A) A gama glutamiltransferase mensurada na urina é 

uma marca do de dano glomerular precoce e faci-
litaria o diagnóstico definitivo do caso acima. 

B) Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são 
considerados fatores de risco para uremia aguda 
em pacientes no pós-operatório por causar cons-
trição da arteríola aferente e hiperperfusão renal. 

C) A acidose metabólica é uma complicação comum 
da azotemia e ocorre devido a um aumento na 
excreção urinaria de hidrogênio e uma maior re-
absorção de bicarbonato tubular.  

D) A hipercalemia é um achado comum nos pacien-
tes poliúricos, já que o principal mecanismo de 
eliminação do potássio é a excreção renal. 

E) A excreção fracionada de sódio é indicada na dife-
renciação da origem da azotemia, em que níveis 
altos desse parâmetro indicam azotemia de ori-
gem renal e facilitaria o diagnóstico definitivo do 
caso acima.     

 
33. Animal da espécie felina, sem raça definida, macho, 3 

anos e 6 meses, 4,8 Kg, foi atendido no Hospital Vete-
rinário com queixa de hematúria, disúria, periúria e po-
laciúria há 8 dias. O proprietário referiu que esse foi o 
primeiro episódio de manifestação clínica e que o pa-
ciente possuía 8 contactantes felinos assintomáticos. 
Ao exame clínico foi constatado: bexiga repleta e ma-
nutenção do fluxo urinário. Após exames complemen-
tares, foi estabelecido o diagnóstico de doença do tra-
to urinário inferior de felinos não obstrutiva e foi insti-
tuído terapia analgésica com buprenorfina, além de in-
troduzir a modificação multimodal do ambiente. 
Considere as afirmativas abaixo a respeito das infor-
mações que devem ser passadas ao proprietário so-
bre a modificação multimodal do ambiente: 

 
I. As caixas higiênicas devem ser localizadas em lo-

cal calmo, quieto, de fácil acesso, com uma rota 
acessível de fuga, devem ser limpas 2 vezes ao 
dia, a areia deve ser trocada semanalmente e o 
ideal é que o proprietário tenha no mínimo 8 cai-
xas higiênicas dispostas em níveis diferentes da 
casa. 

II. Indicar uma alimentação seca e aumentar o con-
sumo de água, através da modificação do cheiro, 
da profundidade, do frescor e o movimento da 
água, bem como a forma da tigela de água, de 
acordo com a preferência do gato.  

III. Oferecer brinquedos que promovam práticas 
comportamentais da selva, aumentar a disponibi-
lidade de espaço, expor o animal ao ar livre algu-
mas horas por dia e diminuir os conflitos entre os 
gatos. 

IV.  A terapia hormonal com feromônios faciais sinté-
ticos, em áreas da casa que o gato pareça achar 
mais estressante, pode ser indicada por aumentar 
a vigilância e ter efeito excitatório, reduzindo a ati-
vidade do sistema nervoso simpático.  

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

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

 
34. Com relação à agalactia, é CORRETO afirmar que: 

 
A) a ausência de secreção láctea deve ser tratada 

com ocitocina.  
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B) a ausência de secreção láctea deve ser tratada 
com prostaglandina. 

C) a ausência de secreção láctea deve ser tratada 
com cabergolina. 

D) a ausência de secreção láctea deve ser tratada 
com metoclopramida.  

E) a ausência de secreção láctea deve ser tratada 
com dexametasona. 

 
35. Com relação ao diabetes mellitus, é CORRETO  

afirmar que: 
 

A) o uso de glicocorticoides prévio ao diagnóstico de 
diabetes mellitus reduz a frequência de remissão 
em felinos. 

B) a capacidade de remissão do diabetes mellitus em 
felinos depende da escolha da insulina, da dieta e 
do controle glicêmico precoce.  

C) a insulina regular é a de escolha para promover 
controle glicêmico em gatos diabéticos.  

D) dieta com alta concentração de carboidrato asso-
ciada à insulina glargina favorece a remissão do 
diabetes mellitus em felinos. 

E) a hipercolesterolemia é um indicador de remissão 
do diabetes mellitus em felinos. 

 
36. Com relação às soluções cristaloides, é CORRETO 

afirmar que: 
 

A) o cloreto de sódio a 0,9% é indicado no choque 
hipovolêmico, anorexia, vômito, diarreia e contra-
indicado nas doenças hepáticas e na acidose me-
tabólica. 

B)  o cloreto de sódio a 3% é indicado na desidrata-
ção intersticial e na hipernatremia e contraindica-
do no choque hipovolêmico. 

C) o cloreto de sódio a 0,9% é indicado nas doenças 
cardíacas e contraindicado na alcalose metabóli-
ca. 

D) o ringer com lactato é indicado na hipercalcemia e 
na falência hepática e contraindicado no vômito e 
na acidose metabólica. 

E) o ringer com lactato é indicado na hipercalemia e 
contraindicado na diarreia e na insuficiência renal.  

 
37. Considere as afirmativas abaixo a respeito da síndro-

me da resposta inflamatória sistêmica em cães: 
 

I. Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica 
em cães, o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) 
e a interleucina 1 (IL1) são importantes mediado-
res pró-inflamatórios, e estes mediam a ação do 
óxido nítrico e do fator ativador plaquetário. 

II. O paciente apresenta síndrome da resposta infla-
matória sistêmica caso apresente frequência car-
díaca acima de 160 batimentos por minuto; fre-
quência respiratória acima de 8 movimentos por 
minuto; contagem de leucócitos totais acima de 
6000 células/microlitro de sangue. 

III. Na síndrome da resposta inflamatória sistêmica, o 
paciente deve ser monitorado quanto à pressão 
arterial; caso o paciente apresente hipotensão não 

responsiva à administração de fluidoterapia, é ne-
cessária a administração de um vasopressor co-
mo a dopamina, que possui efeito dose depen-
dente. 

IV. A insuficiência renal aguda oligúrica é uma com-
plicação comum da síndrome da resposta inflama-
tória sistêmica em cães e ocorre secundária à va-
soconstricção gerada pelos mediadores inflamató-
rios. Essa complicação deve ser tratada com diu-
réticos poupadores de potássio como a Espirono-
lactona.  

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

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

 
38. Com relação aos distúrbios ácido-básicos, analise as 

proposições a seguir: 
 

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) II, III e IV. 
E) I, III e IV. 

 
39. Um animal da espécie canina, SRD, 4 anos, foi aten-

dido no hospital veterinário com blefaroespasmo e se-
creção ocular bilateral há 6 dias. Ao exame oftálmico 
foram constatados edema de córnea, episclerite e lu-
xação anterior da lente. Quanto aos exames comple-
mentares oftálmicos: Teste lacrimal de Schirmer 18 
mm; tonometria por aplanação 42 mmHg; fluoresceína 
negativo.  

 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao provável 
diagnóstico desse paciente. 

 



 

                              Processo Seletivo – Residência Médico Veterinária – 2014  
Pág. 8 

 

 

 

A) Uveíte. 
B) Conjuntivite. 
C) Ceratite. 
D) Glaucoma.  
E) Coriorretinite. 

 
40. Um canino, dez anos de idade, fêmea, schnauzer 

miniatura, 12 kg, foi atendido com queixa de prostra-
ção, vômitos com sangue vivo e diarreia escurecida 
há dois dias. Há um dia, o animal iniciou com dispneia 
e não conseguia dormir. O animal se alimentava de 
restos de comida caseira. Ao exame clínico foram evi-
denciados: animal obeso e letárgico; temperatura retal 
de 40,5°C, melena; mucosas hipocoradas; pulso fra-
co; hipotensão; desidratação moderada; dispneia res-
tritiva (FR=80 mpm). Na auscultação cardíaca, foram 
observadas bulhas regulares, normofonéticas e sem 
sopro; taquicardia (FC=140 bpm) e crepitações pul-
monares bilaterais generalizadas. A palpação abdo-
minal revelou grande sensibilidade em região epigás-
trica direita e náusea. O hemograma revelou policite-
mia, aumento da proteína plasmática, leucocitose 
(25.000/µl) com desvio à esquerda e trombocitopenia. 
Os bioquímicos revelaram aumento da lipase pan-
creática, colesterol e triglicerídeos. O raio-x de tórax 
apresentou padrão pulmonar alveolar disseminado, si-
lhueta cardíaca normal. A ultrassonografia abdominal 
revelou diminuição da ecogenicidade e aumento do 
tamanho pancreático, além de pequena quantidade de 
líquido livre. 

 
Em relação ao caso, assinale a alternativa  

      CORRETA. 
 

A) O paciente apresenta pancreatite aguda hemorrá-
gica, com quadro de SIRS, causando hemorragias 
em diversos órgãos, edema pulmonar não cardio-
gênico e coagulopatia, podendo levar à morte. 

B) A pressão pulmonar capilar estará aumentada na 
SARA e normal no edema pulmonar cardiogênico. 

C) O paciente apresenta pancreatite crônica, o tipo 
mais comum no cão, devendo ser tratado com di-
eta hipocalórica e com pouca gordura, para dimi-
nuir colesterol e triglicerídeos. 

D) O paciente apresenta úlcera gástrica devido à 
alimentação, além de edema pulmonar cardiogê-
nico causado pela endocardiose de mitral. 

E) A dosagem da TLI (tripsina pancreática) estará 
diminuída e o teste da atividade proteolítica fecal 
resultará negativo nesse caso. 
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