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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) a vesícula urinária é palpável na região cranial do 

abdome. 
D) os dois pulmões estão em posição medial em  

relação ao coração e mediastino. 
E) o fígado se relaciona com a face caudal do  

diafragma. 
 

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, auricular e frontal. 
B) Regiões palpebral, infraorbitária, parietal e  

intermandibular. 
C) Regiões nasal, oral, zigomática e mentoniana. 
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) 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. 

C) 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. 

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) acidificarmos o pH da urina. 
B) alcalinizarmos 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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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   
0003 
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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 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) 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) reação de hipersensibilidade tipo I. 
B) dermatite atópica. 
C) alergia a parasitas. 
D) dermatite de contato alérgica. 
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) a resposta alérgica tipo I ou citolíticas são media-
das por anticorpos IgG e IgM. 

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

D) 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. 

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

11. Um canino, Yorkshire de 12 meses de idade, apresen-
ta diagnóstico clínico de glaucoma. O paciente já per-
deu a visão pela cronicidade da afecção. Não obteve 
resultado com o tratamento clínico para controle da 
dor, sendo indicado o tratamento cirúrgico. Assinale a 
alternativa que define CORRETAMENTE a técnica  
cirúrgica a ser realizada nesse paciente. 

 
A) Enucleação. 
B) Exanteração. 
C) Evisceração. 
D) Orbitotomia. 
E) Eventração. 

 
12. Um felino de 22 anos de idade apresenta diagnóstico 

clínico de úlcera de córnea. A avaliação clínica des-
cartou a descemetocele, contudo, a úlcera é classifi-
cada como úlcera profunda e o risco de acometimento 
da camada de descemet faz com que o cirurgião utili-
ze uma técnica cirúrgica que proteja o olho e seja um 
facilitador da cicatrização córnea. Assinale a alternati-
va que define CORRETAMENTE a técnica cirúrgica a 
ser realizada nesse paciente. 

 
A) Ceratectomia superficial. 
B) Retalho conjuntival e de terceira pálpebra.  
C) Ancoramento periosteal. 
D) Sepultamento da glândula de terceira pálpebra. 
E) Cantotomia e orbitoplastia. 

 
13. As afecções cirúrgicas esofágicas têm como principal 

sinal clínico a regurgitação. Com relação às afecções 
esofágicas, assinale a alternativa que define  

CORRETAMENTE uma afecção esofágica que deve 
ser tratada com intervenção cirúrgica. 

 
A) Divertículo esofágico de tração são distorções, 

angulações ou saliências em forma de funil em 
toda a espessura da parede esofágica, causadas 
pela tração de conteúdo estomacal. 

B) Hérnia de hiato são protrusões do esôfago abdo-
minal, junção gastroesofágica e, algumas vezes, 
uma porção do fundo gástrico através do hiato 
aórtico ou óstio da veia cava caudal dentro do 
mediastino caudal, cranial ao diafragma. 

C) Divertículo esofágico de pulsão é uma herniação 
da mucosa através das camadas musculares do 
esôfago. Esses divertículos são produzidos por 
pressão intraluminal exagerada em associação ao 
peristaltismo regional alterado ou quando a obs-
trução interfere no peristaltismo normal. 

D) Intussuscepção gastroesofágica é a eversão da 
cárdia gástrica para dentro do esôfago distal, com 
ou sem o baço, duodeno, pâncreas e omento.  

E) Acalasia cricofaríngea é caracterizada pela inva-
ginação do esôfago cervical na faringe, dificultan-
do a passagem do bolo alimentar. 

 
14. Um canino com sinal clínico de mexe há 3 semanas 

foi encaminhado para diagnóstico por imaginologia 
(exames radiológicos, ultrassonográficos e endosco-
pia). O resultado de carcinoma gástrico em região pi-
lórica tem como tratamento recomendado a cirurgia.    
Assinale a alternativa que determina CORRETAMEN-
TE a técnica cirúrgica recomendada para esse pacien-
te canino portador de neoplasia gástrica. 

 
A) Gastrotomia e gastropexia. 
B) Billroth II. 
C) Piloromiotomia de Fredt Ramsted. 
D) Billroth I.  
E) Piloroplastia de Heineke Mikuliks. 

 
15. A Dilatação Volvo Gástrica (DVG) em cães é definida 

como um aumento de tamanho do estômago associa-
do com rotação em seu eixo mesentérico. Com rela-
ção à DVG, analise as proposições a seguir: 

 
I. O fato de o paciente ter um parente de primeiro 

grau com história de DVG se associa significati-
vamente com risco aumentado de DVG. 

II. O estômago gira normalmente no sentido horário 
quando visto a partir da perspectiva do cirurgião; a 
rotação pode ser de 90º a 360º, sendo mais co-
mum de 220º a 270º. 

III. Em muitos cães com DVG (particularmente com 
necrose gástrica) ocorrem arritmias cardíacas. 

IV. A compressão da veia cava caudal e da veia porta 
por parte do estômago distendido diminui o retor-
no venoso e o débito cardíaco, causando isque-
mia miocárdica.  

V. Pode ocorrer uma DVG parcial ou crônica e esta 
geralmente é uma síndrome progressiva, mas que 
não representa risco à vida, que pode se associar 
com vômito, anorexia e/ou perda de peso.  
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Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Apenas a proposição II é verdadeira. 
B) As proposições I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
C) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
D) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as proposições I e V são verdadeiras 

 
16. Um felino, persa, macho, com 7 anos de idade, foi 

encaminhado para o Hospital Veterinário de Animais 
de Companhia da PUCPR com histórico de tenesmo, 
constipação e obstipação. Ao realizar o exame físico 
do paciente, observou na palpação abdominal a pre-
sença de uma massa ressequida em região de cólon. 
A suspeita de fecaloma foi confirmada pelo exame ra-
diográfico e o exame ultrassonográfico do abdome 
não observou presença de peristalse em dois seg-
mentos do cólon. O paciente foi encaminhado para in-
tervenção cirúrgica. Assinale a alternativa que define 
CORRETAMENTE a técnica cirúrgica a ser utilizada 
nesse paciente.  

 
A) Colectomia subtotal e anastomose intestinal. 
B) Colectomia total e anastomose intestinal. 
C) Enterotomia, enterectomia, anastomose e  

plicatura intestinal. 
D) Colopexia. 
E) Colostomia. 

 
17. Hérnia perineal ocorre quando os músculos perineais 

se separam, permitindo o deslocamento da pele peri-
neal pelo conteúdo retal, pélvico e/ou abdominal. De-
pendendo da sua localização, pode ser referida como 
hérnia caudal, hérnia isquiática, hérnia dorsal ou hér-
nia ventral. Assinale a alternativa que relaciona os 
músculos que formam o diafragma pélvico e que de-
vem ser reconhecidos na execução da técnica cirúrgi-
ca de reparação da hérnia. 

 
A) Músculo da cauda, retococcígeo e perineal.   
B) Músculo esfíncter anal interno, retolateral e  

obliquo do ânus. 
C) Músculo caudal externo, elevador do ânus e.  

depressor do ânus.  
D) Músculo retoanal, retococcigeo e esfíncter retal. 
E) Músculo esfíncter anal externo, coccígeo e eleva-

dor do ânus.  
 

18. Um cão da raça Pastor Alemão, macho, de 12 anos 
de idade, foi atendido no Hospital Veterinário da 
PUCPR com sinais clínicos de tenesmo, disquesia, 
hematoquesia, constipação, fezes em fita, perda de 
peso e dor perianal. Ao realizar os exames, chegou-se 
ao diagnóstico de fístula perianal. Fístula perianal são 
trajetos crônicos recidivantes, supurativos, progressi-
vos e profundamente ulcerados no tecido perianal. 
São também referidas como fístulas perianais, fistula 
anorretal e abscesso retal. Assinale a alternativa que 
NÃO representa um diagnóstico diferencial para fístu-
la perianal. 

 

A) Tumor perianal. 
B) Prolapso retal. 
C) Tumor retal. 
D) Infecções bacterianas atípicas. 
E) Fístulas associadas à piodermite da dobra da 

cauda. 
 

19. O prolapso vaginal ou hiperplasia vaginal ocorre du-
rante o estro ou o proestro como resultado do aumen-
to edematoso do tecido vaginal; ocorre de forma in-
comum e enquanto o prolapso vaginal envolve uma 
protrusão de 360º da mucosa, a hiperplasia vaginal 
pode se originar de um pedúnculo da mucosa do as-
soalho vaginal, ambos normalmente craniais à papila 
uretral. A avaliação por meio de exames complemen-
tares é muito importante para diferenciar de um pro-
lapso uterino, neoplasias, cistos e malformações. As-
sinale a alternativa CORRETA com relação aos exa-
mes complementares para diagnóstico diferencial des-
ta afecção cirúrgica. 

 
A) A palpação vaginal deve identificar uma massa 

peduncular surgindo pela cérvix. 
B) A citologia vaginal não deve ser realizada, pois é 

muito comum o resultados inconclusivos. 
C) Ultrassonografia transvaginal é o exame preferen-

cial para as diferentes afecções diferenciais. 
D) As radiografias são desnecessárias, a menos que 

se suspeite de neoplasia ou herniação visceral.   
E) Biópsia por punch não é importante para a dife-

renciação entre neoplasias e cistos, como tática 
da técnica cirúrgica.  

 
20. Referente aos sinais clínicos da doença periodontal 

em cães e gatos, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Gengivite, bolsa periodontal (5mm), exposição de 
furca em dentes bi e tri radiculares, destruição do 
periodonto, mobilidade dentária, lise óssea depois 
de instalada a periodontite é reversível. 

B) Bolsa periodontal (5mm), retração gengival, des-
truição do periodonto, mobilidade dentária, lise 
óssea depois de instalada a periodontite é irrever-
sível. 

C) Placa bacteriana, gengivite, edema gengival, bol-
sa periodontal (5mm), exposição de furca em den-
tes bi e tri radiculares, destruição do periodonto, 
mobilidade dentária, lise óssea, periodontite irre-
versível. 

D) Gengivite, edema gengival, destruição do perio-
donto, perda de alguns dentes, doença oral rever-
sível. 

E) Gengivite branda com hiperemia, bolsa periodon-
tal (5mm), sangramento na sondagem, margem 
gengival edemaciada, mobilidade dentária, perda 
óssea, quadro reversível. 
 

21. Foi atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR um animal da espécie felina, 
fêmea, castrada, sem raça definida, três anos, pesan-
do 4,0 Kg, que, segundo informações do proprietário, 
apresentava um discreto sangramento oral e dificul-
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dade na apreensão dos alimentos. Ao exame clínico 
odontológico do paciente, foi detectada uma fratura do 
canino do maxilar direito. Após os exames comple-
mentares, o paciente foi conduzido a um tratamento 
cirúrgico odontológico. Pergunta-se: qual é o trata-
mento indicado para o caso relatado? 

 
A) Exodontia do dente 104 e profilaxia. 
B) Endodontia do dente 204 e profilaxia. 
C) Exodontia do dente 204 e profilaxia. 
D) Endodontia do dente 104 e profilaxia. 
E) Exodontia do dente 304 e profilaxia. 

 
22. A formação embriológica dos dentes resulta da parti-

cipação de dois folhetos embrionários: o ectoderma e 
o mesoderma. O primeiro vai dar origem ao esmalte 
dentário e o segundo a todas as demais estruturas, 
como dentina, cemento e polpa dentária. As anormali-
dades no desenvolvimento desses tecidos pode oca-
sionar no animal jovem algumas alterações na cavi-
dade oral. Assinale a alternativa que apresenta uma 
dessas alterações. 

 
A) Destruição das raízes dos dentes permanentes. 
B) Persistência dos dentes decíduos. 
C) Retenção das raízes dos dentes decíduos. 
D) Destruição das raízes dos dentes permanentes, 

com formação de cisto dentígero. 
E) Retenção dentária com formação de cisto  

dentígero. 
 

23. Numerosas técnicas cirúrgicas foram descritas para o 
tratamento da doença auricular em cães. Assinale a 
alternativa que cita a técnica que aumenta a drena-
gem, melhora a ventilação do canal auditivo e facilita 
a aplicação de agentes tópicos no interior do canal ho-
rizontal. 

 
A) Ressecção lateral do canal auditivo 

 (método de Zepp). 
B) Ablação total do conduto auditivo. 
C) Ablação parcial do conduto auditivo. 
D) Miringotomia. 
E) Timpanotomia. 

 
24. Que alteração patológica NÃO está relacionada com o 

desenvolvimento de contusão pulmonar? 
 

A) Edema. 
B) Hemorragia. 
C) Aumento na permeabilidade vascular. 
D) Ruptura de pleura visceral. 
E) Atelectasia. 

 
25. Um gato sem raça definida, após ter sofrido queda 

acidental do 1° andar do prédio em que morava, foi 
atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. Ele estava dispneico, taqui-
pneico, com as mucosas hipocoradas e acúmulo pro-
gressivo de ar na cavidade torácica; foi percebido au-
mento da pressão intrapleural e colapso pulmonar. 

Não havia doenças pulmonares anteriores e nem co-
municação da cavidade torácica com o meio externo. 
O retorno venoso e débito cardíaco estavam cada vez 
menores, em poucos minutos foi percebida insuficiên-
cia respiratória progressiva, síncope, e o paciente foi a 
óbito. Referente ao caso clínico, pode-se afirmar que: 

 
A) trata-se de um caso de pneumotórax aberto. 
B) trata-se de um caso de pneumotórax espontâneo. 
C) trata-se de um caso de pneumotórax simples. 
D) trata-se de um caso de pneumotórax espontâneo 

secundário. 
E) trata-se de um caso de pneumotórax tensional. 

 
26. A contratura do músculo quadríceps causa rigidez e 

hiperextensão da articulação do joelho, além de atro-
fia do músculo e limitado uso do membro. Ela nor-
malmente ocorre após 

 
A) fratura femoral distal. 
B) lesão do nervo femoral. 
C) lesão do nervo fibular. 
D) lesão do nervo tibial. 
E) fratura pélvica associada à luxação da cabeça  

femoral. 
 

27. Um canino, SRD, macho, de 10 anos, chegou com 
histórico de claudicação e dor ao evacuar. O paciente 
apresentava uma tumoração em região perianal. A 
proprietária relata que o crescimento da massa tumo-
ral tem evolução de mais de 18 meses. A biópsia foi 
conclusiva para adenocarcinoma perianal. A radiogra-
fia de tórax e a ecografia de abdome não evidencia-
ram sinais sugestivos de metástase. Assinale a alter-
nativa CORRETA sobre a conduta clínica cirúrgica 
que proporcione o melhor prognóstico e qualidade de 
vida para essa paciente.  

 
A) Amputação da cauda e tratamento quimioterápico 

com doxorrubicina ou carboplatina.  
B) Ressecção da tumoração com margens amplas e 

reconstrução com cirurgia plástica reparadora as-
sociada ao tratamento quimioterápico antineoplá-
sico. 

C) Quimioterapia antineoplasica paliativa.   
D) Quimioterapia metronômica e analgésica. 
E) Não há maneiras de realizar uma cirurgia oncoló-

gica paliativa e a eutanásia poderá ser efetuada. 
 

28. Referente às fraturas mandibulares, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) osteomielite é frequente devido à contaminação 

da cavidade oral. 
B) a fratura do processo condilar é a mais frequente 

e predispõe a luxação mandibular. 
C) a fratura aberta é a mais frequente e raramente 

ocorre osteomielite. 
D) a fratura do processo angular é a mais frequente e 

predispõe a luxação mandibular. 
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E) a fratura do processo coronoide é a mais frequen-
te e predispõe a luxação mandibular. 

 
29. A nefrectomia está indicada para as afecções renais 

unilaterais. No diagnóstico, a urografia excretora pode 
ser realizada com risco de produzir insuficiência renal. 
A técnica requer cuidado na sua execução, bem como 
acompanhamento no pós-operatório quanto à função 
renal. Analise as proposições referentes à técnica ci-
rúrgica de nefrectomia em cães: 

 
I. Liberar o rim das ligações sublombares por meio 

de dissecção. 
II. Divulsão da gordura para evidenciar os vasos do 

hilo renal e o ureter.  
III. Ligar duplamente a artéria renal próxima da aorta 

para assegurar que todos os ramos sejam ligados.  
IV. Ligar a veia renal duplamente, a veia renal es-

querda deve ser ligada próximo ao hilo em cães 
intactos para evitar a ligadura das veias ovárica 
ou testicular. 

V. Ligue o ureter próximo a bexiga. 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
 

A) As proposições I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
B) Apenas a proposição II é verdadeira. 
C) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
D) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as proposições I e V são verdadeiras. 

 
30. Uma lesão ou afecção ortopédica pode desencadear 

outra lesão, fenômeno chamado de efeito dominó ou 
fator desencadeante. Sobre isso, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) a ruptura do ligamento cruzado cranial predispõe 

a luxação patelar. 
B) displasia coxofemoral predispõe a osteocondrose 

da cabeça femoral. 
C) displasia coxofemoral predispõe a necrose assép-

tica da cabeça femoral. 
D) a não união do processo ancôneo predispõe a  

osteocondrose do côndilo umeral. 
E) o fechamento precoce da linha fisária radial pre-

dispõe a fragmentação do processo coronoide 
medial da ulna. 

 
31. Uretrostomia é a abertura da uretra ao meio externo. 

Está indicada em casos de: cálculos obstrutivos recor-
rentes, que não podem ser tratados clinicamente; cál-
culos que não podem ser removidos por retroidropro-
pulsão ou uretrotomia; estenose uretral, neoplasia ou 
traumas graves em uretra. Sobre a técnica de uretros-
tomia, analise as proposições a seguir:  

 
I. A uretrostomia pode ser realizada pré-escrotal, 

escrotal, perineal, pré-púbica e subpúbica. 
II. O sangramento uretral pode estar presente, prin-

cipalmente na micção, até cinco dias de pós-

cirúrgico e se deve à uretra estar circundada de 
tecido esponjoso/cavernoso.  

III. A uretrostomia pré-escrotal deve ter o comprimen-
to da incisão uretral 6 a 8 vezes o diâmetro lumi-
nal da uretra.  

IV. Prefere-se a uretrostomia escrotal em vez da ure-
trostomia perineal ou pré-púbica, pois a uretra é 
mais larga, mais superficial e circundada por me-
nos tecido esponjoso/cavernoso nesta região. 

V. Uretrostomia perineal causa frequentemente 
queimaduras por urina e só deve ser usada em 
cães com problemas urinários que não foram re-
solvidos por outras técnicas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Apenas a proposição II é verdadeira. 
B) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 
D) As proposições I, II, III, IV e V são verdadeiras. 
E) Apenas as proposições I e V são verdadeiras. 

 
32. Os pinos intramedulares múltiplos atuam sobre quais 

forças de ruptura? 
 

A) Flexão. 
B) Flexão, cisalhamento, tensão, compressão e  

rotação. 
C) Flexão e cisalhamento. 
D) Flexão, cisalhamento, tensão. 
E) Flexão, cisalhamento, tensão e compressão. 

 
33. Diferentes métodos testam se há ou não a presença 

de frouxidão articular, entre eles está o sinal de Orto-
lani. Sobre esse sinal, é CORRETO afirmar que: 

 
A) o sinal de Ortolani está presente quando há trans-

lação cranial da tíbia em relação fêmur. 
B) o sinal de Ortolani é o som produzido quando a 

articulação coxofemoral subluxada é subitamente 
reduzida para o interior do acetábulo. A redução 
da subluxação ocorre quando o joelho é abduzido. 

C) o sinal de Ortolani está presente quando há trans-
lação caudal da tíbia em relação fêmur. 

D) o sinal de Ortolani é o som produzido quando a 
articulação coxofemoral é subitamente subluxada. 

E) o sinal de Ortolani está presente quando há crepi-
tação devido à perda de continuidade das superfí-
cies articulares. 

 
34. Um cão sem raça definida foi atropelado por uma 

moto. Os membros pélvicos estavam paralisados e ti-
nham os reflexos espinhais aumentados bilateralmen-
te. A nocicepção estava presente em membros toráci-
cos e ausente nos pélvicos. O cão faz grande esforço 
para sentar, porém, consegue usar os membros torá-
cicos. Onde se localiza a lesão? 

 
A) Segmentos T3-L3 da medula espinhal. 
B) Segmentos L4-S3 da medula espinhal. 
C) Segmentos C1-C5 da medula espinhal. 
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D) Segmentos S1-S3 da medula espinhal. 
E) Segmentos C6-T2 da medula espinhal. 

 
35. Há ausência de resposta de ameaça no olho direito. 

Onde está a lesão? 
 

A) Nervo facial esquerdo. 
B) Nervo trigêmio esquerdo. 
C) Nervo trigêmio direito. 
D) Cérebro direito. 
E) Nervo facial direito. 

 
36. Diferentes técnicas cirúrgicas para discopatias cervi-

cais são citadas na literatura. Qual delas permite mai-
or descompressão? 

 
A) Formação de fenda ventral. 
B) Laminectomia. 
C) Fenestração discal. 
D) Hemilaminectomia. 
E) Pediculectomia. 

 
37. Um gato não castrado, após trauma, passou a ter, 

segundo o seu proprietário, um comportamento bas-
tante contraditório. Atacou o pitbull do vizinho e igno-
rou o curió da vizinha. Atualmente, não atende pelo 
nome e senta-se em frente da parede e fica parado. O 
trauma ocasionou lesão em que região? 

 
A) Lesão em neurônio motor superior. 
B) Lesão cerebelar. 
C) Lesão cerebral. 
D) Lesão em tronco encefálico. 
E) Lesão em neurônio motor inferior. 

 
38. A síndrome da cauda equina produz que tipo de lesão 

nos animais de companhia? 
 

A) Lesão em neurônio motor superior. 
B) Lesão em neurônio motor superior e/ou inferior. 
C) Hemiparesia generalizada. 
D) Lesão em neurônio motor inferior. 
E) Tetraparesia generalizada. 

 
39. Uma das afecções cirúrgicas em prepúcio de cães é a 

parafimose. Assinale a afirmativa que define o que é 
parafimose.  

 
A) É a ereção persistente do pênis sem a excitação 

sexual. 
B) É o procedimento para criar uma aderência per-

manente entre o corpo do pênis e a mucosa do 
prepúcio. 

C) É a incapacidade de retrair o pênis para dentro do 
estojo prepucial. 

D) É a incapacidade de exteriorizar o pênis do interi-
or do estojo prepucial.  

E) É uma anomalia de desenvolvimento em machos 
na qual a uretra se abre ventral e caudalmente em 
relação ao orifício normal. 

40. Ao exame clínico de um paciente da raça Boxer, com 
6 anos de idade, macho, atendido na Unidade Hospi-
talar para Animais de Companhia da PUCPR foi per-
cebida assimetria facial, perda de peso, inapetência, 
má oclusão e dor ao toque facial. A cavidade oral 
apresentava uma massa rósea carnosa com áreas ex-
tensa de ulcerações, gengiva de coloração 
avermelhada, entre os dentes 301 e 302. Presença de 
sangue na cavidade oral, dor ao abrir a boca, halitose, 
sialorréia, dificuldade de mastigação, mobilidade e 
perdas dentárias. Segundo o relato do proprietario es-
te problema teve um crescimento lento e progressivo. 
O paciente foi encaminhado para exame radiográfico 
e este revelou uma área extensa de osteólise na regi-
ão dos dentes 301 e 302. 
 
Assinale com um X a resposta que cita o diagnóstico 
encontrado. 

 
A) Trata-se de um epúlis fibromatoso, de origem pe-

riodontal, apresenta uma massa firme, de superfí-
cie lisa, pedunculada, localizada no recesso gen-
gival e pode envolver os dentes, principalmente os 
posteriores.  

B) Trata-se de hiperplasia gengival com coloração 
avermelhada, gengiva hiperplásica circular e indo-
lor, que se forma junto ao colo dentário. 

C) Trata-se de um épulis ossificante que apresenta-
se como uma massa tumoral, de superfície duras 
que se estende pelo sulco gengival, envolvendo 
todos os dentes. 

D) Trata-se de um épulis ossificante que apresenta-
se como uma massa tumoral invasiva. Atingem 
comumente maxila, mas pode atingir a parte ros-
tral da mandíbula. 

E) Trata-se de um épulis acantamatoso também 
chamado ameloblastoma periférico. Atingem co-
mumente a parte rostral da mandíbula, na região 
dos incisivos. 
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