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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 fígado se relaciona com a face caudal do  

diafragma. 

C) o carpo é uma articulação distal ao metacarpo. 
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, auricular e frontal. 
B) Regiões palpebral, infraorbitária, parietal e  

intermandibular. 
C) Regiões mentoniana, massetérica, auricular e 

temporal. 
D) Regiões nasal, oral, zigomática e mentoniana. 
E) Regiões zigomática, massetérica, auricular e  

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

mar 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 do estômago. 
C) alcalinizar o pH do sangue. 
D) alcalinizarmos o pH do estômago. 
E) acidificarmos o pH da urina. 

 

 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

Programa de Residência em Clínica e 
Cirurgia de Animais Selvagens   

 
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   
0005 
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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 

dos pulmões para o átrio esquerdo. 
C) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

para o ventrículo 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) O uso da ocitocina não produzirá contrações efici-

entes se o feto não estiver maduro. 
B) Glândulas mamárias aumentadas e com secreção 

de material leitoso indicam necessidade de inter-
venção imediata. 

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

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

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

C) 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. 

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

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

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. Sabe-se que a contenção física de animais silvestres 

para a realização de procedimentos clínicos veteriná-
rios é um importante estímulo ao estresse, capaz até 
mesmo de levar um paciente ao óbito quando realiza-
da por tempo prolongado ou de maneira incorreta. As-
sinale a alternativa que indica a maneira correta de 
captura e contenção física de um exemplar de Sapa-
jus nigritus, que se encontra solto em um corredor de 
manejo para procedimentos clínicos de rotina, consi-
derando o correto uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 
A) Captura do indivíduo com o uso de um puçá e 

contenção física com o uso de luvas de procedi-
mento. 

B) Captura do indivíduo com o uso de luvas de ras-
pas de couro e contenção física sem a necessida-
de de EPI. 

C) Captura do indivíduo com toalha de pano e con-
tenção física com o uso de luvas de vaqueta. 

D) Captura do indivíduo com luvas de raspa de couro 
e contenção física com o uso de cambão. 

E) Captura do indivíduo com o uso de puçá e con-
tenção física com o uso de luvas de raspas de 
couro. 

 
12. A contenção física de serpentes para o exame clínico 

e procedimentos veterinários é atividade rotineira em 
um Centro de Triagem de Animais Silvestres e pode 
acarretar injúrias físicas ao animal e ao médico veteri-
nário quando realizada de forma incorreta. Para a 
contenção física de um exemplar de Sibynomorphus 
neuwiedii, espécie áglifa da Mata Atlântica, visando à 

administração de fluidoterapia parenteral, o profissio-
nal médico veterinário poderá utilizar: 

 
A) apenas um pinção, pois se trata de uma serpente 

peçonhenta. 
B) apenas luvas de procedimento, pois trata-se de 

uma espécie não peçonhenta. 
C) apenas um pano úmido, pois trata-se de uma es-

pécie aquática. 
D) apenas um gancho de metal, pois trata-se de uma 

serpente de médio porte. 
E) apenas perneiras e óculos de proteção, pois trata-

se de uma espécie peçonhenta. 
 

13. Um exemplar de Bubo virginianus, apresentando qua-
dro clínico de caquexia e hiporexia, que precisa ser 
contido para a administração de alimento via sonda 
orogástrica, deve ser contido fisicamente: 

 
A) imobilizando somente os membros torácicos, com 

o auxílio de luvas de raspa de couro. 
B) imobilizando inicialmente a cabeça, seguida de 

membros torácicos, com o auxílio de um pano. 
C) imobilizando inicialmente os membros pélvicos, 

seguidos dos membros torácicos e cabeça, com o 
auxílio de luvas de raspas de couro. 

D) imobilizando somente a cabeça, com o auxílio de 
um pano. 

E) imobilizando somente os membros pélvicos, com 
o auxílio de luvas de procedimento. 

 
14. Filhotes de primatas órfãos são encaminhados pela 

Polícia Militar Ambiental aos Centros de Triagem com 
grande frequência, em decorrência da morte dos pais 
causada pela caça ilegal em todo o território parana-
ense. Um Alouatta guariba hígido, em cativeiro, com 
idade estimada de 4 meses, deve receber alimenta-
ção à base de: 

 
A) leite de soja e folhas verdes em pequena quanti-

dade. 
B) leite com baixo teor de lactose, apenas. 
C) frutas e folhas verdes. 
D) frutas e leite de soja em grande quantidade. 
E) sucedâneo de leite, folhas e frutas em menor 

quantidade. 
 
15. Um exemplar adulto de Chelonoidis denticulata, que 

vinha sendo mantido ilegalmente em cativeiro, em 
ambiente de tamanho inadequado à espécie, despro-
vido da incidência de luz solar direta, está apresen-
tando sinais clínicos de debilidade intensa, edema em 
região cloacal e desnutrição. Em radiografia de inci-
dência dorso-ventral é possível visualizar diversas es-
truturas de contorno radiopaco linear circular retidas 
em terço final de oviduto. O animal apresenta quadro 
clínico sugestivo de: 

 
A) trauma. 
B) hipovitaminose E. 
C) deficiência de ferro. 



 

                              Processo Seletivo – Residência Médico Veterinária –  2014 
Pág. 4 

 
 

 

D) distocia. 
E) doença ulcerativa do casco. 

 
16. Apesar de não serem comumente relatadas em xenar-

tros, zoonoses associadas a esta ordem são de gran-
de importância do ponto de vista da saúde pública. 
Assinale a opção que NÃO indica uma zoonose a qual 
a espécie Dasypus novemcinctus é susceptível. 

 
A) Febre amarela. 
B) Doença de Chagas. 
C) Tripanossomíase. 
D) Nocardiose. 
E) Hanseníase. 

 
17. Um exemplar de Sicalis flaveola, macho, adulto, apre-

sentando apatia e lesões nodulares em comissura do 
bico, evoluiu para o óbito. Ao exame histopatológico 
das lesões, o médico veterinário observou a presença 
de Corpúsculos de Bollinger em células epiteliais, os 
quais estão relacionados: 

 
A) à leucose. 
B) à herpesvirose. 
C) à bouba aviária. 
D) aos cistos de pena. 
E) à encefalite. 

 
18. Em 25 de junho de 2013, o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente publicou a Resolução nº 457, a qual: 
 

A) determina que animais silvestres mantidos irregu-
larmente em cativeiro há mais de 10 anos não de-
vem ser apreendidos pelos órgãos ambientais 
quando não houver possibilidade de destinação 
para eles. 

B) dispõe sobre a necessidade da adoção de ani-
mais silvestres mantidos em Centros de Triagem 
por fiéis depositários. 

C) determina que pessoas físicas podem receber até 
10 animais silvestres provenientes de Centros de 
Triagem, contanto que cumpram com as determi-
nações dos órgãos fiscalizadores para a manu-
tenção da fauna silvestre nativa. 

D) dispõe sobre o depósito e a guarda provisórios de 
animais silvestres apreendidos ou resgatados por 
órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente, bem como oriundos de en-
trega espontânea, quando houver justificada im-
possibilidade de destinações previstas. 

E) dispõe sobre a necessidade de esvaziamento 
progressivo de Centros de Triagem por meio da 
formalização da doação de animais silvestres para 
pessoas físicas, considerando o grande volume 
de apreensões sem destinações previstas. 
 

19. Quanto aos ectoparasitos de mamíferos, analise as 
proposições a seguir. 

 
I. Damalinia spp e Trichodectes spp são sarnas de 

artiodactyla. 

II. Pulgas e carrapatos são responsáveis por altas in-
festações em cervídeos e podem levá-los a morte. 

III. São raros em primatas por seus hábitos de cata-
ção, porém, principalmente em cativeiro, animais 
solitários ou excluídos de grupos podem ser mais 
facilmente infestados. 

IV. Lobos-guará podem adquirir Dipylidium caninum 
através da ingestão de pulgas do gênero Cteno-
cephalides canis. 

V. Echidnophagaa spp acomete primatas nos primei-
ros meses de vida. 

 
São CORRETAS apenas as alternativas: 

 
A) I, II, V 
B) I, III, IV 
C) I, II, III 
D) III, IV, V 
E) II, III, IV 

 
20. A dieta desta espécie, em vida livre, varia entre 30 a 

65 % de proteína e de 10 a 50 % de gordura. Em cati-
veiro, sua dieta usual é constituída por leite com baixo 
teor de lactose, ovos, carne moída, iogurte, ração co-
mercial e suplementação vitamínico-mineral. Esta di-
eta é característica de qual das espécies abaixo e 
qual vitamina deve ser especialmente suplementada? 

 
A) Myrmecophaga tridactyla, vitamina K. 
B) Tamandua tetradactyla, vitamina A. 
C) Bradypus variegatus, vitamina C. 
D) Nasua nasua, vitamina K. 
E) Tapirus terrestris, vitamina K. 

 
21. Dietas ricas em sementes, principalmente de girassol, 

podem ocasionar problemas sérios em papagaios 
mantidos por vários anos em cativeiro. Além da defici-
ência de vitaminas e aminoácidos, pode ocorrer tam-
bém: 

 
A) hemocromatose. 
B) lipidose hepática. 
C) hemossiderose. 
D) candidíase. 
E) psitacose. 

 
22. A luz ultravioleta é de suma importância, principal-

mente para lagartos herbívoros, pois transforma o 
7-desidrocolesterol em vitamina D3, que dará origem 
ao 1-25 diidroxicolecalciferol. Esse processo é funda-
mental para o metabolismo de que mineral? 

 
A) Fósforo. 
B) Magnésio. 
C) Cálcio. 
D) Selênio. 
E) Potássio. 

 
23. Sabe-se que os ectoparasitos de aves podem causar 

anemia, retardo no crescimento, perda de peso e faci-
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litar a transmissão de outras doenças. Sobre esse 
grupo animal, analise as proposições a seguir. 

 
I. Knemidocoptes spp é o ácaro responsável pela 

sarna do bico e da pata das aves. 
II. Pombos são imunes a infestações por Argasidae. 
III. Os piolhos são comuns em aves oriundas da na-

tureza, em criatórios com alta densidade popula-
cional e baixa higiene, ou em criatórios onde as 
aves cativas possuam contato com as aves de vi-
da livre. 

IV. Pseudolynchia spp é um ectoparasito hematófago, 
importante na transmissão de hemoparasitos. 

V. Demodex avium possui formato alongado e é um 
tipo de sarna penetrante. 

 
São CORRETAS apenas as alternativas:  

 
A) I, II, V 
B) I, II, III 
C) II, III, IV 
D) III, IV, V 
E) I, III, IV 

 
24. A língua azul e a doença epizoótica hemorrágica 

(DEH) são doenças virais, infecciosas, não contagio-
sas, que podem apresentar-se de forma aguda, suba-
guda ou crônica. A DEH acomete principalmente ru-
minantes selvagens, sendo os cervídeos o principal 
grupo atingido. Essas enfermidades são caracteriza-
das por congestão, edema e hemorragia. A transmis-
são dessa doença se dá 

 
A) através de agulhas contaminadas. 
B) através de picadas de insetos. 
C) através da picada de carrapatos do gênero  

Amblyomma. 
D) através da água contaminada com o vírus. 
E) pela ingestão de pasto contaminado. 

 
25. Filhotes de aves são frequentemente encaminhados 

ao Centro de Triagem e os cuidados devem ser muito 
específicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) O uso da mesma seringa para alimentar irmãos 

de ninhada é recomendado para facilitar o manejo 
e permitir o estabelecimento da microbiota. 

B) O escore corporal, a postura e desenvolvimento 
da plumagem dependem prioritariamente da ge-
nética. 

C) A coloração da pele revela poucos dados sobre o 
estado geral do filhote. 

D) Placas na cavidade oral e secreção ocular de fi-
lhotes de psitacídeos são sinais comuns nas in-
fecções por Capillaria sp. 

E) A frequência do crescimento depende da dieta, do 
volume do alimento oferecido e da frequência de 
alimentação. 
 

26. Um Chelonoides carbonaria está apresentando inape-
tência, redução no volume das fezes e menor movi-
mentação dos membros pélvicos, apatia e desconforto 
à palpação da cavidade celomática. Assinale a alter-
nativa que descreve uma associação de exame diag-
nóstico – etiologia compatível com o quadro descrito. 

 
A) Ultrassonografia – timpanismo. 
B) Hemograma – doença óssea metabólica. 
C) Hemograma – gota.  
D) Radiografia – corpo estranho gastrintestinal. 
E) Radiografia – infecção gastrintestinal. 

 
27. Um exemplar de Amazona aestiva está apresentando 

respiração ruidosa, dispneia, blefarite e secreção na-
sal e ocular com aspecto de bolhas. Sobre esse qua-
dro, analise as afirmativas e assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
I. Infecção por Chlamydophila psittaci é uma zoono-

se compatível com o quadro, o diagnóstico pode 
ser feito por PCR e o tratamento é prolongado 
com doxiciclina. 

II. A infecção pelo herpesvírus produz este quadro, 
sendo o diagnóstico pelo achado de corpúsculos 
intracitoplasmáticos de inclusão de Bolliger em bi-
opsias e PCR de fezes. 

III. Infecções por enterobactérias são comuns, sendo 
Escherichia coli frequentemente isolada das se-
creções respiratórias em aves. O tratamento deve 
seguir o antibiograma, podendo ser administrado 
por via oral, injetável e por inalação. 

IV. O distresse respiratório pode ser causado por 
massas nas vias aéreas. Cryptosporidium galli é 
um achado comum em granulomas de traqueia 
em aves. 

V. Mycoplasma sp é uma importante etiologia de do-
enças respiratórias em aves, sendo frequente-
mente de caráter crônico e silencioso. Devido ao 
fato de esses micro-organismos não possuírem 
parede celular, não é recomendado o tratamento 
com penicilinas. 

 
A) Apenas II, III e V estão corretas. 
B) Apenas I está correta. 
C) Apenas I, II e V estão corretas. 
D) Apenas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas II e IV estão corretas. 

 
28. Um exemplar de Aloatta guariba chegou ao Centro de 

Triagem apresentando diarreia, escoriações na região 
caudal do corpo, prurido generalizado, desidratação 
de 12%, apatia e anorexia. Foram realizados exames 
coproparasitológicos que revelaram ovos de Trypa-
noxyuris sp. A cultura das fezes revelou Shigella sp. 
Qual o protocolo CORRETO? 

 
A) O tratamento da infecção por Trypanoxyuris é difí-

cil e, por esta razão, deve-se utilizar lactoonas 
macrocíclicas diariamente por 7 a 14 dias conse-
cutivos. A infecção por Shigella costuma ser se-
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cundária nesses casos e o tratamento antibiótico 
só deve ser realizado nos casos refratários. 

B) Tratamento dos agentes com antibiótico e antipa-
rasitário. Segundo a OIE, as medidas de quaren-
tena para essa taxa devem ser aplicadas por pelo 
menos 30 dias, para a realização de cultura fecal 
diária, por 3 dias após a chegada e pelo menos 2 
exames coproparasitológicos (um na chegada e 
outro na saída da quarentena).  

C) Sendo um indivíduo portador de uma zoonose de 
importância epidemiológica e notificação obrigató-
ria, é necessário mantê-lo em isolamento e acom-
panhamento do quadro clínico. A terapia deve ser 
baseada nos resultados do antibiograma, além de 
nitrozoxanida por 7 dias para tratamento do 
Trypanoxyuris. 

D) O quadro é grave e a eutanásia pode ser neces-
sária na fase neurológica da infecção pelo risco 
de transmissão dos agentes para as pessoas que 
entrarem em contato com o animal 

E) Deve-se realizar o tratamento com enrofloxacino e 
ivermectina até o controle das infecções. O indiví-
duo pode ser mantido em áreas comuns com 
animais da mesma espécie, não sendo necessá-
rias outras medidas de controle ambiental para os 
animais e seres humanos. 

 
29. Um exemplar de Boa constrictor está apresentando 

apatia. Ao exame físico foi possível identificar secre-
ção amarelada, de consistência firme e aspecto denso 
na traqueia. Apresentava posição ortopneica, dispneia 
e bocejos constantes. Sobre esse quadro, assinale a 
alternativa com a associação entre o exame diagnós-
tico – achados – tratamento compatível para o quadro. 

 
A) Radiografia e cultura e antibiograma da secreção 

traqueal – aumento de radiopacidade de áreas 
pulmonares – antibioticoterapia. 

B) Cultura fúngica da cavidade oral e resposta tera-
pêutica – criptococose – sulfametoxazina. 

C) Citologia das tonsilas – corpúsculos de inclusão – 
imunoterapia. 

D) Endoscopia – corpúsculos de inclusão e pentas-
tomíase – eutanásia. 

E) Ultrassonografia e cultura fúngica – redução da 
ecogenicidade de áreas traqueais e aspergilose – 
griseofulvina e nebulização com dexametasona 
em solução fisiológica. 

 
30. A aspergilose é uma doença fúngica que causa de 

doença respiratória em diverss taxa. Sobre essa  
doença, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Ao exame radiográfico são vistas áreas caracte-

rísticas de radioluscência em focos pulmonares.   
B) A terapêutica é realizada com albendazol por via 

oral e por inalação. 
C) O diagnóstico é frequentemente realizado ante-

morten porque os quadros são específicos e po-
tencialmente agudos. 

D) A doença é mais frequentemente vista quando 
ocorre mudança no manejo, estresses e transpor-
te. 

E) Em passeriforme é preconizada a terapia preven-
tiva com griseofulvina para diminuir o risco de de-
senvolver a doença após o transporte, mudança 
ou translocação. 

 
31. Os exames complementares são essenciais para de-

finir o estado sanitário dos plantéis. A hematologia das 
aves está bastante desenvolvida, sendo alguns acha-
dos de suma importância na definição de quadros clí-
nicos complexos, como é o caso da malária aviária. 
Sobre essa doença, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O tratamento é realizado com carnidazol e a over-

dose pode causar a morte. 
B) O animal pode ser assintomático, porém, o es-

tresse pode levar a quadros de doença clínica 
com sinais neurológicos e do sistema locomotor. 

C) Doença transmitida por insetos, causada pelo 
Plasmodium, encontrado no sangue.  

D) O diagnóstico é feito por PCR e o achado do cor-
púsculo de inclusão na distensão em lâmina de 
esfregaço ocular. 

E) A prevenção se dá pelo isolamento de animais 
positivos, evitando o contato com animais livres 
da infecção e terapia mensal com fipronil. 

 
32. Sobre a anestesia em aves, é CORRETO afirmar: 

 
A) Sevoflurano e halotano não são recomendados 

porque o tempo de recuperação é longo. 
B) As aves não podem ser intubadas para os proce-

dimentos anestésicos por complicações anatômi-
cas da região da epiglote. 

C) As aves possuem menos receptores kappa do 
que receptores um, de modo que o uso de butor-
fanol não é recomendado. 

D) O propofol pode ser utilizado e, ao contrário de 
mamíferos, a recuperação não é agitada e a ap-
neia pós- indução não é frequente porque as aves 
possuem respiração voluntária. 

E) Isoflurano é o agente inalatório mais seguro para 
aves. 

 
33. Sobre o botulismo em anatídeos, assinale a  

alternativa CORRETA. 
 

A) Os sinais incluem secreção nasal e ocular, além 
de quadros de hemorragias espontâneas. 

B) A mortalidade é de 100% nos casos de ingestão 
de alimentos contaminados pelo agente causador 
Aeromonas hydrophila. 

C) A paralisia espástica ocorre inicialmente na mus-
culatura lisa e a terapia deve envolver a adminis-
tração de antibióticos à base de penicilina. 

D) É uma intoxicação neurogênica, de origem nutrici-
onal, causada por exotoxinas de C. botulinum. 

E) O diagnóstico é feito por PCR e identificação viral. 
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34. A tuberculose é uma das doenças infecciosas mais 
importantes na medicina veterinária e humana, sendo 
que os aspectos relacionados com os animais selva-
gens exigem conhecimentos aprofundados sobre a 
doença, epidemiologia e controle. Sobre essa doença, 
é CORRETO afirmar: 

 
A) Mycobacterium tuberculosis é um patógeno cau-

sador da tuberculose clássica em seres humanos, 
porém, em primatas não humanos em cativeiro 
são comuns os casos com doenças graves com 
tosse, emagrecimento, anorexia e letargia. 

B) A intradermoreação na pálpebra não é um método 
recomendado para o diagnóstico da doença em 
primatas. 

C) Os psitacídeos são fonte de infecção para a tu-
berculose em humanos. 

D) Em artiodáctilos não domésticos a tuberculiniza-
ção é eficiente método de diagnóstico em came-
los, hipopótamos e rinocerontes. 

E) Dentre os vertebrados, apenas os mamíferos 
aquáticos, como o Neophoca sp não são suscetí-
veis à infecção por Mycobacterium spp. 

 
35. Uma Iguana iguana (a) (K=10; massa=560g) está 

apresentando aumento de volume abdominal, anore-
xia e teve redução na eliminação das fezes. O exame 
coproparasitológico revelou ovos de oxiurídeos. O tra-
tamento escolhido foi febendazol, porém, a dose deve 
ser alometrizada a partir do modelo cão (m) (K=70; 
massa=10kg), 50mg/kg.  

 
Assinale a alternativa CORRETA, dado que TMB= K. 
M0,75

 / DTa= (DTm÷TMBm) x TMBa 
 

A) A dose deve ser mais alta, tendo em vista que o 
metabolismo dos répteis é menor. 

B) A dose em mg/kg para este exemplar é de 14,67. 
C) A dose deve ser igual a do modelo, pois para este 

grupo de fármacos não existe distinção quanto à 
taxa metabólica.  

D) A taxa metabólica da iguana é de 0,64 e a dose 
basal é de 0,82.  

E) A dose total do modelo é 102,392 mg. 
 

36. Assinale a alternativa CORRETA sobre a anatomia e 
fisiologia das aves. 

 
A) Os falconiformes possuem a maior complexidade 

de desenvolvimento da siringe. 
B) O baço dos anseriformes é oblongo e dos psitaci-

formes é triangular. 
C) Os psitacídeos são zigodáctilos e os columbifor-

mes são anisodáctilos. 
D) Os passeriformes possuem o plexo vascular do 

pescoço. 
E) Os galiformes são granívoros estritos e os passe-

riformes são predominantemente insetívoros. 
 

37. Sobre a espécie Nasua nasua, assinale a alternativa 
CORRETA. 

A) Possui 5 dígitos em cada extremidade dos mem-
bros torácicos e 4 dígitos em cada extremidade 
dos membros pélvicos. 

B) Vivem isoladamente, havendo o encontro entre 
indivíduos apenas para a cópula. 

C) A leptospirose é uma zoonose raramente diagnos-
ticada nesta espécie devido à sua ocupação do 
espaço e hábitos alimentares em áreas urbanas. 

D) São procionídeos onívoros que, em cativeiro, pos-
suem a predisposição à obesidade. 

E) Possuem vocalização forte e importante para a 
comunicação com o grupo. 

 
38. Um macho de Ozotoceros bezoarticus precisa ser 

anestesiado para avaliação de rotina. Considerando 
que o animal é adulto e está em cativeiro há 5 dias, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Animais desta espécie recém-chegados da natu-

reza, sob efeito de cetamina e xilazina, apresen-
tam frequentemente hipertermia, miopatia de cap-
tura e depressão respiratória.  

B) É possível usar o cambão para a contenção física 
e posterior injeção endovenosa de xilazina e ace-
promazina, associada com midazolam oral. 

C) A melhor época do ano para manipular este 
exemplar é em maio, quando ocorre a troca das 
galhadas. 

D) A recuperação anestésica após uma injeção de ti-
letamina + zolazepan é de menos de uma hora e 
a miopatia de captura é prevenida desta forma. 

E) Tendo em vista que o procedimento é planejado, 
o jejum não deve ser realizado se o anestésico 
escolhido for isoflurano.  

 
39. Assinale a alternativa CORRETA sobre os procedi-

mentos anestésicos e cirúrgicos em aves. 
 

A) A fluidoterapia deve ser feita em casos de hemor-
ragia transoperatória na taxa de 100 ml/kg/hora. 

B) Aves sob anestesia inalatória que são submetidas 
à celiotomia tendem a superficializar o plano 
anestésico pela perda do gás. 

C) Devido ao fato de a temperatura das aves ser ele-
vada, recomenda-se toalhas úmidas e bolsas de 
gelo em procedimentos prolongados, para evitar a 
desnaturação das proteínas. 

D) A eletrocirurgia não deve ser usada em aves de 
pequeno porte devido aos problemas relacionados 
com queimaduras. 

E) A remoção das penas deve ser feita antes do pro-
cedimento cirúrgico, para poupar o tempo anesté-
sico. 

40. Considerando os procedimentos médicos, anestésicos 
e cirúrgicos de um Trachemys dorbigni, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Para a anestesia, é necessário que o animal este-

ja na sua zona de temperatura ótima preferencial 
(POTZ). 
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B) O método mais rápido e seguro para indução da 
anestesia é a câmara anestésica com agentes 
inalatórios. 

C) Pela dificuldade de acesso para intubação, a tra-
queostomia é um procedimento recomendado du-
rante a anestesia. 

D) A cateterização da jugular deve ser a primeira op-
ção para a manutenção de uma via sanguínea du-
rante os procedimentos cirúrgicos. 

E) Por ser um animal aquático, raramente a hidrata-
ção vai ser um ponto crítico na terapia intensiva 
desta espécie. 
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