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1. A metabolização de fármacos no organismo é a 

transformação química da molécula provocada por 
enzimas não específicas (fase I – sistemas 
microssomais) e por enzimas específicas (fase II – 
reações de síntese e conjugação). Essas reações 
metabólicas predominantemente ocorrem:  

 
A) No fígado e o principal objetivo é a 

transformação em uma molécula mais 
hidrossolúvel, com fácil excreção dos produtos 
gerados. 

B) No fígado e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

C) Nos rins e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

D) Nos pulmões e tem como objetivo transformar 
em uma molécula mais hidrossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

E) No fígado e tem como principal objetivo 
aumentar a atividade intrínseca do fármaco. 

 
2. Após realizar a anamnese em um animal, constatou-

se que ele apresentava salivação abundante, 
hipermotilidade gastrointestinal, bradicardia e miose; 
portanto, recomendou-se a utilização do sulfato de 
atropina por via parenteral e rapidamente esses 
sintomas foram revertidos.  
Dado esse contexto, pergunta-se: a ação do sulfato 
de atropina no organismo do animal provoca que tipo 
de interação? 

 
A) Antagonismo. 
B) Potenciação. 
C) Sinergismo. 
D) Adição. 
E) Quelação. 
 

3. As reações de hipersensibilidade aos agentes 
antibacterianos são relatadas com menor frequência 
em medicina veterinária do que em pacientes 
humanos, nos quais elas constituem 6 a 10% de 
todas as reações aos fármacos. Para induzir uma 
reação alérgica, as moléculas do fármaco devem 
estar susceptíveis a formar ligações covalentes com 
macromoléculas tais como proteínas. A ligação com 
o carreador proteico permite reações com os 
linfócitos T e macrófagos. De acordo com esta 
descrição, é CORRETO afirmar:  

 
A) As reações de hipersensibilidade não 

dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente não são relacionadas 
à dose. 

B) As reações de hipersensibilidade não 
dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente estão relacionadas à 
dose. 

C) As reações de hipersensibilidade dependem da 
combinação do antígeno e do anticorpo e 
normalmente não são relacionadas à dose. 

D) Uma reação alérgica sistêmica relacionada ao 
fármaco não pode ocorrer com deposição de 
imunocomplexos. 

E) A anafilaxia aguda está associada à 
desgranulação de mastócito ativada por IgG. 

 
4. Considere as afirmativas a respeito de adjuvantes: 

 
I. São substâncias que potencializam a eficácia das 

vacinas. 
II. São substâncias amplamente utilizadas tanto nas 

vacinas atenuadas quanto nas vacinas 
inativadas. 

III. Não produzem efeitos adversos. 
IV. São exemplos de adjuvantes: hidróxido de 

alumínio, LPS, saponina e adjuvante de Freund. 
 
É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

5. O Teste de ELISA (Imunoensaio Enzimático) 
evidencia a ligação antígeno-anticorpo por meio do 
seguinte método colorimétrico: 
 

A) Reação do [substrato conjugado] com a 
[enzima].  

B) Reação do [antígeno conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal] 

C) Reação da [enzima conjugada] com o 
[anticorpo policlonal]. 

D) Reação da [enzima conjugada] com o 
[substrato]. 

E) Reação do [substrato conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal]. 

 
6. O úmero é um osso longo e possui vários acidentes 

ósseos. Entre estes, dois se destacam por terem a 
função de servir como inserção para os músculos 
que circundam e movimentam a articulação do 
ombro. Assinale a opção que apresenta estes 
acidentes: 

 
A) Tróclea e capítulo.  
B) Cabeça e coloumerais.  
C) Crista supraepicondilar lateral e crista supra-

epicondilar medial.  
D) Epicôndilo lateral e epicôndilo medial.  
E) Tubérculo maior e tubérculo menor. 
 

7. O esqueleto da face entre a boca e o olho é formado 
pelas duas maxilas, as quais circundam as aberturas 
nasais anteriores e são unidas no plano mediano na 
sutura intermaxilar. Cada maxila no adulto consiste 
em um corpo oco que contém um grande seio maxilar 
e uma variedade de processos ósseos. Marque a 
alternativa que contempla os processos ósseos 
existentes na maxila:  

 
A) Alveolar, estiloide, lacrimal e zigomático.  
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B) Zigomático, frontal, palatino e alveolar.  
C) Frontal, nasal, alveolar e mandibular.  
D) Palatino, frontal, nasal e mandibular.  
E) Zigomático, temporal, palatino e alveolar.  
 

8. A presença de cálculos urinários ou urólitos em 
pequenos ruminantes pode desencadear um sério 
problema denominado urolitíase. Esta alteração, 
comum em caprinos e ovinos machos, pode causar 
obstrução da uretra, em decorrência da sua estrutura. 
No que concerne ao tema abordado, é CORRETO 
concluir: 

 
A) A estrutura anatômica não justifica a retenção 

de urólitos. A principal causa é o regime de 
confinamento e a presença de oxalatos ou 
sílica nos suplementos alimentares. 

B) Devido à anatomía, o corpo do pênis, que é 
musculocavernoso, possui pequenos espaços 
sanguíneos divididos por quantidades 
substanciais por tecido fibroelástico resistente. 

C) Os urólitos podem ocorrer em machos 
castrados, porém a anatomia do corpo do 
pênis, que é fibroelástica, pode, como 
consequência, ocasionar de traumatismos 
secundários à monta. 

D) A estrutura anatômica fibroelástica pode formar 
urólitos e desencadear uma alteração 
metabólica  entre os teores de fósforo, cálcio e 
magnésio da dieta de animais. 

E) Em ovinos a estrutura anatômica  é  longa, 
estreita e tortuosa (flexura sigmoide) com 
processo uretral fino e longo no apêndice da 
glande, que pode impedir o fluxo normal da 
urina, que passa a ficar retida na bexiga.  

 
9. A principal desvantagem da imunização ativa, 

considerando a primo vacinação: 
 

A) Induz a formação lenta da imunidade. 
B) Induz a formação rápida da imunidade. 
C) Causa imunidade prolongada. 
D) Causa reação de hipersensibilidade. 
E) Apresenta custo elevado. 
 

10. Testes sorológicos, na sua maioria, baseiam-se nas 
interações antígeno-anticorpo. Assinale a alternativa 
que indique os dois testes que detectam baixas 
concentrações destas moléculas. 
 

A) Reação de precipitação em gel e 
radioimunoensaio 

B) Teste de ELISA e radioimunoensaio 
C) Munodifusão radial e soroaglutinação rápida  
D) Fixação de complemento e reação de 

precipitação em gel 
E) Teste de ELISA e soroaglutinação rápida 
 

11. Um lote de 20 novilhos Nelore foi confinado em um 
piquete de 30 ha, onde o pasto de Brachiaria sp. 
estava em 80 % invadido por uma planta daninha 
conhecida como samambaia-do-campo. Os animais 
recebiam em cocho coberto sal mineral à vontade 
sem outro tipo de suplementação alimentar. Após 6 

semanas os animais começaram a apresentar os 
seguintes sintomas: 
 

A) Febre, epistaxe, timpanismo caracterizando 
uma diátese hemorrágica induzida pela 
ingestão de Pteridium aquilinum.  

B) Sangramento por picadas e ferimentos, 
diarreia, fotossensibilização caracterizando 
uma intoxicação pela ingestão de Brachiaria 
decumbens. 

C) Febre, fotossensibilização, tremores 
caracterizando uma intoxicação pela ingestão 
de Pithomyces chartarum. 

D) Tremores, diarreia, hematúria caracterizando 
uma intoxicação crônica pela ingestão de 
Pteridium aquilinum. 

E) Febre, sangramento por picadas de insetos, 
petéquias em mucosas caracterizando uma 
diátese hemorrágica pela ingestão de 
Pteridium aquilinum.  

 
12. Sabe-se que a superovulação é de fundamental 

importância na transferência de embriões bovinos. 
Qual seria o período ideal dentro do ciclo para o 
início desse tratamento?  

 
A) Qualquer período do ciclo estral. 
B) Entre o 9° e 11° dia pós cio. 
C) Durante o estro. 
D) Na fase de metaestro. 
E) 12 horas antes da ovulação. 
 

13. Em relação às alternativas abaixo, assinale aquela 
que indica apenas hormônios que podem ser 
utilizados na indução da ovulação de fêmeas: 

 
A) LH, GnRH, FSH, Inibina. 
B) Deslorelina, FSH, LH e Progesterona. 
C) LH, Deslorelina, GnRH; hCG. 
D) Prostaglandina, FSH, LH e Deslorelina. 
E) hCG, Deslorelina, GnRH, eCG. 
 

14. Em relação à fisiologia da reprodução e gestação das 
fêmeas bovinas,  assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O cisto luteínico: tem como sua origem 

primária a insuficiência de hormônio folículo 
estimulante (FSH), isto é, os níveis de FSH 
hipofisário foram suficientes para luteinizar 
uma parte das células da granulosa; o 
hormônio principal que o cisto  luteínico  gera é 
a progesterona. Seu tratamento é o PGF2 alfa. 

B) Em caso de corpo luteocístico, com gestação 
de 20 dias em andamento, pode-se afirmar que  
os níveis de P4 circulantes são menores do 
que quando um corpo lúteo não é cístico e que 
esta condição cística irá determinar a 
reabsorção embrionária ou a sua expulsão. 

C) Em casos de gestação gemelar (um macho e 
uma fêmea) em ovinos, não há necessidade de 
se fazer o diagnóstico de free-martinismo, pois 
sabe-se que a fêmea será free-martin (= fêmea 
estéril), pois haverá a produção de andrógenos 
antes da completa diferenciação sexual. 
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D) O cisto folicular tem como sua origem primária  
a falta de hormônio luteinizante ( LH), e o 
hormônio principal que ele produz são os 
estrógenos. Seu tratamento: LH ou hormônio 
coriônico gonadotrófico ou fatores liberadores 
de gonadotrofinas hipofisárias que irão 
luteinizar as camadas constituintes do ovário. 
Cerca de 5 a 8 dias após , uma dose de 
prostaglandina F2 alfa poderá ser injetada, e o 
animal deverá normalizar o ciclo, retornando 
ao estro. 

E) Uma vaca está com três repetições regulares 
de cio, embora tenha-se feito a IA 
rigorosamente segundo os parâmetros 
técnicos. O proprietário perguntou ao 
veterinário qual seria a origem do problema. O 
veterinário disse que poderia ser  catarro 
genital de 4o. grau, atrofia ovariana ou cisto 
folicular. 

 
15. Uma grande propriedade de gado leiteiro vem 

apresentando nos últimos meses um sério problema. 
alguns bezerros com tosse, cianose, respiração 
acelerada e difícil (dispneia), catarro nasal e retardo 
de crescimento e algumas mortes. Dentre alguns 
diagnósticos diferenciais podemos ter a pneumonia 
verminótica.  
Sobre esta pneumonia, pode-se afirmar: 

 
I. É causada por um parasita classificado como 

nematoide do gênero Dictyocaulus. O 
Dictyocaulus filaria acomete os bovinos e o 
Dictyocaulus viviparus acomete ovinos e 
caprinos. 

II. A principal categoria afetada por esta doença 
são os animais jovens de primeiro ano de 
pastejo e na maioria das vezes acomete 
vários animais da mesma idade. 

III. Alguns climas podem favorecer o 
desenvolvimento da doença como os climas 
amenos e úmidos, principalmente de regiões 
serranas e vales próximos a serras, sendo a 
vacina um bom método preventivo, porém 
ainda não utilizado no Brasil. 

IV. Entre os principais métodos diagnósticos 
estão: um bom histórico e um bom exame 
clinico, além do Método de Baermann L3 nas 
fezes, que deve ser realizado com as fezes 
dos bovinos. 

V. Em geral, na maioria dos quadros de 
pneumonia verminótica encontra-se tosse 
presente e exacerbada ao exercício, 
ausência de febre, presença de taquipneia e 
ausência de descarga nasal. 

 
Estão corretas APENAS : 

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

16. Estabeleça as fases do ciclo estral nos bovinos 
iniciando pelo proestro e insira o hormônio 
correspondente a cada fase, por ordem de liberação: 

 
A) A sequência correta das fases do ciclo estral 

corresponde a elevadas concentrações de 
hormônios: hormônio folículo estimulante, 
hormônio luteinizante, estrógenos, 
progesterona, prostaglandina F 2 alfa e 
ocitocina, e novo ciclo estral. 

B) A sequência correta das fases do ciclo estral 
corresponde a ↑ concentrações de hormônios: 
hormônio folículo estimulante, estrógenos, 
progesterona em elevação gradativa, 
prostaglandina F 2 alfa e ocitocina. 

C) A sequência correta das fases do ciclo estral 
corresponde a elevadas concentrações de 
hormônios: estrógenos, hormônio luteinizante, 
hormônio folículo estimulante, ativina, Inibina, 
progesterona, prostaglandina F 2 alfa e 
ocitocina. 

D) A sequência correta das fases do ciclo estral 
corresponde a ↑ concentrações de hormônios: 
folículo estimulante, estrógenos, ativina, 
progesterona em elevação gradativa, 
prostaglandina F 2 alfa e ocitocina. 

E) A sequência correta das fases do ciclo estral 
corresponde a elevadas concentrações de 
hormônios: hormônio folículo estimulante, 
estrógenos, hormônio luteinizante, 
progesterona, ocitocina, prostaglandina F 2 
alfa, seguindo-se a progesterona baixa, e novo 
ciclo se repetirá.  

 
17. Em um atendimento, há um caso de um bovino que 

apresenta os seguintes sinais clínicos: afastamento 
do rebanho, apatia e anorexia, cabeça baixa e 
indiferente ao que se passa ao seu redor. Aumento 
da sensibilidade e prurido na região da mordedura, 
mugido constante, tenesmo, hiperexcitabilidade, 
salivação abundante e viscosa e dificuldade para 
engolir. No dia seguinte, apresenta movimentos 
desordenados de cabeça, tremores musculares e 
ranger de dentes. No exame clínico observou-se 
midríase com ausência de reflexo pupilar, 
incoordenação motora, andar cambaleante e 
contrações musculares involuntárias. No segundo 
dia, entrou em decúbito, não conseguindo mais se 
levantar e com movimentos de pedalagem, 
dificuldade respiratória, opistótono, asfixia e, após 3 
dias do início dos sinais, veio a óbito. Trata-se de um 
caso de: 

 
A) Tétano. 
B) Raiva. 
C) Botulismo. 
D) Febre aftosa. 
E) Intoxicação por samambaia. 
 

18. Você é chamado para um atendimento em uma 
propriedade de criação de ovinos (Sulfolk e Merino) e 
bovinos (Red Angus). O proprietário relata que há 3 
dias, após a mudança do sal mineral, os seguintes 
sinais clínicos iniciais apareceram: apatia; diarreia 
hemorrágica, sendo que alguns entraram em choque 
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e vieram a óbito. Animais que não vieram a óbito 
apresentaram depois do segundo dia também: 
dispneia intensa e icterícia. Os sinais clínicos 
apareceram apenas nos ovinos, sendo que dos 40 
ovinos da propriedade 25 apresentaram 
sintomatologia clínica e até aquele momento 4 tinham 
entrado em óbito. A pastagem principal da fazenda 
era o trevo subterrâneo e um concentrado era 
fornecido diariamente a todos os animais da 
propriedade. Na histopatologia observou-se: fígado 
ictérico, esplenomegalia, rins escuros, necrose de 
hepatócito, necrose tubular renal. 
Sobre o caso descrito, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Trata-se de um caso de intoxicação por planta 

tóxica. 
B) Trata-se de um caso de intoxicação por 

chumbo. 
C) Trata-se de um caso de verminose. 
D) Trata-se de um caso de intoxicação por cobre. 
E) Trata-se de um caso de toxemia da gestação.  
 

19. Pesquisadores consideram que 10-14 % de todas as 
mortes de bovinos ocorridas no Brasil tenham como 
causa a ingestão de plantas tóxicas. Ao atender uma 
propriedade com uma alta mortalidade no rebanho, o 
médico veterinário é muitas vezes confrontado com 
uma opinião do proprietário ou funcionários 
fortemente arraigada em crendices sobre o que teria 
causado esta mortalidade. O difícil nestas situações é 
separar informações importantes para a formação do 
diagnóstico das crendices.  
Assinale a alternativa CORRETA sobre quais são as 
crendices com relação à intoxicação por plantas 
tóxicas. 

 
A) O animal sangra; o animal tem que ingerir a 

planta; animais recém-introduzidos são 
acometidos. 

B) Vacas mais velhas “ensinam” a evitar a 
ingestão a animais mais jovens; instinto animal 
o protege; o animal apresenta tristeza. 

C) Plantas lactescentes são tóxicas; quantidades 
ínfimas matam; sempre há sintomas 
digestivos; os efeitos se fazem sentir logo após 
a ingestão; instinto animal o protege. 

D) O animal vicia na planta; as plantas tóxicas são 
palatáveis; as plantas tóxicas possuem cheiro 
atrativo. 

E) O animal, para se intoxicar, passou fome; o 
animal ingere a planta por curiosidade; a planta 
tóxica é mais viçosa que as demais. 

 
20. Diferentes fatores podem influenciar a vitalidade de 

um bezerro recém-nascido, como por exemplo, a 
saúde da mãe, o estado nutricional dela e a troca 
gasosa entre o feto e a mãe intrauterinamente. Entre 
as causas e as consequências da perturbação desta 
troca gasosa, podem ser citados: 

 
A) Tração prolongada e excessivamente forte; 

hérnia de umbigo. 

B) Contrações demasiadamente fortes; aumento 
da pressão da aorta abdominal com lesão em 
fígado. 

C) Retardo na fase de abertura e dilatação do 
parto; aspiração de líquido amniótico e de 
mecônio. 

D) Uso de antiparasitários na mãe; acidose 
metabólica no feto. 

E) Cetose da vaca pré-parto; expulsão 
intrauterina de mecônio. 
 

21. Vaca Holandesa, 650 kg de peso, em lactação, 
recém-introduzida no rebanho é referida com a 
seguinte sintomatologia: diminuição da produção de 
leite de 35 para 31 kg, andar em ovos, movimentos 
ruminais 2 completos por minuto, movimentos 
respiratórios 26 movimentos por minuto, temperatura 
retal 38,7 ºC. No exame específico do locomotor 
nota-se uma lesão com pontos enegrecidos restrita 
ao talão nos cascos dos membros torácicos e 
pélvicos, uma lesão próxima à coroa do casco em 
vista plantar do membro pélvico direito e esquerdo 
com formato arredondado com diâmetro de 3 cm, 
com tecido de granulação aparecendo, sem 
sangramento e pelos eriçados ao redor e com dor ao 
toque. Nos tetos anteriores observam–se múltiplas 
nodulações indolores e achatados na pele, com 
aproximadamente 5 mm de comprimento por 3 mm 
de elevação da pele.  
Sobre a etiologia da enfermidade que causou a perda 
do leite pode-se afirmar que: 

 
A) Trata-se de uma dermatite digital. 
B) Trata-se de uma mastite. 
C) Trata-se de uma papilomatose. 
D) Trata-se de uma erosão de talão. 
E) Trata-se de uma dermatite interdigital. 
 

22. As deficiências minerais podem ocorrer sob diversos 
graus, desde deficiências severas até mais leves, 
com sintomas não específicos, como 
desenvolvimento lento, problemas de fertilidade ou 
baixa produção de leite. Entre a sintomatologia mais 
específica da deficiência de um mineral citam-se: 
taquicardia, andar rígido e cambaleante, fraqueza 
geral, cansaço acentuado, mioglobinúria e, na 
necropsia, podem ser observados estrias ou 
manchas de cor branco-acinzentada ou amarelada 
na musculatura esquelética.  
Pergunta-se: qual dos minerais listados a seguir, 
quando deficiente, causa esta sintomatologia? 

 
A) Magnésio. 
B) Zinco. 
C) Cobre. 
D) Selênio. 
E) Cálcio. 
 

23. A mastite bovina é considerada a enfermidade com o 
maior impacto econômico na bovinocultura leiteira 
após a somatória de todos os problemas 
relacionados à reprodução, vindo um pouco antes 
das enfermidades de casco, que se situa em terceiro 
lugar.  
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Pergunta-se: quais os fatores que predispõem a 
instalação de uma mastite entre os relacionados a 
seguir? 

 
A) Ferimentos da pele do úbere; ferimentos do 

teto; ingestão de micotoxinas; e nível de 
cortisol endógeno alto. 

B) Baixos teores de lactoferrina no colostro; 
formato de úbere pendular; ato de mamar no 
teto uns dos outros; e canal do teto dilatado. 

C) Retenção do leite; erros na ordenha; aplicação 
errônea intravenosa de vacinas; e uso de 
cercas de arame farpado. 

D) Ausência de apara funcional do casco;  uso de 
BST e gordura protegida na ração; e 
ferimentos na pele dos tetos. 

E) Ferimentos no orifício do teto; erros na 
secagem; e uso de cães para auxiliar no 
manejo das vacas. 

 
24. Os animais domésticos têm diferentes tipos 

placentários de acordo com as camadas existentes 
entre o epitélio da mãe (endométrio) e as membras 
fetais. Assim, de acordo com o tipo placentário, os 
ruminantes possuem placenta tipo: 

 
A) Cotiledonário. 
B) Zonário. 
C) Discoidal. 
D) Labirintico. 
E) Difuso. 
 

25. Sabe-se da dificuldade de inseminação transcervical 
das ovelhas, principalmente das borregas. 
Atualmente tentam-se vários processos para 
melhorar a passagem transcervical - aplicação de 
drogas como ocitocina para dilatar a cérvice, pinçar e 
tracionar a cérvice entre outros.  

 
A) O interesse destes estudos é viabilizar a 

utilização do sêmen congelado, que apresenta 
baixo resultado na inseminação com a pistola 
dosadora. 

B) A inseminação por laparoscopia acarreta em 
um alto investimento, comparado com a 
transcervical, porém, como deposita o sêmen 
direto na tuba uterina, seu resultado é superior. 

C) A inseminação com pistola dosadora no 
primeiro anel cervical vai bem com sêmen 
fresco e congelado, mas é falha com sêmen 
resfriado. 

D) As cabras apresentam melhor resultado com 
essa técnica devido à facilidade de passar a 
cérvice. Relacionando a esse fato ao baixo 
resultado da laparoscopia nos caprinos, tem-se 
essa técnica de eleição nas cabras. 

E) A inseminação com sêmen congelado nos 
ovinos e caprinos busca técnicas que permitam 
a aplicação intrauterina. A transcervical exige 
maior investimento e maior praticidade se 
comparada à laparoscopia. 

 
26. Um rebanho de 200 vacas aneloradas estão para ser 

protocoladas, porém o seu escore corporal é baixo.  

Pergunta-se: o que se pode fazer para melhorar o 
resultado da IATF? 

 
A) Aplicar Gnrh nas vacas do dia 0 para aumentar 

pico de LH. 
B) Aplicar Gnrh na retirada do implante para 

aumentar pulso de LH. 
C) Aplicar HCG na retirada do implante para 

aumentar pulso de LH. 
D) Aplicar ECG na retirada do implante para 

aumentar pulso de LH. 
E) Aplicar HCG na retirada do implante para 

aumentar pico de LH. 
 

27. A encefalopatia espongiforme bovina (da sigla em 
inglês BSE), conhecida como “doença da vaca 
louca”, é uma doença priônica transmissível que 
determina degeneração crônica do sistema nervoso 
central de bovinos. Embora ainda não haja relato da 
ocorrência da BSE no Brasil, faz-se imprescindível o 
máximo conhecimento sobre a doença por parte dos 
médicos veterinários, além da existência de esquema 
eficaz de vigilância para a doença. A principal forma 
de transmissão da BSE e suas implicações ocorrem 
por meio de: 

 
A) Alimentação dos bovinos com farinha de 

carne/ossos contaminados, culminando com a 
proibição do sistema de confinamento na 
produção bovina. 

B) Vetores biológicos, como carrapatos e 
mosquitos hematófagos, proporcionando o 
aparecimento de sinais nervosos e dificuldade 
de locomoção algumas horas após o contato 
destes agentes com os bovinos. 

C) Alimentação dos bovinos com farinha de 
carne/ossos contaminados, culminando com a 
proibição do uso destas farinhas na formulação 
de rações destinadas aos ruminantes. 

D) Transmissão vertical da mãe para os bezerros, 
fato determinante na aceleração do processo 
de rastreamento nos bovinos. 

E) Vetores biológicos, como carrapatos e 
mosquitos hematófagos, favorecendo a 
transmissão em bovinos criados em sistema de 
confinamento. 

 
28. Uma vaca leiteira lactante da raça Jersey, de 4 anos 

de idade, apresentou início súbito de anorexia, 
diminuição da produção de leite, diminuição da 
produção fecal e cólicas. No exame físico, a vaca 
encontrava-se desidratada e alcalótica. Havia uma 
área de timpanismo de 15 cm de diâmetro, centrado 
sobre  décima segunda costela direita. No exame 
retal, havia uma estrutura distendida e tensa no lado 
direito do abdômen. Qual das seguintes opções é o 
CORRETO diagnóstico? 

 
A) Vólvulo cecal. 
B) Deslocamento de abomaso.  
C) Pneumoperitônio devido a uma úlcera 

perfurada abomasal. 
D) Volvulus abomasal. 
E) Deslocamento direito abomasal sem vólvulo. 
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29. Considere um rebanho de 100 vacas em produção de 

leite que apresentou redução na produção diária de 
aproximadamente 10%. O rebanho acusou uma 
incidência de 60% de fezes amolecidas e uma alta 
incidência hiperemia da banda coronária e 
claudicação dos membros posteriores. Duas vacas 
morreram de causas desconhecidas nas últimas duas 
semanas.  
Pergunta-se: qual é o diagnóstico? 

 
A) Diarreia viral bovina. 
B) Deficiência de proteína dietética com redução 

associada à produção de leite. 
C) Intoxicação por ureia. 
D) Salmonelose. 
E) Laminite associada à acidose ruminal. 
 

30. Quatro animais de um rebanho de 50 bovinos 
mestiços de corte em confinamento de idade 
aproximada de 12 meses apresentou 
blefaroespasmo, conjuntivite, ceratite, epífora edema 
de córnea nos últimos 10 dias.  
Pergunta-se: qual o diagnóstico e tratamento devem 
ser considerados? 

 
A) Carcinoma espinocelular; enucleação. 
B) Ceratoconjuntivite infecciosa; autovacinação 

de todos os animais; e descarte dos animais 
afetados. 

C) Carcinoma espinocelular; exenteração ocular. 
D) Ceratoconjuntivite infecciosa; antibioticoterapia 

dos animais afetados; e isolamento e 
vacinação do rebanho. 

E) Ceratoconjutive infecciosa; enucleação.  
 

31. Considere uma vaca que apresentou distocia e 
necessitou de uma cesária. No pós-operatório, o 
animal apresentou 4 episódios de distensão gasosa 
severa do rumem e  hipermotilidade. O exame do 
líquido ruminal não apresentou alteração.  
Pergunta-se: qual a principal suspeita da etiologia e  
como intervir para confirmar o diagnóstico? 

 
A) Peritonite; ruminotomia. 
B) Ruminite; ruminotomia. 
C) Indigestão vagal; laparotomia exploratória pelo 

flanco direito. 
D) Endometrite e peritonite; hemograma. 
E) Indigestão vagal; laparotomia exploratória pelo 

flanco esquerdo. 
 

32. Quais protocolos anestésicos podem ser utilizados 
para a realização de uma ruminotomia em estação 
em uma vaca de corte agressiva? 

 
A) 0,05 mg/Kg de xilazina e bloqueio anestésico 

do “L”invertido. 
B) 0,3 mg/Kg de xilazina e bloqueio anestésico 

paravertebral. 
C) 0.3 mg/Kg associado a 50 mg de morfina. 
D) 0.5 mg/Kg de ketamina associado a 50 mg de 

morfina. 

E) O procedimento não pode ser realizado em 
estação devido à agressividade do animal. 

 
33. Uma vaca Holandesa, de 4 anos de idade, 

apresentou deslocamento de abomaso à esquerda 
que foi tratado através de omentopexia. Uma semana 
após a cirurgia o animal apresentou: anorexia, apatia, 
queda na produção leiteira e sons timpânicos no 
flanco esquerdo na porção mais ventral. O 
leucograma revelou: leucócitos 5,0 (x103 /µL) com 
20% de neutrófilos 5000/ µL).  
Dado esse contexto, pergunta-se: qual é o principal 
diagnóstico a ser considerado? 

 
A) Peritonite. 
B) Indigestão vagal. 
C) Recidiva do deslocamento à esquerda. 
D) Abscesso da incisão adjacente ao rúmem. 
E) Timpanismo ruminal. 
 

34. A tuberculose bovina é uma doença respiratória 
responsável por perdas econômicas importantes na 
pecuária brasileira e está presente em todo o 
território nacional. Embora sua prevalência em 
rebanhos de leite seja de maior relevância. Em 
algumas regiões a doença é ainda observada em 
rebanhos de corte, principalmente propriedades com 
maior concentração de animais. 
Sobre esta enfermidade, assinale alternativa 
CORRETA:  

 
A) Os ruminante são infectados pela M. bovis 

geralmente pela via respiratória e 
ocasionalmente pela ingestão dos bacilos. 

B) A tuberculose bovina é uma zoonose de 
evolução crônica causada pelo Mycoplasma 
bovis. 

C) A tuberculinização, um método alérgico, é a 
única forma eficiente de diagnosticar a 
enfermidade em animais vivos e deve ser 
realizado mensalmente nas propriedades. 

D) A reação do animal à tuberculina injetada é 
avaliada 24h ± 6h, após a tuberculinização. 

E) Caracteriza-se pelo desenvolvimento de lesões 
nodulares denominadas tubérculos com 
diversos nódulos de aspecto caseoso. 

 
35. Um colega veterinário optou por executar o 

diagnóstico de gestação em vacas (cerca de 120 dias 
após a inseminação artificial), pela visualização da 
porção caudal da cérvice, mediante o uso de 
vaginoscópio tubular com fonte de luz. Nesse caso, 
como deverá ser o aspecto do tampão           
mucoso-gestacional na cérvice dos animais? 

 
A) Muco límpido. 
B) Muco com turvação esbranquiçada e aspecto 

pegajoso.  
C) Partes de muco límpido, partes com turvação.  
D) Muco com aspecto de leite condensado. . 
E) Muco aquoso e inodoro. 
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36. Para o médico veterinário, saber tratar as afecções 
dos ovários dos bovinos é fundamental para 
novamente torná-los gestantes.  
Em relação às alterações ovarianas, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) O problema da ovulação retardada nos animais 

poderá ser resolvido com o emprego de FSH, 
para ajudar o folículo na maturação. 

B) O tratamento do corpo lúteo persistente poderá 
ser feito com o uso de hormônio luteinizante. 

C) O tratamento do cisto folicular poderá ser 
resolvido com o emprego de prostaglandina F 
2 alfa. 

D) O problema da atrofia folicular nos animais 
poderá ser resolvido com o emprego de 
medidas corretas de alimentação e manejo, 
mais progestágenos por 8 dias seguido de 
aplicação de hormônio folículo estimulante, 
para ajudar os ovários a desenvolverem 
folículos e reiniciarem os ciclos estrais. 

E) O problema da ovulação retardada nos animais 
poderá ser resolvido com o emprego hormônio 
folículo estimulante. 

 
37. No dia 20/01/2011, ao chegar em uma propriedade 

leiteira e realizar uma ultrassonografia em uma vaca 
leiteira de alta produção que o proprietário deseja 
torná-la gestante, você identifica uma estrutura 
circular aneicoica, com 23,5 milímetros de diâmetro. 
Ao repetir o exame no dia 20/02/11, você identifica a 
mesma estrutura. Após estes exames pode-se 
concluir que: 

 
A) A vaca possui um ciclo estral normal não 

necessitando de tratamento algum. 
B) Esta estrutura é um corpo lúteo em que um 

simples tratamento com prostaglandina fará 
com que entre 2 e 3 dias esta vaca apresente 
estro. 

C) Esta estrutura é apenas um folículo e, por isso, 
tratamento algum deve ser instituído, porém 
esse é o momento exato para a realização da 
inseminação artificial. 

D) Esta estrutura indica que a vaca está com 60 
dias de gestação.   

E) Esta estrutura é um cisto folicular e, por isso, 
um tratamento à base de GnRH deve ser 
realizado para tentar romper este cisto e 
esperar o próximo ciclo para realizar uma 
possível inseminação artificial. 

 
38. O uso da hormonioterapia atualmente na reprodução 

de bovinos é de fundamental importância. E para isso 
o conhecimento da fisiologia da fêmea é essencial. 
Quando precisamos colocar uma vaca em estro 
podemos usar a prostaglandina.  
Em qual período este hormônio não deve ser 
utilizado por não causar luteólise na vaca? 

 
A) Entre o primeiro e quinto dia após a ovulação.  
B) Entre o décimo e décimo sexto dia após a 

ovulação. 
C) Entre o sétimo e décimo dia após ovulação. 

D) Ele terá efeito em qualquer dia do ciclo estral. 
E) A prostaglandina possui diversos efeitos 

colaterais e, por isso, não é utilizada em 
bovinos em nenhum momento do ciclo estral. 
 

39. Os ruminantes desenvolveram, ao longo dos milhares 
de anos de sua evolução, uma espetacular 
capacidade em transformar alimentos grosseiros em 
proteínas de alta qualidade. Porém em algumas 
situações este sistema é acometido por diferentes 
enfermidades. Em relação às enfermidades do 
sistema digestório dos bovinos, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) A ingestão acidental de grande quantidade de 

carboidratos altamente fermentáveis pode 
causar um quadro agudo de alcalose ruminal. 

B) A ingestão de corpos estranhos perfurantes 
e(ou) cortantes é a principal causa de 
reticulopericardite em bovinos. 

C) A acidose ruminal pode ser devido à ingestão 
acidental de grande quantidade de ureia.  

D) A dilatação e torção de abomaso à direita 
causa um quadro sistêmico de acidose 
metabólica, devido à absorção excessiva de 
lactato pela mucosa abomasal. 

E) As enfermidades em sistema digestório dos 
ruminantes acometem em 90% o gado de 
corte, porém elas são pouco relevantes para o 
rebanho leiteiro. 

 
40. Você é chamado por um proprietário que relata a 

presença de uma vaca pós-parto em sua leiteria com 
aumento de escore corporal (sobrepeso) que 
apresenta os seguintes sinais clínicos: apatia; perda 
de apetite; perda de escore corporal rápida; queda na 
produção; temperatura fisiológica; odor de cetona no 
hálito, no leite e na urina, fezes secas e firmes; e 
sinais neurológicos.  
Sobre esse caso clínico, assinale a alternativa que 
contenha os CORRETOS diagnóstico e tratamento, 
respectivamente: 

 
A) Alcalose ruminal, sendo que o tratamento 

consiste na administração glicose IV 50%, 
propilenoglicol como reidratante oral, insulina e 
corticoides.  

B) Cetose, sendo que o tratamento consiste na 
administração de 2 a 3 litros de vinagre comum 
para cada 100 kg de peso vivo, 3 vezes ao dia, 
fluidoterapia, diuréticos como a furosemida, 
aminoácidos, que estimulam a eliminação da 
ureia – arginina, a citrulina e a ornitina, além de 
uma alimentação com carboidratos de fácil 
digestão (melaço). 

C) Cetose sendo que o tratamento consiste na 
administração glicose IV 50%, propilenoglicol,  
como reidratante oral, insulina e corticoides. 

D) Hipocalcemia, sendo que o tratamento consiste 
na administração lenta de 500 ml a 1L IV / SC 
de cálcio, fluidoterapia com glicose, Na e K, 
tratamento de sinais clínicos secundários e 
dexametasona, que terá efeito sobre 
musculatura esquelética. 
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E) Cetose, sendo que o tratamento consiste em: 
laxativos como bicarbonato de magnésio, 
esvaziamento do rúmen por sondagem 
ruminal, catárticos como óleo mineral para 
reduzir a absorção de ácidos e toxinas, além 
de antibióticos como penicilina e tetraciclina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


