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1. Um cão Dachshund (Teckel), fêmea, de 11 anos de 

idade, apresentando alopecia troncular não prurigino-
sa, adelgaçamento de pele, teleangiectasia, piodermi-
te recorrente, abdômen pendular, poliúria, polidipsia e 
polifagia, por aproximadamente 1 ano. O hemograma 
completo demonstrou eritrograma dentro dos parâme-
tros normais e o leucograma apresentou leucocitose, 
neutrofilia, eosinopenia e linfopenia. Quanto ao perfil 
bioquímico, foram observadas alterações significativas 
no colesterol HDL, no colesterol total, nos triglicerí-
deos e na alanina aminotransferase. Esses achados 
são sugestivos de:  

 
A) diabetes mellitus.  
B) hipotireoidismo. 

C) piometra. 
D) hiperadrenocorticismo.  
E) hipertireoidismo.  

 
2. Cão Doberman Pinscher, 36 kg, 7 anos de idade, 

apresentando tosse noturna, intolerância ao exercício, 
emagrecimento, ascite e edema de membros. Auscul-
tação cardíaca: arritmia cardíaca, sopro sistólico grau 
V/VI e ritmo de galope. Radiografia torácica: cardio-
megalia generalizada, congestão venosa pulmonar e 
edema pulmonar em região peri-hilar. Traçado eletro-
cardiográfico: fibrilação atrial e complexos ventricula-
res prematuros. Ecocardiografia: ventrículo e átrio es-
querdos dilatados, fração de encurtamento diminuída, 
aumento da separação septal do ponto E. Esses 
achados são sugestivos de:  

 
A) cardiomiopatia dilatada.  
B) estenose subaórtica.  
C) estenose pulmonar.  
D) miocardiopatia hipertrófica. 
E) endocardiose mitral.  

 
3. Gato macho SRD, 6 anos, mora em apartamento e é 

sedentário. O felino apresentava apatia, anorexia e 
perda de peso. A proprietária relatou que houve uma 
troca súbita de ração. Exame físico: mucosas ictéri-
cas, hepatomegalia, sialorreia, fezes de coloração 
normal. Exames complementares: hemograma mos-
trou poiquilocitose; bioquímica sérica mostrou alanina 
aminotransferase (ALT) com aumento de 5x, fosfatase 
alcalina (FA) com aumento de 10x, gamagutamil 
transferase (GGT) normal; ultrassonografia mostrou 
fígado com hiperecogenicidade generalizada, sem di-
latação da vesícula biliar e ductos. A principal suspeita 
diagnóstica é:  

 
A) desvio portossistêmico congênito.  
B) colangite.  
C) lipidose hepática.  
D) obstrução do ducto biliar extra-hepático.  
E) cirrose hepática.  

 
4. Cão da raça Cocker Spaniel Ingês, 6 anos de idade, 

apresentando diarreia com fezes volumosas, semi-
formadas, amareladas, polifagia, apetite depravado, 
perda de peso, borborigmos intestinais e flatulência. 
Apesar da perda de peso crônica, o cão continuava 
ativo. As fezes foram encaminhadas para realizar o 
Teste de Atividade Proteolítica Fecal, o teste indicou 
que não houve digestão do fragmento de filme radio-
gráfico usado. Qual o possível diagnóstico?  

 
A) Adenocarcinoma pancreático.  
B) Doença primária do intestino grosso. 
C) Pancreatite.  
D) Insuficiência pancreática endócrina.  
E) Insuficiência pancreática exócrina. 

 
5. A insuficiência renal crônica (IRC) é a doença renal 

mais comum em cães e gatos idosos na clínica de 
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1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 
 

 

CÓDIGO DE PROVA   
001 
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pequenos animais. Tem-se um quadro de IRC quando 
cerca de 75% dos néfrons de ambos os rins não fun-
cionam adequadamente. Referente à IRC, analise as 
afirmativas a seguir: 

 
I. A IRC adquirida pode resultar de lesões glomeru-

lares, tubulares, intersticiais ou da vasculatura re-
nal, que podem ser devido a fatores pré-renais, 
como glomerulonefrite e pielonefrite, fatores re-
nais, como fluxo reduzido e hipertensão sistêmica, 
e pós-renais, como obstrução do trato inferior.  

II. A DRC se desenvolve ao longo de um período de 
meses a anos, seus sintomas são relativamente 
leves para a magnitude da azotemia, alguns sinais 
clínicos presentes são: perda de peso, polidipsia, 
poliúria, má condição corporal, anemia não rege-
nerativa, rins pequenos e de formato irregular. 

III. Oligúria, polidipsia e anemia macrocítica e hipo-
crômica regenerativa são alterações frequente-
mente observadas na IRC. 

IV. Os felinos com IRC devem ser tratados com flui-
dos cristaloides acidificantes, como o NaCl 0,9% 
ou soluções injetáveis de glicose na concentração 
de 5%.  

V. O apetite do paciente pode ser seletivo para cer-
tos alimentos, a perda de peso decorre de inges-
tão calórica inadequada, dos efeitos catabólicos 
da uremia, e de má absorção intestinal de baixa 
intensidade característica da gastrenterite urêmi-
ca, o vômito é mais um achado frequente pelos 
efeitos das toxinas urêmicas, a gastrite urêmica 
pode ser ulcerativa e ocorrer hematêmese. 

 
Estão CORRETAS apenas: 

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

 
6. A síndrome cervical é uma frequente neuropatia em 

cães, principalmente em raças de pequeno porte, par-
ticularmente aquelas com características condrodistró-
ficas. Sobre essa síndrome, é CORRETO afirmar que: 

 
A) a dor é um sinal clínico raro na doença do disco 

intervertebral da coluna cervical.  
B) fratura vertebral, lesão no SNC, displasia atlanto-

occiptal, síndrome de Wobbler e toxoplasmose, 
quando se suspeita de enfermidades cervicais, 
devem fazer parte dos diagnósticos diferenciais, 
enfatizando, porém, que somente pelo diagnóstico 
por imagem, como a radiografia, mielografia e flu-
oroscopia, é possível concluir o diagnóstico.  

C) a hérnia de Hansen tipo I ou protrusão do anel fi-
broso é a ruptura parcial da região dorsal do anel, 
permitindo o deslocamento do núcleo pulposo em 
sua direção. A hérnia de Hansen tipo II ou extru-
são do núcleo pulposo é a saída do núcleo decor-
rente da ruptura parcial da região dorsal do anel, 

podendo causar compressão dorsal, dorsolateral 
ou circunferencial na medula espinhal. 

D) a síndrome de Horner ocorre por interferência do 
suprimento do nervo simpático para o olho; pode 
ser um achado de afecção espinhal se segmentos 
da medula espinhal torácica, porções craniais 
lombares ou raízes nervosas estão envolvidas. 

E) o tratamento cirúrgico não é indicado para a sín-
drome cervical, especialmente quando há dor per-
sistente e deficit neurológico moderado ou severo, 
sempre preconiza-se o tratamento clínico ou con-
servativo. 

 
7. Um animal da espécie canina, Pinscher, macho, com 

3 anos de idade, com 2 Kg, foi atendido no Hospital 
Veterinário da PUCPR câmpus Toledo. O proprietário 
relatou que o animal apresenta vômito e diarreia há 
dois dias. Ao exame físico foi constatado: 

 
- Frequência cardíaca: 175 bpm 
- Frequência respiratória: 48 mrm 
- Pulso: fraco 
- TPC: 3,5 segundos 
- Ressecamento evidente de mucosas 
- Perda da elasticidade cutânea 
- Enoftalmia 
- Extremidades frias, pulso fraco e rápido 

 
Neste paciente é necessário estabelecer um protocolo 
de fluidoterapia por um período de 24 horas. Sobre o 
tema e com base no caso apresentado, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Volume total de 280 mL, sendo a solução de es-

colha Ringer com Lactato. 
B) Volume total de 174 mL, sendo a solução de es-

colha Solução Fisiológica. 
C) Volume total de 240 mL, sendo a solução de es-

colha Ringer simples. 
D) Volume total de 480 mL, sendo a solução de es-

colha Ringer com Lactato. 
E) Volume total de 387 mL, sendo a solução de es-

colha Solução Glicofisiológica. 
 

8. A palpação é importante método na propedêutica 
física do abdome, permitindo o reconhecimento da 
sensibilidade e o estado de tono normal aumentado 
ou diminuído da parede abdominal, da posição e dos 
caracteres propedêuticos das vísceras abdominais. 
Sobre a palpação abdominal em cães, analise as as-
sertivas: 

 
I. Pode-se dividir o abdome em nove regiões distin-

tas, a saber: hipocôndrica esquerda, epigástrica, 
hipocôndrica direita, lateral esquerda, mesogástri-
ca, lateral direita, inguinal esquerda, hipogástrica 
e inguinal direita. 

II. O estômago é identificado na região epigástrica, 
porém, somente é palpável quando repleto. 

III. O fígado é mais facilmente palpável na região hi-
pocôndrica esquerda. 
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IV. Topograficamente, os ovários podem ser localiza-
dos na região hipogástrica. 

V. A bexiga urinária, mesmo vazia, pode ser palpada 
na região hipogástrica. 

 
Estão CORRETAS: 

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

 
9. O choque é uma crise aguda de insuficiência cardio-

vascular, ou seja, o coração e os vasos não são ca-
pazes de irrigar todos os tecidos do corpo com oxigê-
nio suficiente. A capacidade das trocas entre o san-
gue e os líquidos dos tecidos se darem é dependente 
da pressão do sangue dentro dos vasos: a pressão ar-
terial. O choque pode ter várias causas, contudo, as 
mais frequentes são o choque hipovolêmico por he-
morragias graves ou desidratação, em que a perda de 
sangue leva à queda perigosa da pressão arterial; o 
choque séptico, em que bactérias produzem endoto-
xinas que causam vasodilatação em todos os vasos 
de forma inapropriada; e o choque cardiogênico, de 
causa cardíaca por falência desse órgão em manter a 
pressão sanguínea. Ao atendimento de um paciente 
em choque grave, com parada cardiorrespiratória, as 
medidas terapêuticas iniciais devem, obrigatoriamen-
te, ser: 

 

A) massagem cardíaca externa, canulação venosa e 
administração de atropina 0,03 mg/kg. 

B) cardioversão (desfibrilação), administração de 
adrenalina 1 mg/kg e monitoração cardíaca. 

C) Intubação orotraqueal, ventilação mecânica e 
massagem cardíaca externa. 

D) canulação venosa, administração de coloide intra-
venoso e atropina 0,03 mg/kg. 

E) traqueotomia, administração de atropina 0,03 
mg/kg e monitoração da pressão arterial. 

 
10. Um cão Basset Hound, macho, adulto e vacinado, foi 

levado ao consultório veterinário devido à queixa, por 
parte do proprietário, de olho vermelho unilateral. Ao 
exame físico do olho afetado, observou-se hiperemia, 
fotofobia, dor, lacrimejamento, miose e perda parcial 
da acuidade visual. A tonometria acusou a pressão in-
traocular de 10 mmHg (valor referência em cães = 15 
a 20 mmHg). Considerando o histórico do paciente e 
os sinais clínicos observados, o provável diagnóstico 
é: 

 
A) conjuntivite. 
B) glaucoma. 
C) trauma ocular. 
D) ceratite. 
E) uveíte. 

 
 

11. Um proprietário trouxe um cão SRD macho, 10 anos 
de idade, vacinado, ao consultório veterinário quei-
xando-se que o animal está cego. Na anamnese, foi 
informado normofagia, normoquesia, normúria e nor-
modipsia. Procedeu-se exame de fundoscopia, o qual 
identificou retinite focal necrotisante (especialmente 
próximo à fóvea) com cicatriz grande, escavada e 
atrófica, descolamento de retina e neovascularização 
da coroide, bilateralmente. A pressão intraocular 
apresentou-se elevada. Com base nos sinais clínicos 
observados e o histórico, o possível diagnóstico para 
o animal é de: 

 
A) toxoplasmose. 
B) atrofia de retina. 
C) retinopatia diabética. 
D) degeneração macular relacionada à idade (DMRI). 
E) retinoblastoma. 

 
12. Um cão foi atendido pelo serviço de emergência no 

hospital veterinário apresentando hipertensão severa, 
taquicardia ventricular, excitação e hipertonia muscu-
lar. O proprietário afirmou que o animal, acidentalmen-
te, ingeriu uma grande quantidade de café. Sabendo 
que não há um tratamento específico para a intoxica-
ção por cafeína, uma droga que pode ser utilizada pa-
ra o tratamento sintomático deste quadro agudo é: 

 
A) atropina. 
B) lidocaína. 
C) adrenalina. 
D) efedrina 
E) dopamina. 

 
13. Um cão foi atendido com um quadro de trauma crâni-

oencefálico e instabilidade hemodinâmica. O animal 
apresenta crises convulsivas ininterruptas. Nesse ca-
so, considerando o paciente em questão, a melhor 
opção terapêutica emergencial que apresenta efetivi-
dade aliada à segurança é: 

 
A) tiopental, prednisona e furosemida. 
B) tiopental, dexametasona e hidrocortiasina. 
C) fenobarbital, dexametasona e espirolactona 
D) fenobarbital, prednisona e furosemida. 
E) diazepam, metilprednisolona e manitol. 

 
14. Um paciente, após um procedimento cirúrgico sob 

anestesia geral inalatória não monitorada, apresentou 
insuficiência renal aguda com produção de urina de 
0,3 ml/kg/h (valor normal em cães = 1 a 2 ml/kg/h). O 
tratamento inicial preconizado, na tentativa de resta-
belecimento da função renal, deve incluir: 

 

A) fluidoterapia agressiva, manitol e dopamina (dose 
alta). 

B) fluidoterapia com solução hipertônica, dexameta-
sona e furosemida. 

C) fluidoterapia com solução coloide, enalapril e 
adrenalina (dose baixa). 
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D) fluidoterapia com solução isotônica, furosemida e 
dopamina (dose baixa). 

E) fluidoterapia com solução alcalinizante, manitol e 
noradrenalina. 
 

15. Sabe-se que a farmacocinética compreende quatro 
etapas, entre elas a distribuição de medicamentos 
dentro do organismo vivo. Nessa etapa, as proteínas 
plasmáticas possuem importância indiscutível, uma 
vez que essas proteínas têm como principal função, 
na farmacologia: 

 
A) biotransformação de medicamentos. 
B) absorção de medicamentos. 
C) reservatório de medicamentos. 
D) excreção de medicamentos. 
E) antagonizar os efeitos dos medicamentos. 

 

16. Na rotina de atendimento a animais de companhia, 
frequentemente torna-se necessário instituir tratamen-
to com antimicrobianos. Muitas vezes essa terapia é 
empírica. Baseado em um tratamento empírico, assi-
nale a alternativa que contém um antimicrobiano bac-
tericida e com boa atuação contra bactérias gram-
negativas, para tratamento de um paciente imunossu-
primido com infecção do trato urinário. 

 

A) Cloranfenicol. 
B) Ciprofloxacina. 
C) Doxiciclina. 
D) Clindamicina. 
E) Trimetoprin. 

 
17. Atualmente, os organofosforados estão entre os prin-

cipais toxicantes na rotina de atendimento de peque-
nos animais. Entre os sinais clínicos observados nos 
animais que ingerem essas substâncias estão: saliva-
ção, miose, dificuldade respiratória e aumento do pe-
ristaltismo. Diante de um caso de envenenamento por 
organofosforado, a droga de eleição para reversão 
dos efeitos é: 

 
A) xilazina. 
B) acepromazina. 
C) pilocarpina. 
D) betanecol. 
E) sulfato de atropina. 

 
18. Entre os medicamentos empregados no tratamento do 

vômito na rotina clínica de animais de companhia, o 
maropitant destaca-se pela meia-vida longa e pela po-
tente ação antiemética. Isso pode ser explicado pelo 
seu mecanismo de ação no centro do vômito. Assinale 
a alternativa que corresponde ao mecanismo de ação 
do maropitant. 

 
A) Bloqueio dos receptores dopaminérgicos. 
B) Bloqueio dos receptores histaminérgicos. 
C) Bloqueio dos receptores NK1. 
D) Bloqueio dos receptores serotoninérgicos. 
E) Bloqueio dos receptores muscarínicos. 

19. A medicação pré-anestésica tem importante papel na 
anestesia, uma vez que, quando empregada, diminui 
a quantidade de anestésico geral a ser administrada. 
É muito importante salientar que, para a escolha da 
medicação pré-anestésica, deve-se considerar a situ-
ação clínica do paciente, pois muitas delas podem de-
sencadear efeitos indesejáveis. Um exemplo seria a 
administração de drogas que diminuem o limiar con-
vulsivo e que são contraindicadas para pacientes epi-
léticos. Assinale a alternativa que corresponde à clas-
se de medicamento pré-anestésico que diminui o limi-
ar para convulsão. 

 

A) Fenotiazínicos. 
B) Benzodiazepínicos. 
C) Agonistas alfa2-adrenérgicos. 
D) Anticolinérgicos. 
E) Opioides. 

 
20. Entre os anestésicos inalatórios atualmente utilizados 

na medicina veterinária, destacam-se os anestésicos 
halogenados. Possuem diferenças relacionadas à po-
tência e à taxa de biotransformação hepática, o que 
torna alguns halogenados mais seguros em relação a 
outros da mesma classe. Além disso, alguns deles 
possuem efeitos indesejáveis. A sensibilização do mi-
ocárdio às catecolaminas e a inibição da involução 
uterina são efeitos que limitam o uso, em algumas si-
tuações clínicas, do seguinte anestésico inalatório ha-
logenado: 

 
A) isoflurano. 
B) sevoflurano. 
C) enflurano. 
D) halotano. 
E) desflurano. 

 
21. Os tumores mamários são a neoplasia mais comum 

em cadelas com idade igual ou superior a cinco anos 
que não foram submetidas à castração precoce, ou 
seja, antes do primeiro cio. Aproximadamente 50 a 
70% das neoplasias mamárias apresentam classifica-
ção histológica maligna, com possibilidade de produzir 
metástase reginal ou à distância (BATTISTI et al., 
2013). Trata-se de uma neoplasia de rotina frequente 
na clínica médico veterinária. Sobre neoplasia mamá-
ria em cadelas, assinale a afirmativa que corresponde 
à resposta CORRETA. 

 
A) Cadelas acometidas por neoplasias mamárias de-

vem ser tratadas com protocolo de quimioterapia, 
sendo o protocolo de doxorrubicina + vimblastina 
e prednisona responsável pela remissão de neo-
plasias mamárias em cadelas e sobrevida de 3 a 
5 anos. 

B) Neoplasias mamárias devem ser tratadas com 
ressecção cirúrgica somente nos casos em que a 
biópsia aspirativa diagnostique presença de célu-
las malignas. 

C) A castração precoce, ou seja, antes do primeiro 
cio, não é comprovadamente eficaz na prevenção 
de neoplasias mamárias em cadelas. 
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D) O tratamento de eleição para cadelas acometidas 
por neoplasia mamária consiste na ressecção ci-
rúrgica local, na qual a mama afetada pela neo-
plasia deverá ser removida, conservando-se o 
restante do aparelho mamário, o que proporciona 
maior qualidade de vida à paciente.  

E) O tratamento de eleição para cadelas acometidas 
por neoplasia mamária consiste na ressecção ci-
rúrgica radical, ou seja, técnica de mastectomia 
total unilateral, seguida da ressecção cirúrgica da 
cadeia oposta à primeira cirurgia, com intervalo de 
60 dias entre as cirurgias. Preconiza-se pela re-
moção dos linfonodos axilares e inguinais, pois 
geralmente são os órgãos-alvo primários de me-
tástases para este tipo de neoplasia. É importan-
te, ainda, realizar a cirurgia de ovário-
histerectomia, a fim de evitar prenhez indesejada 
e, consequentemente, filhotes que não poderão 
ser amamentados. 

 
22. Segundo Bochio et al. (2013),  as alterações clínicas 

consequentes da anemia frequentemente estão asso-
ciadas a menores níveis de oxigênio disponível para 
os tecidos ou aos mecanismos de compensação as-
sociados a esses baixos níveis de oxigenação tecidu-
al. A transfusão tem por objetivo diminuir os danos 
causados pela anemia em pacientes criticamente en-
fermos. Diversos fatores influenciam na decisão para 
a realização da transfusão sanguínea, e existem “gati-
lhos”, ou seja, evidências clínicas que são utilizadas 
para a decisão da transfusão. Sobre os gatilhos trans-
fusionais, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O lactato sérico proporciona boa avaliação do 

grau de oxigenação tecidual. O lactato sofre au-
mento sérico a partir da ocorrência de hipóxia te-
cidual, que dispara o mecanismo anaeróbico, re-
sultando em níveis elevados de lactato sérico. Es-
se mecanismo faz da prova de mensuração do 
lactato sérico o mais importante gatilho de disparo 
para transfusão sanguínea em pacientes hemor-
rágicos graves. 

B) Por ser o principal componente sanguíneo envol-
vido no transporte de oxigênio, a mensuração de 
níveis séricos de hemoglobina, somada à avalia-
ção dos sinais clínicos, constitui-se no principal 
gatilho de decisão para a realização da transfusão 
sanguínea em pacientes críticos.  

C) Por ser um exame padrão ouro para avaliação do 
paciente, o leucograma, apresentando leucopenia 
acentuada, constitui-se no principal gatilho deter-
minante para a realização de transfusão, uma vez 
que decréscimos nos níveis de leucócitos devem 
ser imediatamente repostos para manter níveis 
normais de oxigenação tecidual. 

D) Por ser o principal componente sanguíneo envol-
vido no transporte de oxigênio, a mensuração de 
níveis séricos de transferrina é a principal ferra-
menta, ou seja, principal gatilho para realização 
da transfusão sanguínea em cães e gatos. 

E) O principal gatilho de determinação da realização 
de transfusões constitui-se na avaliação clínica do 

paciente que aponta como sinais de alteração fisi-
ológica: depressão do débito cardíaco, diminuição 
da pressão arterial, mucosas pálidas, cansaço e 
relutância ao esforço físico. 

 
23. O linfoma é uma neoplasia linfoide de elevada inci-

dência na população canina mundial. Afeta primaria-
mente linfonodos ou outros órgãos viscerais sólidos 
do sistema linfático, como o fígado ou baço. Os sinais 
clínicos são diversos e dependem da classificação 
anatômica e da extensão da doença. O linfoma é uma 
neoplasia maligna bastante responsiva à quimiotera-
pia em medicina veterinária. Sobre o tratamento do 
linfoma em cães e gatos, é CORRETO afirmar: 

 
 

A) A escolha de predileção para o tratamento do lin-
foma é a utilização isolada de prednisona, a qual 
um terço dos cães tratados responde com remis-
são parcial, um terço apresenta remissão total e 
um terço não apresenta nenhum sinal de melhora. 
Apesar disso, a prednisona é a opção mais indi-
cada, principalmente por proporcionar melhora na 
qualidade de vida do paciente, além da longevi-
dade pós-diagnostico chegar, em média, de 18 a 
24 meses. 

B) A imunoterapia em combinação com quimiotera-
pia tradicional é uma opção interessante, capaz 
de promover remissão de 70% dos casos de lin-
foma multicêntrico em cães. 

C) O protocolo Madson-Wisconsin deve ser adminis-
trado somente em casos de linfoma mediastinal, 
sendo uma terapia de pouca resposta para linfo-
ma multicêntrico. 

D) A sobrevida em cães e gatos tratados estende-se 
de 4 a 6 semanas (nos animais não tratados) para 
até dois anos. Os quatros principais protocolos de 
tratamento são: 1 – doxorrubicina empregada so-
zinha; 2 – protocolo CVP (combinação de ciclofos-
famida, vincristina e prednisolona); 3 – CVP + do-
xorrubicina; 4 – protocolo Madson-Wisconsin, no 
qual observa-se maior taxa de sobrevida dos pa-
cientes, chegando até a 2 anos de sobrevida pós-
diagnóstico. 

E) A doxorrubicina é o tratamento de eleição para 
pacientes nos quais os protocolos CVP ou Mad-
son-Wisconsin não apresentaram eficácia e não 
houve remissão da doença. Pacientes não res-
ponsivos ao protocolo CVP são comumente res-
ponsivos à terapia com doxorrubicina isolada.  

 
24. O hipertiroidismo é uma doença metabólica multissis-

têmica comum em gatos e rara em cães, sendo a hi-
perplasia adenomatosa funcional, ou adenoma de ti-
reoide, a causa mais comum da doença (95% dos ca-
sos). Em 70% dos casos, a hiperplasia adenomatosa 
é bilateral. Carcinomas tireoidianos também podem 
ser causa da doença, porém afetam apenas 2 a 3% 
dos gatos com hipertireoidismo. Sobre os achados fí-
sicos na avaliação clínica e laboratorial do paciente fe-
lino com hipertireoidismo, é CORRETO afirmar: 
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A) Gatos hipertireoideos apresentam perda de peso, 
apesar da polifagia, pelos “desorientados” e em-
baraçados com queda excessiva e crescimento 
demasiado das unhas. Frequentemente os propri-
etários relatam hiperatividade, inquietação e com-
portamento agressivo, ao mesmo tempo em que 
acontece fraqueza muscular e relutância a exercí-
cios físicos. Pode haver aumento do tamanho da 
tireoide, poliúria e polidipsia, exoftalmia, taquicar-
dia, sopros sistólicos e ritmo de galope. A ausculta 
pulmonar revela sons abafados e dispneia (na 
presença da insuficiência cardíaca congestiva), e 
a respiração apresenta-se ofegante. A concentra-
ção sérica de T4 total está aumentada na maioria 
dos gatos hipertireoideos.  

B) Gatos hipertireoideos apresentam perda de peso, 
apesar da polifagia. Apresentam ainda sinais de 
irritabilidade e inquietação. Estão presentes poli-
dipsia e poliúria, fraqueza muscular. O exame de 
imagem revela atrofia da tireoide. 

C) O hipertireoidismo em felinos é causado por que-
das bruscas nas concentrações séricas de T4 to-
tal e/ou T4 livre. Gatos hipertireoideos apresentam 
inquietação e comportamento agressivo, ao mes-
mo tempo em que acontece fraqueza muscular e 
relutância a exercícios físicos. Pode haver aumen-
to do tamanho da tireoide, poliúria e polidipsia, 
exoftalmia, taquicardia, e dispneia ou paciente 
apresenta-se ofegante. 

D) O hipertireoidismo felino está intima e frequente-
mente relacionado à presença de neoplasias tire-
odianas, que causam distúrbios na síntese e libe-
ração de T4, elevando níveis séricos deste hor-
mônio, o que leva à tireotoxicose. Os sinais clíni-
cos mais evidentes são polifagia e emagrecimento 
concomitante, polidpsia, poliúria, exoftalmia, ta-
quicardia, dispneia e alteração comportamental 
tornando o paciente agressivo. 

E) O hipertireoidismo felino causa, na maioria dos 
casos, atrofia de tireoide com destruição do tecido 
tireoidiano provocada por presença de neoplasia. 
Os sinais clínicos mais evidentes são letargia, in-
tolerância ao frio, ganho de peso, queda excessi-
va dos pelos, infertilidade, fraqueza muscular, 
bradicardia. Além disso, a doença induz depósito 
lipídico nas córneas, uveíte anterior e ceratocon-
juntivite seca. 

 
25. Segundo Kirk e Bistner (2002), o termo “abdome agu-

do” é emprestado da medicina e se refere a qualquer 
afecção intra-abdominal aguda séria acompanhada 
por dor, sensibilidade e rigidez muscular. Contudo, na 
rotina clínica veterinária é comum usar esse termo pa-
ra designar qualquer animal com doença abdominal 
rapidamente progressiva de risco para a vida. Por tra-
tar-se de doença de evolução rápida e que traz risco à 
vida do paciente, a decisão terapêutica precisa ser 
tomada rapidamente, o que inclui, particularmente, 
decidir para a realização ou não de celiotomia emer-
gencial. A abdominocentese e a lavagem abdominal 
são considerados testes definitivos sobre precisar ou 
não de cirurgia. Assinale a alternativa CORRETA so-

bre a avaliação do fluido abdominal que indicaria ne-
cessidade de cirurgia. 

 
A) Creatinina do fluido baixa em relação a do soro; 

fibras vegetais do fluido; ausência de leucócitos 
circulantes; presença de sangue vivo, concentra-
do, indicando hemorragia interna em andamento. 

B) Creatinina mais elevada no fluido que no soro; 
hematócrito do fluido semelhante ao sanguíneo e 
um animal que não estabilize com ressuscitação; 
fibras vegetais no fluido; contagem de leucócitos 
superior a 2.000/µL, ou quantidade de neutrófilos 
degenerados (neutrófilos tóxicos) igual ou superior 
a 500/µL; Concentração de amilase ou lipase mais 
baixas que no soro. 

C) Creatinina mais elevada no fluido que no soro; co-
loração verde do fluido; hematócrito do fluido se-
melhante ao sanguíneo e um animal que não es-
tabilize com ressuscitação; fibras vegetais no flui-
do; bactérias no fluido; contagem de leucócitos 
superior a 2.000/µL, ou quantidade de neutrófilos 
degenerados (neutrófilos tóxicos) igual ou superior 
a 500/µL. 

D) Albumina do fluido superior à albumina sérica; 
Creatinina do fluido superior à creatinina sérica; 
hematócrito do fluido semelhante ao sanguíneo e 
um animal que não estabilize com ressuscitação; 
ausência de fibras vegetais no fluido; contagem 
de leucócitos superior a 2.000/µL, ou quantidade 
de neutrófilos degenerados (neutrófilos tóxicos) 
igual ou superior a 500/µL. 

E) A cirurgia somente deverá ser realizada se o flui-
do for constituído de sangue ou fluido sanguino-
lento em que o hematócrito do fluido seja seme-
lhante ao sanguíneo e um animal que não estabi-
lize com ressuscitação, indicando hemorragia in-
terna aguda. 

 
26. O sistema porta-hipofisário é um sistema de veias que 

tem um plexo principal que se inicia no hipotálamo e 
um plexo secundário situado na adeno-hipófise. Esses 
plexos são interligados por vênulas que transportam o 
sangue do plexo hipotalâmico para o plexo adeno-
hipofisário. Os hormônios de liberação transportados 
no hipotálamo são distribuídos para o sistema porta- 
hipofisário e transportados para a adeno-hipófise, on-
de estimulam ou inibem a secreção de hormônios es-
pecíficos. Os hormônios hipofisários são liberados na 
circulação para estimular secreções de glândulas se-
cundárias. Tais secreções regulam os tecidos em fun-
cionamento e exercem retroalimentação negativa so-
bre o hipotálamo e hipófise. A regulação de cada 
glândula secundária é admitida como um circuito 
(DUKES, 2004). Sobre os circuitos e funções das 
glândulas exócrinas, é CORRETO afirmar: 

 
A) Os hormônios do hipotálamo secretam Ocitocina e 

ADH, que percorrem os axônios até chegar à neu-
ro-hipófise, onde, através do sistema porta-
hipofisário, ganham a corrente sanguínea. A oci-
tocina vai atuar no processo no processo de 
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amamentação, enquanto o ADH faz a regulação 
dos níveis de cálcio no sangue. 

B) O efeito mais conhecido da prolactina é a secre-
ção do leite na fêmea, para amamentação. Quan-
do há excesso de prolactina circulante, células 
específicas no hipotálamo percebem essa altera-
ção, impedindo a liberação de PRH (hormônio li-
berador de prolactina). Este processo é denomi-
nado ciclo de retroalimentação negativa da prolac-
tina. 

C) A regulação da secreção de calcitonina pela tire-
oide depende do nível sanguíneo de cálcio. En-
quanto que quantidades excessivas de T3 e T4 
exercem efeito de retroalimentação negativa para 
T3 e T4 e de estímulo positivo para secreção de 
calcitonina. 

D) O hormônio de liberação do hormônio do cresci-
mento (GHRH) hipotalâmico estimula a secreção 
do GH da hipófise por intermédio do sistema por-
ta-hipofisário. O GH age estimulando o crescimen-
to linear dos ossos longos e promovendo o equilí-
brio nitrogenado positivo ao mesmo tempo em 
que promove efeito lipolítico. Em pacientes com 
baixa secreção de GH, o crescimento não se dá 
de forma adequada e a consequência é o nanis-
mo. 

E) O cortisol é o único hormônio adrenal cuja síntese 
e liberação não são dependentes da secreção hi-
pofisária de ACTH. Assim, ainda que a hipófise 
não libere ACTH na corrente sanguínea, o cortisol 
continuará sendo secretado e distribuído para as 
células do corpo. 

 
27. Doenças com tratamento cirúrgico em boca e orofa-

ringe são parte da rotina em clínica cirúrgica do médi-
co veterinário de pequenos animais. Pacientes apre-
sentam doenças orais por motivos diversos, incluindo 
anormalidades congênitas, neoplasias orais, trauma-
tismo, corpos estranhos, brigas violentas, doenças da 
cavidade oral e doenças de origem dentária. A fístula 
oronasal adquirida é resultado de uma comunicação 
anormal e indesejada entre boca e cavidade nasal, 
resultante de um trauma ou de doença periodontal se-
vera. Considere um cão macho, raça Schnauzer mini-
atura, 7 anos, portador de doença periodontal grau IV 
(severa). O exame detalhado da cavidade oral revela 
extensas placas de tártaro, halitose intensa, retração 
gengival concomitante a edema, eritema e dor ao to-
que suave na gengiva. O paciente apresenta epistaxe 
nasal, espirros e dificuldade mastigatória relatada pelo 
proprietário, que está preocupado com o mau cheiro 
do animal. O diagnóstico é de fístula oronasal em re-
gião do canino superior direito, que se encontra com-
prometido e já sem fixação radicular. Você opta pela 
exodontia seguida de cirurgia reparadora para o tra-
tamento da fístula. Sobre o tratamento cirúrgico para 
fístula oronasal adquirida, é CORRETO afirmar: 

 
A) É importante manter os dentes envolvidos nos 

processos fistulares, a fim de não prejudicar a 
mastigação do paciente. 

B) Por ser uma região de cicatrização rápida, deis-
cências de sutura não ocorrem em cirurgias de 
aproximação ou de flap para correção da fístula 
oronasal. 

C) Em caso de deiscência de sutura, uma nova cor-
reção deve ser realizada imediatamente, visto que 
fístulas recorrentes são um grave risco à saúde do 
paciente, podendo, inclusive, levar a doenças do 
trato respiratório superior e pulmões. 

D) Deve-se evitar a realização de tratamento para ri-
nite concomitante à realização da correção cirúr-
gica de fístulas oronasais visto que há possibilida-
de de interferir na qualidade da cicatrização e os 
fios de sutura podem sofrer ação dos antibióticos, 
diminuindo sua resistência, resultando em deis-
cências. 

E) As técnicas de flape normalmente resultam em 
resultados melhores que técnicas de aproximação 
dos bordos fistulares. Isso acontece porque há 
menos tensão tecidual e maior suporte para o re-
paro.  

 
28. As feridas são classificadas de acordo com diversas 

características que as diferenciam entre si, algumas 
dessas características estão descritas a seguir. Clas-
sifique corretamente as feridas e, após, assinale a al-
ternativa que corresponde a esta classificação. 

 

I. São causadas por atropelamentos ou contato com 
superfícies irregulares ou pontiagudas, resultando 
em avulsão dos tecidos. 

II. Dano à pele consistindo em perda da epiderme e 
parte da derme. 

III. Uma ferida irregular com danos variáveis tanto no 
tecido superficial quanto subjacente; tem pouca 
hemorragia e intensa dor inicial. 

IV. Sua principal característica é ter uma pequena le-
são externa e grande destruição tecidual subja-
cente. 

V. Observa-se pouca dor inicial e hemorragia abun-
dante. 

 

A classificação CORRETA é, respectivamente: 
 

A) Incisa, laceração, punctória, abrasão e avulsão. 
B) Avulsão, abrasão, laceração, punctória e incisa. 
C) Punctória, laceração, incisa, avulsão e abrasão. 
D) Abrasão, punctória, incisa, laceração e avulsão. 
E) Laceração, avulsão, abrasão, incisa, punctória,  

 
29. O vólvulo gástrico acomete com frequência cães de 

grande porte em período pós-prandial. A flacidez de 
ligamentos gástricos associada à ingestão de alimen-
tos em grande quantidade e em curto espaço de tem-
po são fatores relacionados pela literatura como en-
volvidos na patogenia dessa síndrome aguda. O nível 
de gravidade dessa síndrome obriga o médico veteri-
nário a intervir de modo emergencial, impedindo a 
morte iminente pela: 

 



 

                                    Processo Seletivo – Residência Médico-Veterinária – Câmpus Toledo 
Pág. 8 

 

 

 

A) correção imediata da torção gástrica. 
B) administração imediata de antibióticos de largo 

espectro, prevenindo a peritonite. 
C) correção imediata do desequilíbrio ácido-base. 
D) descompressão gástrica iniciada enquanto se ini-

cia a terapia de choque, através de punção ou 
sonda gástrica, garantindo a função respiratória. 

E) redução imediata da temperatura corporal para 
preservar o SNC da bacteremia/toxemia secundá-
ria da obstrução do trato digestivo. 

 
30. A hiperplasia prostática benigna constitui a prostato-

patia canina mais comum. As causas potenciais de 
hiperplasia incluem proporção anormal de andrógenos 
com relação a estrógenos, aumento do número de re-
ceptores androgênicos e aumento na sensibilidade te-
cidual a andrógenos. Sobre o diagnóstico das prosta-
topatias, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Encontra-se hiperplasia prostática benigna na 

maior parte dos cães castrados com mais de seis 
anos de idade. 

B) Todos os cães apresentam sinais clínicos de te-
nesmo, hematúria e sangramento uretral. 

C) Radiograficamente, a próstata apresenta-se nor-
mal. 

D) A ultrassonografia mostra envolvimento prostático 
assimétrico e difuso. 

E) O diagnóstico diferencial inclui cistos prostáticos, 
cistos periprostáticos, prostatite, neoplasias pros-
táticas, abcessos prostáticos e metaplasia esca-
mosa prostática. 

 
31. Apesar das afecções da uretra do macho serem, em 

geral, incomuns, a casuística de felinos obstruídos 
com DTUIF (Doença do Trato Urinário Inferior dos Fe-
linos) é relativamente alta na medicina veterinária. Es-
sas obstruções costumam decorrer principalmente de 
tampão uretral (“plug”) e urólitos. Os sinais clínicos 
apresentam similitude na maioria dos casos, evidenci-
ados por hematuria, disúria, estrangúria, chegando, às 
vezes, à obstrução completa do fluxo urinário, que 
poderá acarretar distensão vesical, uremia pós-renal e 
hipercalemia, tornando-se uma emergência médica. 
Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) A castração (qualquer que seja seu sexo) aparen-

temente diminui o risco da doença, devido a mu-
danças metabólicas que ocorrem após esse pro-
cedimento.  

B) Gatos alimentados com rações enlatadas têm 
menos probabilidade de serem acometidos pela 
DTUIF. 

C) O consumo hídrico reduzido, resultando em uma 
urina concentrada, influencia o nível de saturação 
de componentes minerais e promove a formação 
de cálculos e cristais. 

D) A obstrução ao fluxo de urina, em qualquer ponto 
abaixo do nível dos rins, leva ao acumulo de resí-
duos metabólicos e insuficiência renal aguda 
(IRA). 

E) A forma não obstrutiva da DTUIF pode ser causa-
da por urolitíase não obstrutiva, cistite idiopática 
não obstrutiva, infecção bacteriana, defeitos ana-
tômicos e neoplasias.  
 

32. A hiperplasia endometrial cística é uma resposta ute-
rina anormal que se desenvolve durante o diestro (fa-
se luteal do ciclo), quando ocorre uma produção ova-
riana alta ou prolongada de progesterona ou progeste-
rona administrada exogenamente. Em uma hiperpla-
sia endometrial cística, acumula-se fluído nas glându-
las endometriais e lúmen uterino. Esse ambiente ute-
rino anormal permite colonização bacteriana e piome-
tra. Sobre o diagnóstico da piometra, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) A hipoglicemia é um achado incomum nas cade-

las com piometra. 
B) Algumas vezes, tumores uterinos obstruem o es-

coamento das secreções uterinas e podem contri-
buir para o desenvolvimento de piometra. 

C) A produção de hormônio do crescimento induzida 
por progesterona pode causar hipoglicemia per-
sistente. 

D) Os achados de hemograma mais comuns são 
neutrofilia sem desvio à esquerda, monocitose e 
evidencias de intoxicação leucocitária. 

E) As anormalidades mais comuns incluem aumento 
nas atividades de ALT e fosfatase alcalina. 

 
33. A Doença do Disco Intervertebral (DDIV) é uma das 

causas mais comuns de alterações neurológicas em 
cães. É uma afecção provocada pela degeneração do 
disco intervertebral, podendo ocorrer extrusão (Han-
sen tipo I) ou hérnia (Hansen tipo II) do disco que, por 
sua vez, podem causar compressão da medula e/ou 
raízes nervosas e até concussão medular. Diante do 
exposto, considera-se consenso no tratamento da 
DDIV em cães: 

 
I. Imobilização do paciente, administração de glico-

corticoides,  
II. Indicação de cirurgia quando o animal apresentar 

ataxia, paresia ou paralisia de membros. 
III. Administração de fluidoterapia intensa, uso de an-

tioxidantes como vitamina C, vitamia E e DMSO. 
IV. Administração de anti-inflamatórios não esteroi-

dais (AINS) e succinato sódico de metilpredniso-
lona associados. 

V. Contraindicação de cirurgia em todos os casos de 
DDIV. 

 
Estão CORRETAS somente a(s) alternativa(s): 

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

 
34. Um pastor alemão de 8 anos de idade manifestou 

claudicação intermitente em membro torácico, não te-
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ve histórico de trauma e demonstrava pequeno au-
mento de volume em região supracarpal. No exame 
radiográfico, apresenta alteração de margem perios-
teal em metáfise distal de rádio e aumento de volume 
em tecidos moles. Quais os prováveis diagnósticos 
que podem ser pesquisados? 

 
A) Neoplasia óssea e displasia articular. 
B) Artrose e osteocondrite dissecante. 
C) Neoplasia óssea e osteomielite.  
D) Tendinite e ruptura de ligamentos. 
E) Osteocondrite dissecante e espondilose. 

 
35. Um cão sem raça definida de 9 meses de idade foi 

encaminhado ao serviço de radiologia, com histórico 
de claudicação há 4 semanas em membro pélvico es-
querdo. O exame radiográfico apresentou a seguinte 
descrição: “articulação coxofemoral com presença de 
área lítica em bordo cranial de cabeça de fêmur, os-
teófito periarticular e remodelação de colo femoral.”. 

 

 
 

Com qual diagnóstico o caso acima é compatível? 
 

A) Necrose asséptica de cabeça de fêmur. 
B) Displasia coxofemoral. 
C) Osteossarcoma. 
D) Luxação de cabeça e colo femoral. 
E) Osteocondrite dissecante. 

 
36. Em reparos de fraturas de cães e gatos, algumas 

ações são necessárias para um tratamento adequado 
e gerar possibilidades de recuperação funcional da 
área lesionada. Qual alternativa apresenta as condi-
ções ADEQUADAS para o tratamento? 

 
A) Fixação dos segmentos ósseos com reparo cirúr-

gico por síntese metálica, imobilidade do animal, 
alimentação com ração de filhotes, ausência de 
infecção no local. 

B) Aplicação de talas e bandagens imediatamente 
após a lesão, permanência de irrigação sanguínea 

no membro afetado, administração de suplemen-
tação de cálcio. 

C) Imobilização do animal e restrição de deambula-
ção, fornecimento de fosfato bicálcico na dieta, 
uso de antibióticos profiláticos, administração de 
calcitonina. 

D) Uso de talas gessadas ou fixadores externos para 
imobilização de segmentos ósseos, exposição à 
luz solar do animal, se este for filhote, ausência de 
infecção no local da fratura, controle da irrigação 
sanguínea no local. 

E) Controle de infecção no local da fratura, imobili-
dade e justaposição dos bordos da fratura, nutri-
ção balanceada e exposição do animal à luz solar, 
permanência de um fluxo sanguíneo adequado ao 
foco de lesão. 

 
37. A imagem abaixo é característica de quais condições 

degenerativas em cães? 
 
 

 
 

A) Discoespondilite e espondolomielopatia. 
B) Síndrome da cauda equina e doença do disco in-

tervertebral. 
C) Doença do disco intervertebral e espondilose de-

formante. 
D) Espondilose anquilosante e síndrome da cauda 

equina. 
E) Doença do disco intervertebral e esclerose de pla-

cas vertebrais. 
 

38. A displasia coxofemoral é uma anormalidade das arti-
culações coxofemorais devido às alterações ósseas 
nas margens do acetábulo, na cabeça e colo do fê-
mur, gerando uma desarmonia ou instabilidade desta 
articulação. Afeta todas as raças, especialmente as de 
grande porte e crescimento acelerado, por exemplo, 
rottweillers, pastores e filas. Sobre essa doença, é 
CORRETO afirmar: 

 
I. Esta doença hereditária, poligênica, de gene re-

cessivo, portanto, tanto o pai quanto a mãe, ne-
cessariamente, precisam ser portadores destes 
genes. 

II. Esta doença hereditária, poligênica, de gene re-
cessivo, portanto tanto o pai quanto a mãe, ne-
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cessariamente, precisam ser portadores da doen-
ça. 

III. Os fatores ambientais também influenciam a evo-
lução desta doença, como: velocidade de cresci-
mento, nutrição, tipo de exercícios praticados, 
obesidade, características do piso onde o animal 
costuma andar, entre outras. 

IV. Nesta doença ocorre aumento da tensão sobre os 
tecidos e estruturas moles que mantêm a articula-
ção, afrouxamento desses tecidos, perda do con-
tato articular, arrasamento da cavidade acetabu-
lar, subluxação, edema, ruptura do ligamento re-
dondo, pequenas fraturas acetabulares e artrose 
acetabular. 

V. O exame clínico define em qual categoria o animal 
se encontra. Estas categorias são definidas da 
seguinte maneira: A = HD -: Animal sem sinais de 
displasia; B = HD+/-: Animal com articulações co-
xofemorais próximas do normal; C = HD +: Dis-
plasia coxofemoral leve; D = HD ++: Displasia co-
xofemoral moderada; E = HD+++: Displasia coxo-
femoral severa. 

 
São CORRETAS apenas as afirmações: 

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

 
39. As hérnias diafragmáticas são reconhecidas comu-

mente por clínicos de pequenos animais e podem ser 
congênitas ou ocorrer após traumatismo. Raramente 
são diagnosticadas hérnias pleuroperitoneais congêni-
tas em pequenos animais, pois muitos animais afeta-
dos morrem ao nascimento ou imediatamente após. A 
maior parte das hérnias diafragmáticas em cães e ga-
tos resulta de traumatismo, particularmente de aciden-
tes com veículos motorizados. Referente à exposição, 
analise as proposições e assinale a alternativa que 
apresenta as afirmações CORRETAS.  

   
I. A hérnia diafragmática traumática possui mortali-

dade mais alta quando a cirurgia é realizada em 
menos de 24 horas ou mais de um ano após a le-
são.  

II. Qualquer distúrbio que cause anormalidades res-
piratórias (por exemplo, derrame pleural, pneumo-
tórax, pneumonia) deve ser um diagnóstico dife-
rencial quanto à hérnia diafragmática. 

III. Para tratar a efusão pleural extrapulmonar em sua 
forma aguda, faz-se tunelização subcutânea  
para toracocentese, a ser realizada no 12º espaço 
intercostal do hemitórax direito.  

IV. O posicionamento do animal em decúbito lateral 
direito pode ajudar na ventilação de um animal 
com hérnia diafragmática. 

V. Anormalidades laboratoriais específicas são in-
comuns. Em caso de herniação hepática, os valo-
res séricos de alanino-aminotransferase e fosfa-
tase alcalina podem ficar elevados. 

A) As afirmações I, II e III estão corretas. 
B) AS afirmações II, III e IV estão corretas. 
C) As afirmações I, II e V estão corretas. 
D) As afirmações I, III e V estão corretas. 
E) As afirmações III, IV e V estão corretas. 

 
40. Quando os músculos do diafragma pélvico falham em 

sustentar a parede retal há distensão retal persistente 
e prejuízo na defecação. A causa do enfraquecimento 
do diafragma pélvico é pouco compreendida, mas 
acredita-se que se associe com hormônios masculi-
nos, esforço e fraqueza ou atrofia musculares congê-
nitas ou adquiridas. Sobre essa afirmação, assinale a 
resposta CORRETA. 

 
A) A fraqueza do diafragma pélvico pode levar à obs-

trução retal crônica. 
B) A fraqueza do diafragma pélvico pode levar ao 

aparecimento de hérnia perineal, principalmente 
em cães machos intactos. 

C) A fraqueza do diafragma pélvico pode levar à in-
flamação perianal. 

D) A fraqueza do diafragma pélvico é comum em 
animais com neoplasias de saco anal. 

E) A fraqueza do diafragma pélvico está presente 
nos casos de constipação crônica, principalmente 
em fêmeas intactas. 
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