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1. O manejo nutricional adequado de suínos é um fator 

determinante para o sucesso na atividade suinícola. 
Para tanto, a suplementação de minerais, como o fer-
ro, é bastante utilizada em leitões no período neonatal. 
Assinale a alternativa CORRETA que compreende 
uma alteração laboratorial encontrada em casos de 
carência nutricional de ferro em suínos. 

 
A) Anemia macrocítica normocrômica. 
B) Anemia normocítica normocrômica. 
C) Policitemia relativa.  
D) Anemia microcítica hipocrômica. 
E) Policitemia absoluta 

 

2. As amostras sanguíneas devem ser coletadas em 
tubos específicos de acordo com a análise a ser reali-
zada, caso contrário, a alíquota facilmente será rejei-
tada. A necessidade de uma nova coleta ocasionará 
prejuízos à saúde do animal devido ao retardo na ob-
tenção dos dados e consequente demora no diagnós-
tico, prognóstico ou até avaliação da terapêutica insti-
tuída, além de causar descontentamento ao proprietá-
rio. Sabendo que é essencial conhecer o tipo de 
amostra necessária para cada análise, assinale a al-
ternativa CORRETA que compreende a opção de 
acondicionamento de uma amostra sanguínea que vi-
sa à dosagem de glicose.  

 
A) Tubo contendo fluoreto de sódio. 
B) Tubo contendo citrato de sódio. 
C) Tubo sem anticoagulante. 
D) Tubo contendo heparina. 
E) Tubos contendo citrato de sódio ou sem anticoa-

gulante. 
 

3. Os corticoides são agentes largamente utilizados na 
Medicina Veterinária que simulam a ação dos esteroi-
des hormonais endógenos. O uso prolongado de tal 
medicação, por vezes necessária para atingir o resul-
tado terapêutico, pode ocasionar diversas alterações 
orgânicas. Assinale a alternativa CORRETA que com-
preende uma alteração laboratorial frequentemente 
encontrada em caninos submetidos à corticoterapia 
prolongada. 

 
A) Eosinofilia. 
B) Linfocitose. 
C) Neutrófilos hipersegmentados. 
D) Neutropenia. 
E) Desvio nuclear de neutrófilos à esquerda  

acentuado. 
 

4. A diabetes melito geralmente afeta cães de média 
idade, sendo caracterizada pela insuficiência insulínica 
e capaz de ocasionar distúrbios relativos ao metabo-
lismo dos carboidratos, proteínas e lipídeos. Assinale 
a alternativa CORRETA que compreende um achado 
laboratorial encontrado em um canino com diabetes 
melito descompensada. 

 
A) Glicemia sérica normal quando em jejum. 
B) Hiperestenúria. 
C) Glicosúria não acompanhada de hiperglicemia. 
D) Oligúria. 
E) Poliúria e polidpsia compensatória. 

 
5. A urinálise é um exame rotineiro que compreende o 

exame físico, químico e a avaliação dos sedimentos 
urinários. A correta interpretação dos dados obtidos no 
exame requer uma visão conjunta de todas essas eta-
pas do processo. Durante a urinálise de um paciente, 
o exame químico revelou a presença de sangue, sen-
do possível concluir que: 

 
A) certamente o teste químico para proteínas resulta-

rá em resultado negativo. 
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Diagnóstico Laboratorial  

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 03/2014. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões cons-
tituem 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 tin-
teiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
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003 



 

                                    Processo Seleti vo – Residência Médico Veterinária – Câmpus Toledo 
Pág. 2 

 
 

 
B) na sedimentoscopia o veterinário é capaz de reco-

nhecer a hemoglobinúria 
C) na sedimentoscopia o veterinário é capaz de reco-

nhecer a mioglobinúria. 
D) pode se tratar de uma hematúria, hemoglobinúria 

ou até mioglobinúria. 
E) somente o exame físico é capaz de diferenciar as 

possíveis causas da positividade para sangue no 
exame químico 
 

6. A cirrose hepática é um distúrbio secundário a uma 
injúria hepática de causas diversas. Tal processo é 
crônico, irreversível e progressivo e ocorre alteração 
na arquitetura do órgão. A alteração laboratorial IN-
FREQUENTE em quadros de cirrose hepática em ca-
ninos é: 

 
A) elevação da ureia. 
B) aumento da glicemia. 
C) alterações nos níveis de amônia. 
D) hiperproteinemia. 
E) normalidade nos níveis de albumina sérica. 

 
O caso clínico a seguir serve de base para as 

questões 7 e 8 . 
 

Um canino macho de 9 anos foi atendido no Hospital 
Veterinário da PUC apresentando poliúria, polidpsia, 
opacidade de pelame, úlceras gengivais, prostração, 
emagrecimento progressivo, vômitos esporádicos e 
alimentando-se normalmente, segundo a proprietária. 
Mediante o quadro clínico do paciente, o Médico Vete-
rinário solicitou alguns exames laboratoriais, abaixo 
descritos com seus respectivos resultados. 
Obs.: não houve intercorrências durante a coleta san-
guínea. 

 
Hemograma e plaquetometria 

 

  Unidades 
Valores do 

paciente 

Parâmetros nor-

mais para caninos 

Eritrócitos milhões/mm³ 2,0 5,5 - 8,5 

Hemoglobina g/dl 4,0 12 - 18 

Hematócrito % 12 37 - 55 

VGM fl 60 60 - 77 

CHGM g/dl 33 32 - 36 

Leucócitos 

totais 
nº/µl 8.000 6.000 - 17.000 

Bastonetes nº/µl 0 0 - 300 

Segmentados nº/µl 4000 3.000 - 11.400 

Eosinófilos nº/µl 500 100 - 750 

Basófilos nº/µl 0 Raros 

Linfócitos nº/µl 3.000 1.000 - 4.800 

Monócitos nº/µl 1.000 150 - 1.350 

Plaquetas nº/mm³ 195.000 200.000 - 500.000 

Reticulócitos % 0 0 - 0,5 

Hematoscopia: Normocitose. Normocromia. Intensa 
formação de agregados plaquetários 

 
Bioquímica 

 

  Unidades 
Valores do 

paciente 

Parâmetros 

normais para 

caninos 

Albumina g/dl 1,5 2.6 – 3.3 

Proteínas totais 

séricas 
g/dl 5,0 5.4 – 7.1 

Globulina g/dl 3,5 2.7 – 4.4 

Ureia mg/dl 258 21.4 – 59.92 

Creatinina g/dl 6,0 0.5 – 1.5 

AST UI/L 10 6.2 – 13 

ALT UI/L 80 21 – 86 

FA UI/L 150 20 – 156 

Glicose mg/dl 90 70 – 110 

Bilirrubina total mg/dl 0,4 0.1 – 0.5 

Bilirrubina indi-

reta 
mg/dl 0,3 0.01 – 0.49 

Bilirrubina direta mg/dl 0,1 0.06 – 0.12 

 
7. Valendo-se do laudo laboratorial, a causa mais prová-

vel da anemia do paciente é a: 
 

A) leucemia vera. 
B) doença hemolítica imunomediada. 
C) hemoparasitose. 
D) diminuição na produção de eritropoietina. 
E) policitemia. 

 
8. A alteração nos níveis séricos de albumina são decor-

rentes mais provavelmente de: 
 

A) albuminúria. 
B) hiperglobulinemia. 
C) insuficiência hepática. 
D) maior aporte nutricional proteico. 
E) cirrose hepática. 

 
9. A hemostasia é um processo fisiológico, de forma que 

distúrbios relativos às fases da hemostasia são fre-
quentes em pequenos animais e capazes de gerar 
quadros hemorrágicos ou trombóticos. O sangramento 
excessivo encontrado ao coletar sangue de caninos 
positivos para hepatite infecciosa canina possivelmen-
te ocorreu devido: 

 
A) à alteração na hemostasia primária. 
B) à alteração da hemostasia terciária. 
C) à alteração na hemostasia secundária. 
D) à atividade normal dos fatores da coagulação as-

sociada à trombocitopenia. 
E) à diminuição da fibrinólise. 
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10. O patologista clínico veterinário deve, no momento do 

recebimento da alíquota sanguínea, avaliar a qualida-
de da amostra e detectar possíveis desvios nos pa-
drões de normalidade, como alterações relativas à co-
loração plasmática. No período pós-prandial, normal-
mente, o plasma sanguíneo pode apresentar-se: 

 
A) hemolisado. 
B) ictérico. 
C) límpido.  
D) avermelhado. 
E) lipêmico. 

 
11. Insetos pertencentes à subordem Cyclorrapha são 

importantes dentro da Parasitologia pelo fato de se 
constituírem em veiculadores e/ou transmissores de 
doenças, além da produção de miíases primárias e 
secundárias, o que ocasiona grandes prejuízos à pe-
cuária. Larvas desses ciclorrafos, conforme o local de 
desenvolvimento, são denominadas de biontófagas, 
necrófagas e necrobiontófagas, ocorrendo, respecti-
vamente, em: 

 
A) tecido vivo – matéria orgânica – tecido necrosado. 
B) água parada – tecido necrosado – tecido vivo. 
C) tecido vivo – tecido necrosado – matéria orgânica. 
D) matéria orgânica – tecido vivo – tecido necrosado. 
E) tecido necrosado – tecido vivo – matéria orgânica. 

 
12. A Giardia sp. é um protozoário pertencente ao filo 

Sarcomastigophora que pode acometer os animais e o 
homem. A infecção sintomática apresenta um quadro 
de diarreia crônica, esteatorreia, cólicas abdominais, 
sensação de distensão, podendo levar à perda de pe-
so e desidratação. Quanto ao ciclo biológico do parasi-
ta, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apresenta hospedeiro definitivo e intermediário. 
B) O cisto é eliminado infectante no ambiente. 
C) Os trofozoitos eliminados no ambiente são extre-

mamente resistentes. 
D) O protozoário é monomórfico. 
E) A multiplicação do protozoário ocorre no  

estômago. 
 

13. O Haemonchus sp. é um nematódeo que parasita 
ruminantes e ocorre com maior frequência nas regiões 
mais quentes do planeta. Quanto ao ciclo biológico, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os ruminantes se infectam pela ingestão da larva 

de segundo estágio. 
B) O ciclo biológico envolve como hospedeiro paratê-

nico os ácaros oribatídeos. 
C) O quadro de diarreia acontece somente quando o 

animal estiver com infecção concomitante de ou-
tros parasitas. 

D) São parasitas de intestino delgado. 
E) O parasita se alimenta de sangue. 

 
 

14. Um criador de ovinos lhe procurou preocupado com o 
grande número de animais doentes e algumas mortes 
que, segundo ele, eram devido à verminose. Assinale 
a alternativa correspondente ao(s) exame(s) recomen-
dado(s). 

 
A) Técnica de Gordon e Whitlock. 
B) Técnica de Gordon e Whitlock e Willis e Mollay. 
C) Técnica de Coprocultura. 
D) Técnica de Gordon e Whitlock e Coprocultura. 
E) Técnica de Willis e Mollay. 

 
15. Você é chamado para atender a uma propriedade de 

ovinos com surto de aborto. Logo ao chegar à proprie-
dade, faz uma anamnese completa e percebe que o 
provável diagnóstico é toxoplasmose, confirmado pos-
teriormente pelos exames laboratoriais. Assinale a al-
ternativa que corresponde ao tratamento para as fê-
meas prenhas. 

 
A) Tratamento à base de anti-helmínticos. 
B) Tratamento à base de Imidocarb. 
C) Tratamento à base de Sulfas. 
D) Tratamento à base de Toltrazuril. 
E) Tratamento à base de Ivermectina. 

 
16. Os ácaros causadores de sarnas são comuns na roti-

na de uma clínica de animais de companhia. As prin-
cipais alterações clínicas são a queda de pelo e o pru-
rido intenso. Quanto à enfermidade causada pelos 
ácaros, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O diagnóstico é realizado pelo exame de fezes. 
B) O Demodex multiplica-se no folículo piloso e glân-

dula sebácea. 
C) O gênero Sarcoptes não causa prurido. 
D) A sarna demodécica é uma zoonose. 
E) No tratamento não se deve usar Moxidectina em 

Collie. 
 

17. Quanto à Gastrinterite Parasitária de Cães e Gatos, 
análise as seguintes afirmativas: 

 

I. A infecção pelo Ancylostoma caninum tem como 
principal alteração clinica a anemia e a diarreia. 

II. O ciclo evolutivo do Dypilidium caninum apresenta 
hospedeiro intermediário e definitivo. 

III. A infecção pelo Toxocara acorre pela ingestão da 
larva. 

IV. O mecanismo de transmissão do Strongyloides sp 
pode ser através do “Ciclo de Loss”. 

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 

 
A) II e IV. 
B) I e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
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18. As células do sistema imune são responsáveis pela 

fagocitose e/ou destruição dos microrganismos que 
entram em contato com o animal. Essa imunidade po-
de ser caracterizada por resposta imune inata ou res-
posta imune adquirida. Quanto às células do sistema 
imune, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O LT produz anticorpos. 
B) Um exemplo de célula apresentadora de antígeno 

são os segmentados. 
C) O neutrófilo é uma das primeiras células a fazer 

reposta imune. 
D) O LB faz resposta imune inata. 
E) O eosinófilo faz resposta imune adquirida. 

 
19. Após o contato com o microrganismo, o animal desen-

volve a resposta imune inata; caso essa resposta não 
consiga combater o agente, então, o animal produz a 
resposta imune adquirida. Quanto à resposta imune 
adquirida, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os anticorpos auxiliam a destruição do microrga-

nismo pelo sistema complemento. 
B) O LT é responsável pela imunidade humoral. 
C) O LB é responsável pala imunidade celular. 
D) O plasmócito produz proteínas do sistema com-

plemento. 
E) Os anticorpos são responsáveis pela fagocitose 

dos vírus. 
 

20. As bactérias são microrganismos extracelulares e 
intracelulares, podendo ser facultativa ou obrigatória. 
Sobre a resposta imune às bactérias, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 

A) Cápsula, Fímbrias e Flagelos são antígenos fracos 
para estimular resposta imune. 

B) A IgG é mais eficiente na opsonização de bacté-
rias invasivas quando comparada a IgM. 

C) Bactérias extracelulares são capazes de liberar to-
xinas que podem ser inativadas pelos macrófagos. 

D) A imunidade mediada por LT citotóxico é o princi-
pal componente da resposta imune contra bacté-
rias intracelulares obrigatórias. 

E) Bactérias intracelulares são facilmente eliminadas 
após a formação de anticorpos. 

 
21. Uma clostridiose de bovinos e outras espécies ani-

mais, resultante principalmente da ingestão de toxina 
previamente formada por bactérias anaeróbias, assu-
me importância econômico-sanitária no Brasil e está 
relacionada com a osteofagia observada em bovinos 
mantidos em áreas deficientes em fósforo, sem a ade-
quada suplementação mineral, e com a presença na 
pastagem de restos de cadáveres contaminados. Sur-
tos têm sido registrados nos últimos anos em extensas 
regiões do país, acometendo, sobretudo, fêmeas em 
gestação ou lactação, com a estimativa de centenas 
de milhares de mortes atribuídas às toxinas. Os princi-
pais sinais clínicos são a dificuldade de locomoção, 
caracterizada por andar cambaleante e duro, afetando 

principalmente os membros posteriores e evoluindo 
para os anteriores, bradicardia e a respiração é dis-
pnéica, dificultosa, diafragmática (abdominal), com 
inspiração em duas fases, sendo a segunda prolonga-
da. O animal tende a ficar deitado em decúbito ester-
no-abdominal. Quanto às injúrias teciduais: 

 
A) estão presentes na musculatura estriada esquelé-

tica e sistema nervoso. 
B) no miocárdio e na musculatura estriada esqueléti-

ca. 
C) quando presente, é patognomônica do cérebro. 
D) são observadas na musculatura estriada esquelé-

tica. 
E) não são observadas lesões. 

 
22. Na necropsia em um caprino, as alterações macros-

cópicas observadas foram amolecimento das circunvo-
luções cerebrais, herniação do cerebelo em direção ao 
forame magno e, ao corte, coloração amarelada e ca-
vitação da substância cinzenta. Ao exame histológico, 
o animal estudado apresentava necrose laminar do 
córtex cerebral, afetando todas as camadas ou so-
mente as intermediárias, caracterizada por palidez 
(perda da eosinofilia) do córtex, aumento dos espaços 
perivasculares e perineuronais, vacuolização do neu-
rópilo, presença de neurônios eosinofílicos, hiperplasia 
e tumefação das células endoteliais dos vasos san-
guíneos. Segundo a descrição das lesões, assinale a 
alternativa que dá o diagnóstico anatomopatológico 
CORRETO.  

 
A) Leucoencefalomalácia. 
B) Polioencefalomalácia. 
C) Meningoencefalite. 
D) Cinomose. 
E) Intoxicação por NaCl. 

 
23. Ela é causada pela multiplicação exagerada do agente 

etiológico que, normalmente, está presente nos folícu-
los pilosos e glândulas sebáceas. Alguns fatores po-
dem predispor a multiplicação desse agente na pele 
dos animais, como: genética, nutrição, raça, estresse. 
As lesões estão distribuídas geralmente em áreas de 
alopecia focal na cabeça, membros e tronco. São le-
sões com formação de crostas, tamponamento folicu-
lar e piodermite. O prurido (coceira) normalmente está 
presente. O diagnóstico é feito pela anamnese com o 
proprietário, análise de sinais clínicos apresentados 
pelo animal, raspado profundo de pele, biópsia de pele 
e histopatologia. De acordo com as dados clínicos 
descritos, assinale a alternativa CORRETA que cita a 
doença que demonstra essas características:  

 
A) carcinoma epidermoide. 
B) dermatomicose por microsporum canis. 
C) carcinoma de células escamosas. 
D) sarna sarcóptica. 
E) sarna sarcóptica. 

 
24. Morfologicamente, é uma neoplasia de tecido mesen-

quimal, com origem fibroblástica, que mostra muito 
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frequentemente o envolvimento da epiderme (invasi-
va). As células neoplásicas são fusiformes ou estrela-
das e, geralmente, mostram hipercromasia e atipia. O 
número de mitoses geralmente é baixo, embora variá-
vel. Os limites da neoplasia são geralmente indistintos. 
De acordo com a descrição morfológica, assinale a al-
ternativa CORRETA que cita a neoplasia descrita.  

 
A) Sarcoide equino. 
B) Papiloma. 
C) Fibropapiloma.  
D) Carcinoma basocelular. 
E) Carcinoma espinocelular.  

 
25. Presença de células escamosas habitualmente pe-

quenas, redondas ou poligonais, com um citoplasma 
denso eosinofílico (acidofílico), e um núcleo persisten-
te. Esse padrão associa-se frequentemente a condi-
ções inflamatórias. Podem ocorrer células escamosas 
maiores, semelhantes a escamas superficiais, com ci-
toplasma queratinizado e um núcleo persistente. Nesta 
situação, se estas células estão agrupadas ou se tor-
nam alongadas, ou se os núcleos estão aumentados, 
pode existir uma lesão intraepitelial. De acordo com a 
descrição, assinale a alternativa CORRETA que cita a 
injuria tecidual descrita.  

 
A) Espondilose. 
B) Degeneração balonosa.  
C) Paraqueratose. 
D) Degeneração hidrópica. 
E) Ortoqueratose. 

 
26. Peritonite é a inflamação do peritônio. Pode ser locali-

zada ou generalizada, sendo geralmente aguda. Assi-
nale a alternativa que descreve CORRETAMENTE 
aspectos clínicos e morfológicos da Peritonite infecci-
osa (PIF).  

 
A) A peritonite infecciosa felina seca é a forma mais 

grave da doença, em que muitos vasos sanguí-
neos são gravemente danificados e há acúmulo 
de líquido no abdômen. Quando os vasos sanguí-
neos do abdômen são afetados, a barriga do gato 
incha devido à acumulação de líquido (ascite). 

B) Existem duas formas: uma forma dita "seca" e 
uma forma "efusiva" ou "úmida", que não depende 
da quantidade de exsudato líquido encontrado na 
cavidade peritoneal. 

C) A peritonite infecciosa felina úmida é a forma mais 
branda da doença, em que muitos vasos sanguí-
neos são gravemente danificados e não há acú-
mulo de líquido no abdômen. Quando os vasos 
sanguíneos do abdômen são afetados, a barriga 
do gato incha devido à acumulação de líquido (as-
cite).  

D) Existem duas formas: uma forma dita "seca" e 
uma forma "efusiva" ou "úmida", dependendo da 
quantidade de exsudato líquido encontrado na ca-
vidade peritoneal. 

E) A peritonite infecciosa felina, mais conhecida pelo 
acrônimo PIF, é uma síndrome causada pela bac-

téria Corona felis. É contagiosa entre os felinos, 
contaminando o intestino, o fígado, os rins, o cé-
rebro e todo o sistema nervoso dos animais, le-
vando à formação abcessos nos órgãos afetados. 

 
27. Injúria celular ocorre quando a capacidade adaptativa 

é excedida ou quando não exista uma resposta adap-
tativa possível, sendo, até certo ponto, reversível. Em 
um contexto científico, é uma substância de origem bi-
ológica, sintetizada por um micro-organismo, que pro-
voca danos à saúde de um ser vivo ao entrar em con-
tato ou através de absorção, tipicamente por interac-
ção com macromoléculas biológicas, tais como enzi-
mas e receptor. Assinale a alternativa CORRETA que 
contém a substância descrita no enunciado. 

 
A) Agente tóxico. 
B) Veneno. 
C) Toxemia. 
D) Intoxicação. 
E) Toxina. 

 
28. Lesão resultante do golpe contra um objeto não ponti-

agudo nem cortante. Neste caso a pele permanece ín-
tegra. Ocorre nos planos mais profundos, principal-
mente tecido subcutâneo e musculatura subjacente. 
Na necropsia, só é evidente após a remoção da pele. 
De acordo com as características descritas, assinale a 
alternativa que cita o nome CORRETO desta lesão. 

 
A) Abrasão. 
B) Contusão. 
C) Laceração. 
D) Incisão. 
E) Ruptura. 

 
29. Através do estudo da forma dos seres vivos, ou de 

parte deles, podemos chegar a inúmeras conclusões. 
Esse estudo pode ser dividido em duas partes: visão 
macroscópica e microscópica, uma ferramenta funda-
mental para a identificação e classificação das doen-
ças. Baseia-se na observação das estruturas presen-
tes no corpo dos seres, o que direciona o estudo das 
organizações estruturais dos organismos, possibilitan-
do comparações entre os diferentes tipos de organiza-
ções estruturais. A partir dessas caracteristicas, é 
possivel chegarmos ao diagnóstico de determinadas 
enfermidades. Assinale a alternativa CORRETA que 
cita qual o tipo de diagnóstico é obtido quando são a-
valiadas as caracteristicas descritas no enunciado. 

 
A) Etiológico. 
B) Presuntivo. 
C) Morfológico. 
D) Prognóstico. 
E) Terapêutico. 

 
30. Duas semanas após uma lesão isquêmica  do miocár-

dio, o miocárdio necrótico foi amplamente substituído 
por capilares, fibroblastos e colágeno. Uma variedade 
de células inflamatórias está presente. Qual dos se-
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guintes tipos de células inflamatórias desempenha um 
papel importante no processo de cura? 

 
A) Células plasmáticas.  
B) Neutrófilos.  
C) Eosinófilos.  
D) Células epitelioides.  
E) Macrófagos.  

 
31. Para a diferenciação do gênero Streptococcus sp., a 

técnica de Bacitracina tem grande valia, uma vez que 
somente apresenta positividade para um agente espe-
cífico deste grupo. Assinale a alternativa que contém o 
agente em questão. 

 
A) Streptococcus pyogenes. 
B) Streptococcus faecalis. 
C) Streptococcus agalactae. 
D) Todos os Streptococcus β – hemolíticos. 
E) Streptococcus aureus. 

 
32. Um dos principais patógenos causadores de gastroen-

terites em animais domésticos é a Salmonella sp. Es-
se patógeno é uma enterobactéria e, portanto, é gram 
negativa. Para diferenciar este patógeno de outras en-
terobactérias, utilizamos técnicas de cultivo em meios 
seletivos e provas bioquímicas, como: 

 
A) meio de enriquecimento. 
B) meio seletivo. 
C) meio diferencial. 
D) meio em placas. 
E) meio em tubos. 

 
33. Um dos principais patógenos causadores de gastroen-

terites em animais domésticos é a Salmonella sp. Es-
se patógeno é uma enterobactéria e, portanto, é gram 
negativa. Para identificação deste patógeno, utiliza-
mos técnicas de cultivo em meios seletivos e provas 
bioquímicas. É possível utilizar técnicas presentes nas 
alternativas abaixo, EXCETO: 

 
A) Meio TSI (Tríplice açúcar e Ferro), Meio XLD (Xi-

lose Lisina Desoxicolato) e Meio Hektoen. 
B) Meio TSI (Tríplice açúcar e Ferro), Meio CS (Citra-

to de Simmons) e Caldo MSRV (Rappaport-
Vassiliadis). 

C) Meio Hektoen, Meio MIO (Motilidade, Indol e Orni-
tina) e Meio XLD (Xilose Lisina Desoxicolato). 

D) Meio TSI (Tríplice açúcar e Ferro), Meio MIO (Mo-
tilidade, Indol e Ornitina), Meio CS (Citrato de 
Simmons) e Dnase. 

E) Meio MIO (Motilidade, Indol e Ornitina), Meio CS 
(Citrato de Simmons) e Meio TSI (Tríplice açúcar e 
Ferro). 

 
34. A estrutura da membrana celular dos microrganismos 

pode diferir entre si, sendo que algumas possuem um 
envoltório de ácidos graxos e lipídios complexos, de-
nominados ácidos micólicos, que não permitem a fixa-
ção de corantes comuns. Tais microrganismos são 

chamados de BAAR (Bactérias Álcool-Ácido Resisten-
tes). Após a fixação do esfregaço da amostra em lâ-
mina, a sequência correta dos reagentes utilizados pa-
ra a coloração pode ser descrita como: 

 
A) Fucsina Fenicada, Solução de Cetona e Vermelho 

de Metila. 
B) Fucsina Alcalina, Solução Álcool-Ácido e Azul de 

Metileno. 
C) Fucsina Fenicada, Solução Álcool-Ácido e Azul de 

Metileno. 
D) Fucsina de Kinyoun, Solução de Cetona e Gliceri-

na. 
E) Fucsina de Kinyoun, Solução Álcool-Ácido e Ver-

melho de Metila. 
 

35. Em exames rotineiros de gados leiteiros com Mastite 
Clínica confirmada, normalmente, são remetidas ao 
laboratório amostras dos tetos afetados para identifi-
cação e diferenciação do patógeno causador da pato-
logia. As bactérias gram positivas são comumente en-
contradas como causadoras, sendo com maior preva-
lência o Staphylococcus aureus e o Streptococcus 
agalactiae (grupo B). Uma técnica realizada em labo-
ratório para diferenciar tais microrganismos consiste 
em semear um inóculo conhecido de S. aureus em 
placa de ágar sangue e, perpendicularmente a esta 
semeadura, inocular a cepa da amostra suspeita de S. 
agalactiae (grupo B). Quando ocorre a formação na in-
tersecção de uma seta ou meia lua, o teste é conside-
rado positivo para a cepa suspeita. Esse teste é co-
nhecido como: 

 
A) Teste CAMP. 
B) Teste de Seta Indicadora. 
C) Teste de Hemólise. 
D) Teste de PYR. 
E) Teste de Optoquina. 

 
36. Um dos meios mais comuns utilizados na rotina inicial 

em laboratórios de microbiologia é o de Ágar Sangue. 
Para elaboração deste meio, são utilizadas a base 
comercial, que pode ser Blood ágar base, Columbia 
Ágar Base, Mueller Hinton Ágar, adicionado da quanti-
dade de 5% v/v de sangue desfibrinado de: 

 
A) Cães ou gatos. 
B) Bovinos ou equídeos. 
C) Suínos ou bovinos. 
D) Não importa qual a origem do sangue desfibrina-

do. 
E) Carneiro ou coelho. 

 
37. Em uma suspeita clínica de doença dermatológica, o 

material coletado pelo clínico foi enviado ao laboratório 
de Microbiologia para identificação do possível agente 
que, de acordo com a análise clínica, pode ser um 
fungo. Neste sentido, como rotina da prática laborato-
rial para identificação de fungos patogênicos, utiliza-
mos o meio de cultivo: 
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A) Ágar Saboraund. 
B) Ágar Mycosel. 
C) Ágar Sangue. 
D) Ágar MacConkey. 
E) Ágar Chocolate. 

 
38. As dermatofitoses são muito comuns na clínica de 

animais domésticos. Os seus principais agentes são 
do gênero Epidermophyton, Microsporum e Tricho-
phyton. Para diferenciá-los em diagnóstico laboratorial, 
utilizamos suas características morfológicas observa-
das em microscópio, principalmente no que se refere 
aos Macroconídeos e Microconídeos. Em relação aos 
macronídeos, as características dos gêneros citados 
são, respectivamente: 

 
A) Paredes lisas e finas, cilíndricos, com 1 a 4 sep-

tos; paredes grossas e rugosas, fusiforme, com 1 
a 15 septos; e paredes lisas e finas, forma variada, 
com 1 a 12 septos. 

B) Paredes finas e rugosas, cilíndricos, com 1 a 4 
septos; paredes grossas e lisas, fusiforme, com 1 
a 15 septos; e paredes lisas e delgadas, fusifor-
mes, com 1 a 12 septos. 

C) Paredes lisas e finas, fusiformes, com 1 a 4 sep-
tos; paredes grossas e rugosas, cilíndricas, com 1 
a 15 septos; e paredes rugosas e finas, forma va-
riada, com 1 a 12 septos. 

D) Paredes lisas e grossas, cilíndricos, com 1 a 4 
septos; paredes grossas e rugosas, fusiforme, 
com 1 a 15 septos; e paredes lisas e delgadas, ci-
líndricas, com 1 a 12 septos. 

E) Paredes rugosas e finas, cilíndricas, com 1 a 12 
septos; paredes grossas e rugosas, fusiforme, 
com 1 a 4 septos; e paredes lisas e delgadas, ci-
líndricas, com 1 a 15 septos. 

 
39. Uma das técnicas de rotina e triagem em um laborató-

rio de microbiologia é a coloração de Gram, que é am-
plamente utilizada para diferenciar bactérias gram po-
sitivas das bactérias gram negativas. Dos microrga-
nismos citados abaixo, os que não se descoloram com 
a utilização do álcool, resultando em uma coloração 
azul ou roxa, são: 

 
A) Streptococcus sp., Escherichia sp. e Neisseria sp. 
B) Staphylococcus sp., Bacillus sp. e Salmonella sp. 
C) Staphylococcus sp., Streptococcus sp. e  

Enterococcus sp. 
D) Streptococcus sp., Bacillus sp. e Proteus sp. 
E) Streptococcus sp., Klebsiella sp. e Shigella sp. 

 
40. Para realizarmos uma correta distribuição da amostra 

pelo Ágar preparado na placa de Pétri, utilizamos a 
técnica de semeadura, espalhando o conteúdo amos-
tral de forma homogênea e com técnica própria. Neste 
sentido, a alternativa que apresenta apenas as técni-
cas indicadas para semeadura em placa é: 

 
A) Estria sinuosa, estria reta, picada central e picada 

em profundidade. 

B) Pour-plate ou disseminação, estria simples, esgo-
tamento em estrias ou estrias múltiplas e spread-
plate ou distensão. 

C) Estria sinuosa, estria reta e spread-plate ou dis-
tensão. 

D) Pour-plate ou disseminação, estria simples, esgo-
tamento em estrias ou estrias múltiplas e picada 
em profundidade. 

E) Estria sinuosa, estria reta, picada central e difu-
são. 
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