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1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 
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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 principal 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. A terceira falange (ou falange distal) é avaliada 

radiograficamente primeiro, com as projeções LM 
(láteromedial) e DP65O 3F (dorsopalmar com 
angulação de 65 graus). A incidência ML permite em 
muitos pacientes com severa claudicação, visualizar 
uma linha radiotransparente entre a parede dorsal do 
casco e da terceira falange, além de um afastamento 
evidente da porção distal da terceira falange em 
relação à superfície dorsal do casco.  
Assinale a alternativa que descreva 
CORRETAMENTE o diagnóstico radiográfico para os 
achados descritos. 

 
A) Osteíte podal. 
B) Síndrome do navicular. 
C) Calcificação da cartilagem alar. 
D) Laminite. 
E) Fratura da margem solear. 
 

7. Considere a situação clínica em que um equino 
jovem, sem histórico de trauma, apresenta 
claudicação de membro pélvico direito, com 
distensão capsular e dor ao exame clínico da região 
do tarso. O exame radiográfico realizado nesta 
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articulação demonstra uma área radiotransparente, 
circular e bem definida, localizada na crista da tróclea 
do talo.  
Assinale a alternativa que represente o diagnóstico 
radiográfico CORRETO para este paciente. 

 
A) Artrite infecciosa. 
B) Osteocondrose. 
C) Artrite imunomediada. 
D) Doença articular degenerativa. 
E) Fratura antiga.  
 

8. Em um equino com aumento de volume em região de 
articulação metacarpo-falangeana, com evolução de 
um mês, aumento de temperatura e sem tratamento 
prévio, um dos diagnósticos diferenciais mais 
importantes é a artrite infecciosa. Considerando que 
o exame radiográfico da articulação citada demonstre 
distensão da cápsula articular, alterações de 
remodelamento periarticular, diminuição do espaço 
articular, esclerose subcondral e alterações periostais 
proliferativas, assinale a alternativa que contenha a 
CORRETA interpretação dos achados radiográficos, 
considerando-se o histórico e os sinais clínicos deste 
paciente. 

 
A) Está confirmada a artrite infecciosa. 
B) Não é possível excluir artrite infecciosa. 
C) Não há evidência de doença articular. 
D) Existem evidências de doença articular 

secundária aguda. 
E) Existem evidências de doença articular 

secundária crônica. 
 

9. Os agonistas dos receptores adrenérgicos α2 e os 
opioides têm ação analgésica e a aplicação 
preventiva pela via epidural pode minimizar os efeitos 
clínicos e comportamentais indesejáveis. A aplicação 
epidural de analgésicos pode dispensar a anestesia 
geral em intervenções urogenitais de equinos e, 
ainda, minimizar os efeitos adversos decorrentes do 
uso sistêmico. Em equinos é CORRETO afirmar que: 

 
A) A morfina aplicada pela via epidural promove 

analgesia isenta de depressão respiratória, 
hipomotilidade, hipertermia ou alterações 
locomotoras. 

B)  A xilazina aplicada pela via epidural prolonga 
a analgesia, porém causa ataxia grave ou 
depressão cardiorrespiratória. 

C) Morfina administrada por via intravenosa pode 
causar taquicardia,  hipotensão e rigidez da 
marcha. 

D) Baixas doses de agonistas adrenérgicos por 
via epidural geram bradipneia e 
broncodilatação. 

E) Uma dose de morfina administrada pela via 
epidural produz um período de analgesia 
menor quando comparada com uma dose de  
morfina administrada por via intravenosa. 

 
10. Os fenotiazínicos são classificados como 

antipsicóticos e neurolépticos e promovem 
tranquilização leve sem que ocorra desligamento do 
paciente com o meio. Esses fármacos são muito 

utilizados em equinos para diversos procedimentos 
clínicos e/ou cirúrgicos e, portanto, é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) Seu principal efeito hemodinâmico é a 

hipertensão arterial, resultante do bloqueio de 
receptores α-adrenérgicos periféricos e 
consequente vasoconstrição periférica. 

B) A acepromazina, por exemplo, pode provocar 
prolapso peniano em garanhões; portanto, 
deve ser utilizada com cautela. 

C) Derivados fenotiazínicos deprimem a função 
do tronco cerebral em equinos ativando os 
receptores da dopamina. 

D) Apresentam bom efeito analgésico em 
equinos. 

E) Podem ser utilizados sem restrição em animais 
com comprometimento circulatório (síndrome 
cólica) devido a seus efeitos hipotensores. 

 
11. A variação para os valores de frequência cardíaca, 

frequência respiratória e temperatura retal para 
cavalos saudáveis podem ser, respectivamente:  

 

A) 30 a 44 batimentos por minuto, 5 a 10 
movimentos por minuto e 36,5 a 37,5°C. 

B) 60 a 70 batimentos por minuto, 12 a 20 
movimentos por minuto e 38,5 a 39,5°C. 

C) 80 a 90 batimentos por minuto, 20 a 30 
movimentos por minuto e 37,5 a 38,5°C. 

D) 12 a 20 batimentos por minuto, 12 a 20 
movimentos por minuto e 39,5 a 40,0°C. 

E) 30 a 44 batimentos por minuto, 12 a 20 
movimentos por minuto e 37,5 a 38,5°C. 

 
12. Considere uma égua PSI de 3 anos de idade, que 

viajou 500 Kg, apresentou os seguintes achados 
clínicos: frequência cardíaca: 60; frequência 
respiratória: 12; mucosas: róseas e ressecadas; 
tempo de preenchimento capilar: 4 segundos; e 
turgor de pele levemente aumentado.  
Assinale a alternativa que determina o grau de 
desidratação deste animal e define o tratamento 
adequado. 

 
A) Desidratação de 0 -5%. A égua deverá receber 

50 L de Ringer. 
B) Desidratação de 7-10 %. A égua deverá 

receber 50 L de Ringer com lactato. 
C) Desidratação de 7-10%. A égua deverá 

receber 10 L de Ringer com lactato. 
D) Desidratação de 5%. A égua deverá receber 

25 L de solução de eletrólitos via sonda 
nasogástrica. 

E) Desidratação de 15%. A égua deverá receber 
4 L solução hipertônica seguida de 30L de 
solução de ringer com lactato. 

 
13. Marque a alternativa que descreve os exames 

complementares importantes para diagnosticar um 
cavalo adulto que apresentou febre elevada, tosse, 
secreção nasal mucopurolenta e crepitação e sibilos 
difusos pelo tórax há 2 meses. 
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A) Apenas hemograma e endoscopia. 
B) Hemograma e hemocultura e lavado 

broncoalveolar. 
C) Hemograma, endoscopia e lavado 

broncoalveolar. 
D) Endoscopia, hemograma e mensuração de 

lactato plasmático. 
E) Endoscopia e lavado endotraqueal. 
 

14. Um cavalo Quarto de Milha,  que estava solto em 
baia fresca, apresentou frequência cardíaca de 60 
batimentos por minuto (bpm) (sons rítmicos e sem 
sopros) , frequência respiratória de 20 movimentos 
por minuto, temperatura de 38,5 C.  
Sobre os parâmetros fisiológicos obtidos neste 
exame, assinale a alternativa que interpreta 
CORRETAMENTE a condição do equino. 

 
A) A frequência respiratória e a temperatura 

encontram-se moderadamente elevadas 
indicando que o trato respiratório deve ser 
cuidadosamente avaliado para determinar a 
existência de um processo infeccioso. 

B) A frequência cardíaca e respiratória e a 
temperatura estão moderadamente 
aumentadas. Como o animal estava solto na 
baia, este achado é indicativo de que há um 
processo infeccioso ativo, possivelmente de 
origem digestiva, já que a frequência cardíaca 
esta elevada. 

C) Os parâmetros estão dentro da normalidade. 
D) A frequência cardíaca está elevada indicando 

que o cavalo possa estar desidratado ou com 
dor. 

E) O animal está febril. 
 

15. Saber sobre as trocas de dentes decíduos por 
definitivos faz parte do conhecimento necessário para 
quem trabalha com cavalos. Para os médicos 
veterinários que atendem cavalos de corrida, que 
iniciam o trabalho bastante jovens, precisam estar 
atentos, pois os momentos de trocas dentárias 
podem interferir no apetite e no treinamento.  De 
qualquer forma, saber estimar a idade de um cavalo 
é importante no momento do atendimento ou para um 
exame pré-compra. Portanto, a idade CORRETA 
para a troca dos dentes incisivos pinça, médio e 
canto dos cavalos é: 

 

A) 2, 3 e 5 anos de idade, respectivamente. 
B) 1,5, 2,5 e 3,5 anos de idade, respectivamente. 
C) 2,5, 3,5 e 4,5 anos de idade, respectivamente. 
D) 1,0, 2,0 e 3,0 anos de idade, respectivamente. 
E) 3,0, 4,0 e 5,0 anos de idade, respectivamente. 
 

16. A pleuropneumonia pode ser causada por trauma 
perfurante da cavidade torácica, mas usualmente é 
doença infecciosa bacteriana, que pode levar os 
cavalos a óbito se não diagnosticada rapidamente 
para o início precoce do tratamento. Após a suspeita 
clínica, o uso do ultrassom diagnóstico fornece o 
diagnóstico definitivo. Em seguida, a drenagem dos 
hemitoráx afetados propiciará melhora clínica, 
juntamente com a antibioticoterapia, que controlará a 

infecção. O diagnóstico preliminar pode ser obtido 
através do exame clínico e laboratorial, através dos 
seguintes achados: 

 

A) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
crepitação na auscultação pulmonar, febre, 
corrimento nasal seroso. Leucocitose com 
desvio à esquerda e valores normais para 
fibrinogênio. 

B) Taquipneia, tosse profunda e produtiva, sibilos 
evidenciados por toda a área de auscultação 
pulmonar, febre, corrimento nasal que pode ser 
mucossanguinolento. Leucocitose com desvio 
à esquerda associada à hiperfibrinogenemia. 

C) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
roçar de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, corrimento nasal 
que pode ser mucossanguinolento. Leucopenia 
com desvio à esquerda degenerativo 
associada à hiperproteinemia. 

D)  Hiperpneia, tosse profunda e produtiva, roçar 
de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, descarga nasal 
que pode ser mucossanguinolento. Leucopenia 
e anemia profunda associada à 
hiperproteinemia. 

E) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
roçar de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, corrimento nasal 
que pode ser mucossanguinolento. 
Leucocitose com desvio à esquerda associada 
à hiperfibrinogenemia. 
 

17. A figura a seguir representa um eletrocardiograma de 
um cavalo com dificuldades para treinar e competir. 
Com uma intensidade leve de exercício este cavalo 
fica ofegante, bastante cansado. Em uma dada 
situação, o quadro foi mais sério e chegou a cair e 
permanecer em decúbito por vários minutos até a 
recuperação. Na auscultação cardíaca percebe-se o 
ritmo cardíaco bastante irregular.  
Com relação a esta arritmia pode-se afirmar que:  

 

 

 

A) Trata-se de bloqueio AV de segundo grau. Os 
intervalos irregulares entre os complexox QRS 
se devem à dificuldade do estímulo elétrico em 
ser conduzido aos ventrículos. 

B) Trata-se de fibrilação atrial. O ECG demostra 
complexos QRS irregulares, intervalos 
irregulares entre os complexos QRS e a falta 
de onda P. 

C) Trata-se de bloqueio AV completo. Os 
intervalos irregulares entre os complexox QRS 
se deve a não passagem do estímulo elétrico 
para os ventrículos. 
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D) Trata-se de foco ectópico atrial. A falta de 
ondas P demonstra isso. 

E) Trata-se de foco ectópico ventricular. A 
irregularidade dos complexos QRS demonstra 
isso. 

 
18. A pleuropneumonia pode ser causada por trauma 

perfurante da cavidade torácica, mas usualmente é 
doença infecciosa bacteriana que pode levar os 
cavalos à óbito se não diagnosticada rapidamente de 
modo a se dar início precoce do tratamento. Após a 
suspeita clínica, o uso do ultrassom diagnóstico 
fornece o diagnóstico definitivo. Em seguida, a 
drenagem dos hemitoráx afetados propiciará melhora 
clínica, juntamente com a antibioticoterapia, que 
controlará a infecção. O diagnóstico preliminar pode 
ser obtido através do exame clínico e laboratorial, 
pelos dos seguintes achados: 

 

A) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
crepitação na auscultação pulmonar, febre, 
corrimento nasal seroso. Leucocitose com 
desvio à esquerda e valores normais para 
fibrinogênio. 

B) Taquipneia, tosse profunda e produtiva, sibilos 
evidenciados por toda a área de auscultação 
pulmonar, febre, corrimento nasal que pode ser 
mucossanguinolento. Leucocitose com desvio 
à esquerda associada à hiperfibrinogenemia. 

C) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
roçar de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, corrimento nasal 
que pode ser mucossanguinolento. Leucopenia 
com desvio à esquerda degenerativo 
associada à hiperproteinemia. 

D) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 
roçar de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, corrimento nasal, 
que pode ser mucossanguinolento. 
Leucocitose com desvio à esquerda associada 
à hiperfibrinogenemia. 

E) Hiperpneia, tosse profunda e produtiva, roçar 
de pleuras ou surdez em área ventral de 
auscultação pulmonar, febre, descarga nasal 
que pode ser mucossanguinolento. Leucopenia 
e anemia profunda associada à 
hiperproteinemia. 

 
19. Sobre o exame neuro-oftámico assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
oftálmico, que é um ramo do nervo abducente. 

B) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
facial. 

C) O reflexo de piscar à ameaça avalia a 
integridade do nervo ótico e do nervo facial. 

D) O reflexo corneano avalia a integridade do 
nervo óculomotor. 

E) A síndrome de Horner está associada à lesão 
das vias parassimpáticas, pois acarreta 

midríase, sudorese facial e prolapso da terceira 
pálpebra. 
 

20. A síndrome vestibular periférico usualmente ocorre 
após o cavalo sofrer um traumatismo forte na região 
da nuca. Os sinais clínicos evidenciados que 
caracterizam esta afecção são: cabeça rodada, do 
lado afetado a orelha fica caída, há ptose palpebral e 
o focinho estará virado para o lado bom. O lábio 
inferior fica flácido deixando escorrer saliva. Esses 
sinais ocorrem devido à lesão nos seguintes nervos 
cranianos:  

 

A) Nervos vago e glossofaríngeo. 
B) Nervos vago e oculomotor. 
C) Nervos facial e vestibulococlear. 
D) Nervos facial e oculomotor. 
E) Nervos vago e vestibulococlear. 
 

21. Sobre o exame neuro-oftámico assinale a alternativa 
CORRETA. 

 

A) O reflexo de piscar à ameaça avalia a 
integridade do nervo ótico e do nervo facial. 

B) Ausência de reflexo ao se tocar a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
oftálmico, que é um ramo do nervo abducente. 

C) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
facial. 

D) O reflexo corneano avalia a integridade do 
nervo óculo-motor. 

E) A síndrome de horner está associada à lesão 
das vias parassimpáticas, pois acarreta 
midríase, sudorese facial e prolapso da terceira 
pálpebra. 
 

22. Um haras, grande criador de cavalos árabes, está 
com um sério problema com seus potros, perdendo 
em média 5 animais por ano. Estes animais são 
jovens entre 2 e 4 meses de vida. O haras apresenta 
alta lotação de piquetes onde estão altamente 
pisoteados, com acúmulo de fezes e excesso de 
poeira pela falta de verde. Segundo o proprietário, os 
animais apresentam tosse e corrimento nasal e ficam 
deprimidos. Foi realizado diagnóstico definitivo, pelo 
qual se constataram casos de infecção por 
Rhodococcus equi. 
Em relação ao caso, assinale a alternativa 
CORRETA:  

 
A) Infecção causada pelo agente Rhodococcus 

equi, bactéria anaeróbica gram negativa, 
responsável por uma pneumonia persistente 
em potros, raramente estabelecendo-se como 
uma doença endêmica em algumas 
propriedades. 

B) O único tratamento para esse quadro é o uso 
de eritromicina associada à rimfampicina por 
via oral em forma de pasta, devido à excelente 
penetração nas células e abcessos desses 
antibióticos. 
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C) No hemograma de um potro acometido por 
Rhodococcus equi, serão encontrados 
fibrinogênio diminuído e neutrofilia. 

D) O diagnóstico definitivo destes casos é 
realizado através dos sinais clínicos, 
hemograma, ultrassonografia e raio-x da região 
pulmonar e de uma cultura do aspirado, 
recuperado de um lavado transtraqueal, que irá 
confirmar o agente. 

E) Como tratamento recomenda-se o uso de 
plasma hiperimune, cuja indicação é a 
realização 1 L de plasma até 72 horas após o 
nascimento, repetindo a aplicação com 3 
semanas de vida. 
 

23. O ultrassonograma a seguir pertence ao terço 
proximal dos tendões flexores anteriores de um 
cavalo adulto (imagem à direita é o corte transversal 
e a da esquerda é o corte longitudinal). Assinale a 
alternativa que descreve as estruturas anatômicas 
enumeradas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abreviações: Tendão flexor digital superficial (TFDS) ; Tendão 
flexor digital profundo (TFDP); ligamento frenador do TFDP -  
check inferior (CI) e ligamento suspensor do boleto (LSB) 
 

A) 1: TFDS; 2: CI; 3: TFDP 
B) 1: TFDS; 2: CI; 3: TFDP 
C) 1: CI; 2: TFDS; 3: TFDP 
D) 1: TFDS; 2: TFDP; 3: Ligamento suspensor do 

boleto (LSB) 
E) 1: TFDP; 2: LSB e 3: TFDP 
 

24. Assinale a alternativa que descreve um protocolo 
anestésico seguro para realizar uma orquiectomia em 
dedúbito. 

 
A) Sedação com xilazina e butorfanol; indução 

com quetamina, manutenção com solução de 
éter gliceril guaiacol associado com quetamina 
e lidocaína e, finalmente, o bloqueio anestésico 
intratesticular. 

B) Sedação com quetamina e xilazina associados 
e manutenção com éter gliceril guaiacol e 
bloqueio anestésico no cordão espermático. 

C) Sedação com detomidina, indução com 
diazepan, manutenção com quetamina e 
bloqueio intratesticular. 

D) Sedação com diazepam, indução com propofol 
e analgesia com flunexim meglumine. 

E) Sedação com detomidina e morfina e indução 
com diazepam associado ao éter gliceril 
guaiacol. 

 
25. Assinale a alternativa que descreve como deve ser 

realizado o controle parasitário de um rebanho 
equino adulto. 

 
A) Exame de fezes a cada 3 meses; vermifugação 

apenas dos animais que apresentarem 
resultados da contagem de ovos por grama de 
fezes acima de 300 ovos/g e seleção do 
princípio ativo dependendo da tipagem das 
larvas. 

B) Vermifugação a cada 3 meses de todos os 
animais utilizando rodízio de princípios ativos 
específicos para cada estação do ano. 

C) Exame de fezes a cada 6 meses; vermifugação 
apenas dos animais que apresentarem 
resultados da contagem de ovos por grama de 
fezes acima de 300 ovos/g e seleção do 
princípio ativo dependendo da tipagem das 
larvas. 

D) Exame de fezes a cada 4 meses; vermifugação 
apenas dos animais que apresentarem 
resultados da contagem de ovos por grama de 
fezes acima de 700 ovos/g e seleção do 
princípio ativo dependendo da tipagem das 
larvas. 

E) Exame de fezes a cada 3 meses; vermifugação 
de todos os animais e seleção do princípio 
ativo dependendo da tipagem das larvas. 

 
 

26. As doenças respiratórias são consideradas a 
segunda maior causa de atendimentos na clínica 
equina. Nesse sentido, a abordagem clínica é 
fundamental para o diagnóstico definitivo. Parasitas 
gastrintestinais também podem ser causadores de 
doenças respiratórias em cavalos.  
Dos seguintes parasitas gastrintestinais, um deles, 
em função do ciclo evolutivo que realiza, e o outro 
por ter o cavalo como hospedeiro errático, podem 
causar doenças respiratórias nos cavalos. Marque a 
alternativa que os contempla.  

 

A) Cyathostomum e Oxyuris. 
B) Parascaris e Strongylus spp. 
C) Strongyloides e Strongylus spp. 
D) Dictyocaulus arnfieldi e Parascaris. 
E) Parascaris e Triodontophorus. 
 

27. Considere as afirmativas sobre a cicatrização de 
feridas equinas: 

 
I. Cavalos apresentam maior fibroplasisa 

evidenciada pela formação de granulação 
exuberante. 
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II. Cavalos apresentam menor taxa de 
contaminação das feridas embora convivam 
em ambiente sujo. 

III. A maioria das feridas equinas cicatrizam por 
segunda intenção. 

IV. Granulação exuberante ocorre devido à 
deficiência nutricional. 

V. O tecido de granulação impede a cicatrização 
e deve ser totalmente excisado quando 
presente. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

28. A avaliação radiográfica dos membros de equinos 
compreende um conhecimento anatômico detalhado, 
para a formação de um parâmetro de normalidade, 
bem como para a decisão da melhor incidência 
radiográfica para a avaliação de cada estrutura. 
Assinale a alternativa abaixo que contenha a 
incidência radiográfica que promove menor 
sobreposição, para cada uma das seguintes 
estruturas, respectivamente: sesamoide proximal 
medial (membro torácico direito); terceiro metacarpo; 
acessório do carpo.  

 

A) Dorsomedial-plantarolateral; Dorsopalmar; 
Dorsomedial-palmarolateral. 

B) Dorsolateral-palmaromedial; Dorsopalmar; 
Palmaromedial-dorsolateral. 

C) Dorsoplantar; Dorsopalmar; Palmaro-dorsal. 
D) Dorsomedial-palmarolateral; Dorsopalmar; 

Dorsolateral-palmaromedial. 
E) Palmaroproximal-palmarodistal; Craniocaudal; 

Laterolateral. 
 

29. Um equino da raça Quarto de Milha, de 8 anos de 
idade, fêmea, chegou até você com os seguintes 
sinais clínicos: epífora, blefaroespasmo, fotofobia, 
hiperemia conjuntival, leve opacidade em da córnea. 
O proprietário relata que após o tratamento existe 
uma melhora, mas o animal volta em pouco tempo 
com os mesmos sinais. No histórico você obtém a 
informação que este equino nunca foi vacinado e que 
na propriedade existem muitos roedores.  
Sobre o caso clínico descrito, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Trata-se de um caso de ceratite, com úlcera de 

córnea, cujo tratamento será o colírio à base 
de tobramicina, atropina 1%, acetilcisteina e 
lagrima artificial. 

B) Trata-se de um caso de uveíte recorrente 
equina, cujo tratamento será com lavagem do 
olho, 2 a 4 x ao dia com solução fisiológica 
resfriada, pomadas à base de clorfenicol  e 
gentamicina de 6 em 6hs em infecções 

bacterianas secundárias e lavagem do ducto 
nasolacrimal com sol fisiológico. 

C) Trata-se de um caso de conjuntivite, cujo 
tratamento consiste em a colírio à base de 
tobramicina, atropina 1%, acetilcisteina e 
lagrima artificial. 

D) Trata-se de um caso de ceratite, com úlcera de 
córnea, cujo tratamento consiste no uso de 
acetato de prednisolona, na dose de 10 a 25 
mg, de forma subconjuntival, quando, no 
exame da fluoresceína, este acusar negativo 
para úlcera de córnea. 

E) Trata-se de um caso de uveíte recorrente 
equina, cujo tratamento consiste no uso de 
acetato de prednisolona, na dose de 10 a 25 
mg de forma subconjuntival, quando, no exame 
da fluoresceína, este acusar negativo para 
úlcera de córnea. 

 
30. Em relação ao exame clinico oftálmico nos equinos, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) A sondagem do ducto nasolacrimal deve ser 
realizado na suspeita de obstrução do canal ou 
apenas para uma simples limpeza através da 
passagem de uma sonda, que deve entrar pelo 
canal lacrimal que está na porção medial do 
olho e verificar a saída de solução fisiológica 
pelo ducto nasal, que está localizado na 
narina. 

B) No teste de Shirmer, os valores fisiológicos 
obtidos através das tiras variam de 8-10 
mm/minuto, sendo que valores inferiores a 8 
mm / minuto são diagnósticos para um estado 
de deficiência de lágrima. 

C) O bloqueio do nervo auriculopalpebral nos 
auxilia na avaliação oftálmica devido ao 
relaxamento das pálpebras, podendo este ser 
palpado sob a pele dois dedos abaixo do globo 
ocular. Este bloqueio deve ser realizado com 
10-15 ml de lidocaína. 

D) O teste de Shirmer é realizado para a 
mensuração da produção de lágrimas. Ele é 
realizado com tiras que específicas após a 
instilação da fluoresceína. 

E) Na oftalmoscopia direta, devem-se procurar 
alterações em fundo de olho relativas à 
hiperefletividade, calibre dos vasos retinianos, 
hemorragia, descolamentos, pigmentações e 
forma do disco ótico. 

 
31. Considere as seguinte afirmações: 
 

I. Todos os exames de claudicação devem ser ser 
compostos das seguintes etapas: anamnese e 
identificação, inspeção, exame estático, teste da 
pinça do casco, exame dinâmico, testes de 
flexão, bloqueio perioneural e bloqueio intra-
sinovial. 

II. O bloqueio intrassinovial deve ser apenas 
conduzido depois do bloqueio perineural. 

III. Quando houver instabilidade e crepitação óssea, 
o exame dinâmico não deve ser conduzido. Neste 
caso, o exame radiológico deve ser antecipado. 
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IV. Em casos de efusão articular, não há 
necessidade de realizar o bloqueio intrassinovial. 

V. O bloqueio digital palmar deve ser realizado em 
ambos os membros em qualquer exame, já que 
80% dos cavalos apresentam alterações podais. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

32. Um cavalo de hipismo de 6 anos foi atendido devido 
à claudicação. O membro claudicante precisa ser 
determinado e, colocando-o para trotar, há evidência 
de dor no membro torácico interno quando o animal é 
trotado em círculo em piso duro. Ao trote em linha 
reta não se define bem o envolvimento do membro 
torácico esquerdo ou direito. O bloqueio anestésico 
digital palmar baixo no membro torácico direito fez 
com que a claudicação ficasse evidente no membro 
contralateral, ao momento que foi abolida do membro 
bloqueado. A supressão completa da claudicação 
aconteceu com o mesmo bloqueio anestésico no 
membro torácico esquerdo.  
Assinale a alternativa CORRETA para este caso: 

 
 

A) O diagnóstico provável é síndrome navicular. A 
confirmação se dará pelo estudo radiográfico 
através de radiografias de casco nas 
incidências dorsopalmar 650, lateromedial e a 
tangencial palmaro proximal – palmaro distal 
do osso navicular. 

B) O diagnóstico provável é um abscesso nos 
cascos. A confirmação se dará por 
procedimento de abertura da palma do casco 
para a drenagem. 

C) O diagnóstico provável é inflamação na 
articulação interfalangeana proximal. A 
confirmação se dará pelo estudo radiográfico 
através de radiografias de casco nas 
incidências dorso-palmar e lateromedial. 

D) O diagnóstico provável é inflamação na 
articulação interfalangeana distal. A 
confirmação se dará pelo estudo radiográfico 
através de radiografias nas incidências dorso-
palmar e lateromedial desta articulação. 

E) O diagnóstico provável é que esteja ocorrendo 
um problema relacionado ao ferrageamento.    

 
 

33. A artrose das articulações distais do tarso pode se 
apresentar clinicamente com claudicação de 
intensidade variada, com ou sem dor na palpação da 
articulação durante o exame físico. A realização de 
bloqueio anestésico diagnóstico pode ser a forma de 
se confirmar a suspeita diagnóstica durante o exame 
físico.  
Sobre os bloqueios úteis para esse diagnóstico, 
avalie as opções a seguir: 

 

I. Intrasinovial da articulação intertarsiana distal, 
intrasinovial da articulação tarsometatarsiana, 
fibular superficial, fibular profundo, tibial. 

II. Intrasinovial da articulação radiocarpiana, fibular 
superficial, fibular profundo, tibial. 

III. Intrasinovial da articulação tarsotibial, peroneo. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS : 
 
A) III. 
B) I e III. 
C) I. 
D) II e III. 
E) II. 

 
34. A fisiopatologia da laminite é um dos assuntos mais 

estudados e pesquisados em medicina equina por 
todo o mundo. Um dos principais grupos 
pesquisadores da laminite identificou a participação 
das matriz metaloproteinases (MMPs).  
A respeito das MMPs é CORRETO afirmar:  

 
A) Aparecem nos cascos somente quando ocorre 

a laminite, destruindo as adesões entre a 
lâmina dérmica e o estojo córneo. 

B) São provenientes do endotélio vascular, 
atingindo a lâmina dérmica nos casos de 
laminite devido ao aumento de permeabilidade 
vascular. 

C) Só são importantes no processo de renovação 
e crescimento dos cascos. 

D) Agem sobre o mecanismos de respiração 
celular nas células da lâmina dérmica. 

E) Estão presentes usualmente e participam do 
processo de renovação e crescimento dos 
cascos dos cavalos, mas são ativadas na 
laminite, destruindo as adesões entre a lâmina 
dérmica e o estojo córneo. 

 
35. Sobre dermatologia equina, é CORRETO afirmar 

que: 
 

A) Carcinoma espinocelular e melanomas 
apresentam alta incidência em cavalos 
tordilhos. 

B) Dermatofilose pode causar alopécia e 
formação de escaras severas e difusas por 
todo o corpo. 

C) Dermatofilose causa alopecia circular em 
diversas partes do corpo. 

D) As dermatites de quartela são causadas por 
pseudomonas sp. 

E) Dermatofilose é causada por Trichophyton 
mentagrophytes. 

 
36. Qual alternativa inclui apenas fatores decisivos para 

indicar um cavalo para uma laparotomia exploratória? 
 

A) Dor incontrolável, alteração do líquido 
abdominal (paracentese) e distenção de 
intestino delgado. 

B) Alteração na paracentese e distenção de alça. 
C) Distenção abdominal severa, dor incontrolável 

e endotoxemia. 
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D) Dor incontrolável e alteração do líquido 
abdominal (paracentese). 

E) Endotoxemia, alteração do líquido abdominal 
(paracentese) e dor incontrolável. 

 
37. Considere as alternativas abaixo sobre colites e 

enterites. 
 

I. A enterite proximal causa refluxo de grandes 
volumes podendo levar à ruptura gástrica. 

II. A colite pode levar a extensas perdas 
proteicas que acarretam a hipoproteinemia, 
que pode ser fatal. 

III. Equinos com colite e enterites desenvolvem 
endotoxemia e, portanto, devem sempre ser 
tratados com antibióticos. 

IV. Metronidazol pode ser incluído no tratamento 
de infecções gastrointestinais de equinos 
devido à alta incidência de processos 
infecciosos causados por bactérias 
anaeróbicas. 

V. O flunexim meglumine não deve ser utilizado 
em casos de enterite, pois pode dificultar a 
interpretação da resposta dolorosa. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

38. Sobre compactações do intestino grosso, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) As compactações de cólon são tratadas com 

fluidoterapia, laxantes orais e analgésicos, 
como o flunexim meglumine, quando 
necessário. 

B) Dentre as compactações do intestino grosso, o 
cólon menor corresponde ao local de maior 
incidência. 

C) Os enemas são eficientes para tratar 
compactações de ceco juntamente com a 
fluidoterapia e laxantes. 

D) Os laxantes osmóticos não devem ser 
utilizados em equinos por alterarem 
significativamente o equilibrio eletrolítico dos 
cavalos. 

E) As compactações de intestino grosso 
representam a maior causa de indicação de 
laparotomia em equinos. 

 
39. As endotoxemias são frequentes especialmente após 

episódios que envolvam o trato digestório dos 
cavalos. A passagem de bactérias ou toxinas das 
bactérias gram negativas para a circulação 
sanguínea deflagra uma resposta sistêmica por parte 
do sistema imunológico do cavalo, que pode levá-lo a 
óbito em poucas horas. Assim, o diagnóstico 
precoce, associando-se exame físico e laboratorial, é 
imprescindível para o salvamento do equino 
acometido. Em um cavalo com endotoxemia,    

podem-se encontrar, nas avaliações clínica e 
laboratorial, os seguintes achados:  

 

A) Aumento das frequências cardíaca e 
respiratória, febre, depressão, diarreia e 
membranas mucosas toxêmicas. Anemia 
associada à importante leucopenia. 

B) Aumento das frequências cardíaca e 
respiratória, febre, depressão, diarreia e 
membranas mucosas toxêmicas. 
Hemoconcentração associada à importante 
leucopenia. 

C) Aumento das frequências cardíaca e 
respiratória, febre, depressão, diarreia e 
membranas mucosas toxêmicas. 
Hemoconcentração associada à importante 
leucocitose. 

D) Diminuição das frequências cardíaca e 
respiratória, febre, dor abdominal, diarreia e 
membranas mucosas pálidas. Anemia 
associada à importante leucopenia. 

E) Diminuição das frequências cardíaca e 
respiratória, febre, depressão, diarreia e 
membranas mucosas toxêmicas. Anemia 
associada à importante leucocitose. 

 
40. A laminite é uma doença que pode ser considerada 

de etiologia multifatorial, mas que infelizmente ainda 
leva muitos cavalos a óbito em todo o mundo. A 
participação das matriz metaloproteinases (MMPs) foi 
bem descrita anteriormente sendo um fator que leva 
ao descolamento da união entre a lâmina dérmica e o 
estojo córneo. A intervenção precoce melhora as 
chances de sobrevida para o cavalo acometido e esta 
poderia ser constituída de:  

 
A) Crioterapia nos cascos, anti-inflamatório 

esteroidal, aspirina. 
B) Compressas quentes nos cascos, anti-

inflamatório esteroidal, heparina. 
C) Crioterapia nos cascos, anti-inflamatório não 

esteroidal, aspirina. 
D) Anti-inflamatório não esteroidal, adrenalina, 

aspirina. 
E) Anti-inflamatório esteroidal, adrenalina, 

aspirina. 
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