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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
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. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 
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 Anote o seu gabarito.                                       
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
 
1. O uso de fármacos anestésicos requer a análise e 

equilíbrio entre os efeitos desejados e os colaterais. 
Avalie as afirmativas abaixo: 
 

I. Os fenotiazínicos são tranquilizantes que 
diminuem o limiar de convulsão. 

II. A cetamina é uma ciclo-hexanona, um anestésico 
dissociativo que provoca intensa hipotensão.  

III. Os agonistas alfa 2 produzem sedação, 
miorrelaxamento, bradicardia e redução do débito 
cardíaco. 

IV. A associação de benzodiazepínicos com ciclo-
hexanonas é útil para a contenção química 
particularmente pelos efeitos miorrelaxantes dos 
primeiros. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) Apenas a afirmativa IV. 
B) Apenas as afirmativas I e II. 
C) Apenas as afirmativas I, II e III. 
D) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
E) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
 
 

2. Um exemplar de Boa constrictor proveniente de 
apreensão está com apetite normal, porém regurgitou 
cerca de três dias após a alimentação. Existe um 
aumento de volume na região gástrica do animal. 
Assinale a alternativa que possui um agente 
etiológico consistente com esse quadro clínico:  
 
A) Aeromonas aerophila. 
B) Eimeria constrictor. 
C) Besnoitia sp.. 
D) Pythonella serpentis. 
E) Cryptosporidium serpentis. 
 
 

3. Um charadriforme foi encontrado em um reservatório 
com óleo e está com o corpo completamente coberto 
por derivados de petróleo. Quais procedimentos 
devem ser realizados? 
 
A) Glicose via oral e aquecimento. 
B) Limpeza com solvente inorgânico e alimentação 

forçada. 
C) Aquecimento e fluidoterapia intracelomática. 
D) Banho com água fria e PVPI. 
E) Limpeza das penas com soda aquecida. 
 

4. Um exemplar de Callithrix penicillata está 
apresentando salivação excessiva, úlceras na língua, 
inapetência e convulsão.  
Assinale a alternativa que apresenta uma etiologia 
consistente com esse quadro:  
 
A) Herpesvirose. 
B) Salmonelose. 
C) Diabetes. 
D) Paramixovirose. 
E) Carcinoma espinocelular. 

 
 

5. Entre as características anatômicas da cavidade oral 
de Cebus apella está: 
 
A) Maxila bifurcada. 
B) Hemimandíbulas deslocáveis. 
C) Ápice dentário aberto. 
D) Língua sem papilas. 
E) Atonsilia. 
 
 

6. A taxa metabólica dos marsupiais é considerada 
baixa dentre os mamíferos; no entanto, as espécies 
tendem a mostrar uma grande habilidade de 
adaptação energética. Em cativeiro, essas 
características podem se tornar um problema, 
ocasionando: 
 
A) Constipação. 
B) Obesidade. 
C) Hibernação. 
D) Esclerose. 
E) Úlceras de decúbito. 
 
 

7. Os pentastomídeos são parasitos comumente 
encontrados em: 
 
A) Strix hylophila. 
B) Leopardus pardalis. 
C) Bothropoides jararaca. 
D) Ara ararauna. 
E) Didelphis albiventris. 
 
 

8. Algumas doenças têm ameaçado populações 
selvagens. É um exemplo clássico: 
 
A) Arbovírus em cervídeos do pantanal. 
B) Lentivírus em lobos guará. 
C) Fungos em quelônios da Flórida. 
D) Morbilivírus em focas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 

9. O aquecimento global pode trazer eventos que 
interferem com a atuação do médico veterinário. Qual 
opção NÃO está de acordo com essa afirmação? 
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A) Aumento da distribuição de artrópodes. 
B) Áreas de exploração agroflorestal sofrendo 

extremos de pluviometria. 
C) Aumento no número de espécies de hospedeiros 

para vírus, fungos e bactérias. 
D) Diminuição da produção de organismos 

marinhos. 
E) Diminuição na população de vetores. 
 
 

10. Qual a lesão patológica é vista na deficiência de 
vitamina A? 
 
A) Displasia anular dos tecidos. 
B) Anaplasia anafásica do tecido conjuntivo. 
C) Metaplasia escamosa das células produtoras de 

mucina. 
D) Metaplasia dos melanócitos. 
E) Hipertrofia dos queratinócitos. 
 
 

11. Os estudos anatômicos e fisiológicos são a base para 
o conhecimento das espécies que chegam aos 
centros de triagem.  
Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) As serpentes não possuem pálpebras e os 

escudos oculares são as estruturas que 
protegem o bulbo ocular. 

B) Os charadriformes possuem esporões ao lado da 
ranfoteca para amedrontar os oponentes. 

C) Apenas os répteis possuem o sistema porta 
renal, que é um problema a ser superado no 
tratamento das afecções. 

D) É característica exclusiva dos anatídeos a 
glândula uropígea, que impermeabiliza 
definitivamente as penas. 

E) Todas as aves possuem glândulas alócrinas e 
sudoríparas, que são reflexo do alto metabolismo 
desse grupo. 

 
 

12. Uma Aratinga leucophthalmus está apresentando 
retenção de ovo. Sobre esse tema, leia as afirmativas 
abaixo: 
 

I. O excesso de gordura na dieta como a 
alimentação exclusiva com sementes 
oleaginosas (amendoim e girassol) diminui a 
absorção de cálcio pelo intestino, predispondo a 
distocia em aves. 

II. Aves mantidas em condições de manejo 
inadequadas podem apresentar excesso de 
postura levando a desgaste orgânico por 
consumo de minerais. 

III. A falta de local adequado para postura, material 
inadequado nos ninhos, estresse, movimentação 
e desnutrição são causas de retenção de ovos 
em aves. 

IV. Doenças sistêmicas podem levar a 
acometimentos reprodutivos com alteração na 
composição da casca, menor número de ovos ou 
ovos com tamanhos variados, que podem ser 
responsáveis pela distocia. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) Apenas a afirmativa I. 
B) Todas as afirmativas. 
C) Apenas as afirmativas I e II. 
D) Apenas as afirmativas II e III. 
E) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
 
 

13. Na terapia emergencial em aves, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Glicose 5% por via endovenosa é a escolha na 

terapia emergencial da hemorragia aguda. 
B) Prefere-se o ringer simples devido ao estado de 

alcalose comum no estresse das aves. 
C) Fluidoterapia com solução de ringer com lactato 

por via intraóssea é uma boa opção.  
D) Canulação dos sacos aéreos é prejudicial pelo 

risco de lesão na parede da cavidade celomática. 
E) Devido à alta taxa metabólica deve-se reduzir a 

temperatura da ave durante o procedimento 
emergencial. 

 
 

14. Durante a urinálise de rotina realizada em um 
Chrysocyon brachyurus foram encontrados ovos 
grandes, castanhos e com escavações na casca. 
Assinale a alternativa com o agente etiológico 
possível:  
 
A) Pearsonema plica. 
B) Dictyocistis vulpis. 
C) Stephanurus dentatus. 
D) Capillaria urinaria. 
E) Dioctophyma renale. 
 
 

15. Sobre bloqueio do plexo braquial em aves, assinale 
(V) para verdadeiro  e (F) para falso : 
 

(      ) É um procedimento simples e de baixo custo.   
(     ) São exemplos de indicação do bloqueio: remoção 
de cistos e tumores, imobilização e coadjuvante em 
osteossínteses. 
(     ) Reduz os riscos cirúrgicos associados à anestesia 
geral. 
(    ) Não promove relaxamento muscular do membro 
torácico. 
(     ) Promove analgesia do membro torácico. 

 
Assinale a alternativa cuja sequência de cima para 
baixo esteja CORRETA: 
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A) V-F-F-V-F 
B) F-F-V-V-F 
C) F-V-V-F-V 
D) V-V-F-F-V 
E) V-V-V-F-V 

 
 

16. A Lei de Crimes Ambientais n. 9605, de 12 de 
fevereiro de 1998, dispõe sobre: 
 
A) A proibição da pesca de cetáceo nas águas 

jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. 
B) A proteção à fauna e dá outras providências. 
C) A política nacional do meio ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação e dá 
outras providências. 

D) As sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e 
dá outras providências. 

E) O estabelecimento e funcionamento de jardins 
zoológicos e dá outras providências. 

 
 

17. De acordo com a Resolução n. 714, de 20 de junho 
de 2002, do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, são considerados métodos 
recomendados de eutanásia: 
 
A) Barbitúricos, anestésicos inalatórios ou cloreto de 

potássio com anestesia geral prévia. 
B) Barbitúricos, embolia gasosa ou anestésicos 

inalatórios. 
C) Barbitúricos, traumatismo craniano ou 

bloqueadores neuromusculares. 
D) Bloqueadores neuromusculares, embolia gasosa 

ou descompressão. 
E) Barbitúricos, clorofórmio ou dióxido de carbono. 
 
 

18. Sobre contenção física de um exemplar de 
Sphiggurus sp.: 
 
A) Os espinhos podem ser arremessados até a 

distância de 2 vezes o comprimento da raiz do 
pelo. 

B) As mordidas não são um problema, pois 
apresentam apenas molares. 

C) Usar imobilização em esfera nas garras é 
indicado. 

D) Recomenda-se manter uma distância de 1,5 m do 
animal durante a contenção. 

E) O uso de luva de raspa de couro é essencial. 
 
 

19. Sobre administração de fármacos à distância com 
uso de zarabatana, assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O diâmetro interno da zarabatana deve variar 

entre 11 e 16 mm. 
B) É um procedimento de alto custo. 

C) Boa alternativa para pessoas que não sabem 
utilizar pistolas ou espingardas, pois requer 
pouca experiência. 

D) Alcance médio de 15 a 20 metros de distância. 
E) Serve para a administração de dardos até um 

volume de 3 ml. 
 
 

20. Cebus xanthosternos diferencia-se das demais 
espécies do gênero por apresentar coloração 
amarelada no peito e na parte anterior do braço e da 
cabeça, com dois tufos muito pequenos e voltados 
para trás, dando a impressão de ausência de tufos 
(Silva Júnior, 2001). 
Sobre essa espécie, avalie as assertivas abaixo: 
 
I. As principais ameaças são a destruição e 

alteração do habitat, o desmatamento, a caça e a 
captura de indivíduos para manutenção como 
animais de estimação. 

II. As populações de Cebus xanthosternos são 
poucas e ocorrem em áreas pequenas e 
altamente fragmentadas e isoladas umas das 
outras, estando, portanto, suscetíveis aos riscos 
tipicamente associados a populações de 
tamanho pequeno. 

III.  Pouco se sabe sobre a ecologia e o 
comportamento dessa espécie na natureza, pois 
a maioria dos dados disponíveis para o gênero 
Cebus refere-se a estudos com as espécies 
amazônicas. 

IV.  Uma estratégia para a conservação da espécie é 
a realização de campanhas de educação 
ambiental e aumento da fiscalização para 
proteger a espécie da caça e captura. 

V. Outra importante medida para a conservação da 
espécie é a organização de uma colônia em 
cativeiro viável no Brasil. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 
 
A) Apenas a assertiva III. 
B) Apenas as assertivas I e IV. 
C) Todas as assertivas. 
D) Apenas as assertivas II e IV. 
E) Apenas as assertivas I, III e V. 
 
 

21. Entende-se por espécies ameaçadas de extinção 
aquelas com alto risco de desaparecimento na 
natureza em futuro próximo, assim reconhecidas pelo 
Ministério do Meio Ambiente.  
Leia as questões abaixo sobre fauna brasileira 
ameaçada de extinção, e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) As populações de Amazona brasiliensis 

encontram-se severamente ameaçadas pela 
captura ilegal para o tráfico de animais silvestres. 
Trata-se de uma espécie com distribuição 
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bastante restrita, e até mesmo pequenas 
alterações devem ser consideradas como 
ameaças à sua sobrevivência, como a retirada 
seletiva de madeira e drenagens. 

B) Anodorhynchus hyacinthinus é considerada a 
menor espécie de arara e se alimenta 
basicamente de duas a três espécies de cocos 
em cada localidade de ocorrência, destacando-se 
a bocaiúva, o acuri, a piaçava e o catolé. 

C) A espécie Cyanopsitta spixii, endêmica da 
caatinga baiana, está extinta na natureza, mas 
existem alguns indivíduos em cativeiro. 

D) Existem evidências de capturas ilegais de 
Bothrops insularis, espécie ameaçada e 
encontrada apenas na ilha da Queimada Grande, 
litoral sul do Estado de São Paulo, provavelmente 
para o mercado negro de espécies exóticas. 

E) Os incêndios florestais são muito prejudiciais às 
populações de Myrmecophaga tridactyla. A 
espécie é muito suscetível ao fogo, por ter 
deslocamento vagaroso e pelagem inflamável. 

 
 

22. Relacione as colunas sobre definições gerais na 
contenção química de animais selvagens. Em 
sequida marque a alternativa CORRETA: 
 
(A) Narcose 
(B) Sedação 
(C) Hipnose 
(D) Catalepsia 
(E) Anestesia 
 
(  ) Grau suave de depressão, estando o paciente 

desperto, porém calmo. 
(    ) Rigidez muscular involuntária. 
(    ) Estado de sedação no qual o paciente apresenta 

certa analgesia. 
(   ) Sono ou transe artificialmente induzidos. 
(   ) Perda de sensibilidade. 
 
A) A-D-B-C-E 
B) C-A-D-E-B 
C) A-B-D-E-C 
D) D-E-A-B-C 
E) B-D-A-C-E 

 
 

23. Assinale a alternativa CORRETA sobre medicina 
preventiva: 
 
A) Um programa de profilaxia visa fortalecer a 

resistência das doenças e minimizar a exposição 
a agentes mórbidos.  

B) Nutrição adequada é a chave do sucesso na 
criação e reprodução de animais silvestres em 
cativeiro, e desde que os alimentos sejam 
oferecidos na quantidade adequada, a qualidade 
não precisa ser alta.  

C) A tuberculinização deve ser realizada na 
quarentena de carnívoros, ungulados e primatas, 
no máximo 72 horas após seu recebimento.  

D) Um requisito básico para a eficácia de um 
programa nutricional é propiciar ocupação e 
contentamento atendendo às exigências de 
horário, tempo de consumo e forma de 
apresentação dos alimentos.  

E) O esquema de imunização preconizado para 
procionídeos inclui panleucopenia felina, 
cinomose, parvovirose canina e 
calicivirose/rinotraqueíte.  

 
 

24. Leia as afirmações abaixo referentes à anatomia de 
aves: 
 

I. Os sacos aéreos são muito vascularizados.  
II. Em falconiformes os dois ovários podem ser 

funcionais.  
III. A frequência respiratória não é correlacionada à 

frequência de batidas das asas.  
IV. Aves marinhas possuem glândulas de sal infra-

orbitais.  
V. Os espermatozoides ficam acumulados nas 

vesículas seminais.  
 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e III são falsas. 
D) Apenas as afirmativas II e IV são falsas.  
E) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras. 
 
 

25. Inúmeras são as doenças bacterianas que afetam as 
aves ornamentais, sejam como agentes primários ou 
secundários. Dentre as bactérias que acometem as 
aves, podem ser citadas: 
 

I. Escherichia coli.      
II. Salmonella sp.   
III. Staphylococcus sp. 
IV. Bordetella sp.  
V. Clostridium sp.  

 
Com base nas bactérias citadas acima, quais gram 
negativas podem ser responsáveis por sinais clínicos 
entéricos como diarreia em aves mantidas em 
cativeiro? 
 
A) Apenas as opções III e V. 
B) Apenas as opções VI e V. 
C) Apenas as opções I e II. 
D) Apenas as opções I, II e V. 
E) Apenas as opções I, VI e V. 
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26. Leia as sentenças sobre a anestesia e recuperação 
em aves: 
 
I. Os agentes parassimpatolíticos não são usados 

porque tornam as secreções mais espessas, 
acarretando risco de obstrução do inglúvio. 

II. Se a ave for mantida em anestesia inalatória, não 
se recomendam agentes injetáveis como pré-
anestésicos porque diminuem o tempo de 
recuperação e os seus efeitos são muito 
variáveis. 

III. É uma característica anatômica das aves a 
presença de anéis traqueais completos, que 
podem sofrer necrose por compressão se o 
paciente for intubado com sondas com o cuff 
inflado. 

IV. Após o procedimento anestésico a ave deve ser 
enrolada em uma toalha ou papel para evitar 
acidentes durante a recuperação. 

V. A recuperação pode ser mais prolongada devido 
à hipotermia, hipoglicemia, perda de sangue, 
overdose anestésica ou procedimentos 
prolongados. 

 
É CORRETO afirmar: 
 
A) Apenas I e II são falsas. 
B) Apenas III e V são verdadeiras. 
C) Apenas II e IV são falsas. 
D) Todas são falsas. 
E) Todas são verdadeiras. 
 
 

27. Leia as afirmativas sobre cuidados parentais e 
filhotes órfãos: 
 
I. Os cuidados com órfãos devem prever a 

destinação do animal porque espécimes que 
serão reintegrados ao ambiente natural não 
devem sofrer imprint, através de contato, odor e 
estímulos visuais.  

II. Para ocorrer o desmame precoce de felídeos 
recomenda-se mantê-los sempre com co-
específicos mais velhos durante a alimentação 
sólida. 

III. Os anatídeos possuem pouca interação com os 
indivíduos que iniciam a sua criação, sendo fácil 
a sua reabilitação ainda muito jovens. 

IV. Espécies com pouca especificidade alimentar 
como os columbiformes costumam sobreviver 
com sucesso após soltura. 

V. Raramente filhotes de primatas amamentados 
artificialmente terão chances de sucesso em 
ações planejadas de reabilitação.  
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as afirmativas I, II e V. 
B) Apenas as afirmativas I, IV e V. 
C) Apenas as afirmativas II, III e IV. 

D) Apenas as afirmativas III, IV e V. 
E) Apenas as afirmativas I, III e V. 
 
 

28. Sobre o arrancamento de penas, é CORRETO 
afirmar: 
 
A) A única causa cientificamente comprovada dessa 

afecção é a presença de ectoparasitos 
permanentes nas penas como Ornithonyssus 
sylviarum. 

B) A análise do manejo e ambiente podem apenas 
delinear a terapia. 

C) Apenas a terapia medicamentosa com 
butirofenonas pode controlar as crises. 

D) Organomegalia, hepatopatia e doenças 
sistêmicas podem ser causas desse transtorno 
obsessivo compulsivo. 

E) A autodefesa faz com que os animais tolerem as 
lesões que permanecem apenas superficiais nos 
casos crônicos. 

 
 

29. Leia as sentenças sobre quarentena em carnívoros: 
 
I. Procionídeos, mustelídeos e canídeos são 

suscetíveis à cinomose. 
II. A vacinação contra raiva é obrigatória em todas 

as espécies de vertebrados mantidos em centros 
de triagem. 

III. As vacinas vivas devem sempre ser 
preconizadas. 

IV. Para carnívoros, a quarentena deve ser de 
menos de 30 dias, sendo que um exame 
coproparasitológico negativo para toxoplasmose 
já seleciona o animal que pode ser destinado. 

 
É CORRETO afirmar: 
 
A) Apenas II e III são falsas. 
B) Apenas IV é falsa. 
C) Apenas I, II e IV são falsas. 
D) Todas estão falsas. 
E) Apenas I é verdadeira. 
 
 

30. Sobre os princípios da medicina da conservação, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) Eleger uma espécie carismática para representar 

a necessidade de conservação é útil como é o 
caso do urso panda na Oceania. 

B) Perda de habitats ou degradação ambiental são 
geralmente as maiores ameaças para muitas 
espécies selvagens que estão sofrendo sério 
declínio em todo o mundo. 

C) Uma solução é a proteção dos habitats, como 
acontece quando se restringe a intervenção 
humana, criando parques, reservas e áreas de 
preservação. 
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D) A criação de leis de proteção para o meio 
ambiente, controle dos animais domésticos e uso 
das terras também são foco dessa disciplina. 

E) As espécies selvagens podem completar a 
história natural de algumas doenças de 
importância em saúde pública, como é o caso da 
tuberculose, brucelose, raiva e leishmaniose. 

 
 

31. A fisiologia do aparelho digestório e a nutrição de 
espécies selvagens apresentam muitas 
características relevantes.  
Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) A cecotrofia ou coprofagia é parte necessária 

para a rotina de muitos roedores e lagomorfos 
pela sua dieta herbívora. 

B) O hiperparatireoidismo nutricional secundário 
ainda é comum apesar da tecnologia na 
produção de sucedâneos e alimentos comerciais 
que são amplamente utilizados em cativeiro. 

C) Alguns carnívoros selvagens apresentam dieta 
onívora como é o caso do Hydrochoerus 
hydrochaeris. 

D) Ungulados que são alimentados apenas com 
feno, são predispostos à deficiência em vitamina 
E. 

E) A nutrição de primatas é mais complexa pela 
grande variedade de hábitos alimentares, porém 
a suplementação de vitamina C é recomendada. 

 
 

32. Leia as afirmativas sobre exames preliminares e 
quarentena e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. A reação falso-positiva à tuberculinização em 

Alouatta pode ocorrer pela presença de Yersinia 
spp. e Mycobacterium avium. 

II. Filhotes de anatídeos devem ter acesso a 
tanques de água e dieta carnívora. 

III. Os exames a serem realizados na quarentena de 
Sporophila caerulescens variam conforme o taxa, 
mas, de maneira geral, preconizam-se o perfil 
hematológico (hemograma e bioquímica sérica) e 
exames coproparasitológicos. 

IV. Columbiformes são reservatórios de Trichomonas 
sp. e em quarentena deve-se pesquisar esse 
agente exclusivamente nas fezes. 

 
A) Apenas III é falsa. 
B) Apenas II e IV são verdadeiras. 
C) Apenas III e IV são verdadeiras. 
D) Todas são falsas. 
E) Apenas I é verdadeira. 
 
 

33. Algumas doenças infecciosas em aves podem causar 
mortalidade significativa em cativeiro.  
Sobre esse tema assinale a alternativa CORRETA: 

A) Lesões hepáticas são comuns nas viroses em 
psitacídeos, sendo que no caso do herpesvírus, 
há presença de inclusões eosinofílicas. 

B) Na doença de Pacheco podem ocorrer surtos 
agudos com morte súbita e raramente 
regurgitação amarela cor de mostarda. 

C) Na papovavirose são encontradas inclusões 
intranucleares basofílicas. 

D) A distrofia das penas e hepatite são sinais 
causados pelo circovírus. 

E) O vírus da doença do bico e da pena pode ser 
encontrado nas fezes, secreção do inglúvio, 
descamação das penas e nas células brancas do 
sangue. 

 
 

34. As intoxicações são comuns em animais selvagens. 
Quanto a esse princípio, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Sinais de intoxicação por fármacos como 

metronidazol são raros e, nesses casos, o animal 
apresenta prurido intenso. 

B) Poliúria e polidipsia são sinais pouco específicos, 
mas, quando acompanhados de convulsão e 
hemorragia no trato gastrintestinal, deve-se 
suspeitar de intoxicação por chumbo e zinco. 

C) A intoxicação por teflon pode provocar 
hemorragia aguda nas vias aéreas. 

D) Alguns detergentes usados na higienização de 
gaiolas, bebedouros e comedouros podem 
causar transtornos gastrintestinais. 

E) A toxicose por inalantes pode acontecer na 
presença de amônia, hipoclorito de sódio, colas e 
tabaco. 

 
 

35. Na ambientação e enriquecimento ambiental de 
animais selvagens, é necessário suprir as 
necessidades da espécie. Sobre esse tema, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
A) Tyto alba é um animal sinantrópico que possui 

hábitos noturnos, e frequentemente chega em 
centros de triagem. 

B) Ambiente estimulante para Dasyprocta azarae 
deve contar com muitos poleiros, porém o 
esconderijo não é imprescindível. 

C) Para o exercício de Galictis cuja devem-se 
oferecer cordas, escadas e diversos ninhos de 
madeira, sendo que os ninhos servem para a 
proteção dos seus ovos. 

D) Potos flavus busca por alimentos pela manhã, é 
estritamente carnívoro e usa essencialmente 
apenas o solo. 

E) A Guaruba guarouba precisa de tanques de água 
pouco profundos e sua dieta é essencialmente 
vegetariana. 
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36. Sobre os cuidados parentais e neonatologia, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 
A) Os filhotes de primatas devem receber atenção 

especial, pois a socialização é muito importante 
nesse grupo e o tempo de amamentação pode 
levar muitos meses. 

B) Anatídeos são nidícolas e os alimentos pastosos 
devem ser feitos até a ave adquirir 60% do peso 
do animal adulto. 

C) Órfãos de Trachemys dorbignyi devem ser 
pesados diariamente para acompanhamento do 
desenvolvimento. 

D) As papinhas para psitacídeos filhotes devem ser 
substancialmente diferentes da dieta dos pais, 
sendo a relação gordura-proteína invertida em 
animais adultos. 

E) Os filhotes de Didelphis já comem desde o 
nascimento a mesma comida sólida dos pais, 
sendo a sua manutenção em cativeiro facilitada. 

 
 

37. Os cálculos alométricos são baseados na taxa 
metabólica dos diferentes grupos animais. Dado esse 
contexto, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Estudos de farmacocinética são incomuns em 

espécies selvagens pela dificuldade em 
acompanhar prolongadamente os grupos 
testados. 

B) O metabolismo interfere amplamente na 
disponibilidade das drogas, o que quer dizer que 
a energia consumida pelo animal também é uma 
referência alométrica. 

C) Animais de taxa diferentes recebem sempre a 
mesma dose em mg/kg se considerado o mesmo 
fármaco. 

D) São utilizados animais modelo para extrapolar os 
valores conhecidos de determinadas drogas 
quando se calculam doses desconhecidas para 
espécies selvagens. 

E) Os coeficientes de correção são usados 
conforme o taxa do animal para o cálculo da taxa 
metabólica. 

 
 

38. Considerando que um Tupinambis merianae (M= 
670g) vai ser anestesiado com base em cálculos por 
extrapolação alométrica, qual seria a dose em mg/kg 
de propofol, sabendo que TMB= K . M0,75, DTalvo= 
(DTmodelo / TMBmodelo) x TMB alvo; K 
passeriformes= 129, K não passeriformes= 78, 
mamíferos placentários= 70, répteis= 10; Massa cão= 
10kg, Massa equino= 500kg e Massa suíno= 100kg. 
(TMB= taxa metabólica basal; DT= dose total; K= 
constante de correção)? 
 
Avalie as afirmações abaixo: 
 

I. A taxa metabólica basal do alvo é 51,83, e a dose 
de propofol considerando o modelo suíno com 
dose 8 mg/kg é 6,48 mg/kg. 

II. A taxa metabólica basal do modelo cão é 5,62 e a 
dose de propofol para o alvo, considerando dose 
4 mg/kg é 0,94 mg/kg. 

III. A dose do alvo será 2,24 mg/kg considerando 
modelo cão com dose de 8 mg/kg de propofol. 

IV. Se for utilizada dose de 4 mg/kg de propofol para 
suíno, a taxa metabólica basal do alvo será 
36,28. 

V. A taxa metabólica basal do alvo é 7,40 e a dose 
de propofol considerando o modelo equino com 
dose 2 mg/kg  é 1,49 mg/kg. 

VI. A dose do alvo será de 2,80 mg/kg se for utilizado 
modelo cão com dose de propofol de 10 mg/kg. 
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A) Apenas as afirmações I, II e VI. 
B) Apenas as afirmações III e VI. 
C) Apenas as afirmações III, V e VI. 
D) Apenas as afirmações II, IV e VI. 
E) Apenas as afirmações I e V. 
 
 

39. Com relação à dieta em cativeiro recomendada para 
Geochelone sp., assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Por ter hábitos exclusivamente carnívoros, 

recomenda-se usar peixes vivos no próprio 
aquaterrário. 

B) Devem-se picar os alimentos no tamanho de 1/3 
da cavidade oral para impedir a atrofia da 
musculatura do pescoço. 

C) Como são herbívoros estritos, usam-se grãos 
germinados para melhorar a quantidade de 
proteína da dieta. 

D) Presas vivas são usadas na alimentação dos 
animais que forem destinados à soltura. 

E) Usam-se verduras, em abundância, frutas e 
proteína de origem animal. 

 
 

40. Assinale a alternativa que apresenta a zoonose 
considerada um risco ocupacional para profissionais 
que trabalham com espécies selvagens. 
 
A) Botulismo é uma intoxicação neurogênica de 

origem nutricional causada por exotoxinas 
comuns em plantas e invertebrados resistentes 
às toxinas produzidas por Clostridium botulinum. 

B) Alguns parasitos intestinais de felídeos podem 
ser transmitidos aos seres humanos como é o 
caso da trichuríase e giardíase. 

C) A candidíase é uma doença causada pela 
bactéria comensal da cavidade oral de primatas. 

D) Salmonelose causa febre, vômito e diarreia e 
pode ter origem nos répteis e anfíbios. 
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E) A clamidiose é uma doença viral responsável por 
quadros entéricos e renais em mamíferos não 
placentários. 
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