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P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  3 3 / 2 0 1 6  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M É D I C O  V E T E R I N Á R I A   
C Â M P U S  C U R I T I B A  

06  DE FEVEREIRO DE 2017 
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL  

EM MEDICINA VETERINÁRIA 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 14 horas e término às 17 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

15 horas e poderá levar sua PROVA após as 16 horas. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

RESPOSTAS 
 
1. 

 
6. 

 
11. 

 
16. 

 
21. 

 
2. 

 
7. 

 
12. 

 
17. 

 
22. 

 
3. 

 
8. 

 
13. 

 
18. 

 
23. 

 
4. 

 
9. 

 
14. 

 
19. 

 
24. 

 
5. 

 
10. 

 
15. 

 
20. 

 
25. 
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1. Um equino da raça Mangalarga, seis anos de idade, pesando 522 kg, estava com cólica e foi submetido à anestesia 
geral inalatória para a realização de laparotomia. Durante a anestesia, o animal apresentou hipotensão arterial (pressão 
arterial média abaixo de 60-70 mmHg) que perdurou por mais de uma hora. Em relação a esse contexto, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) A hipotensão arterial não causa complicações sistêmicas no equino, uma vez que é um animal de grande porte e 

tolera bem essa situação. 
B) Durante a manutenção da anestesia geral em equinos, o parâmetro mais importante para se monitorar é a tem-

peratura corpórea, pois é responsável pela manutenção da perfusão tecidual. 
C) Uma das principais complicações da hipotensão é a miopatia pós-anestésica devido à hipoperfusão tecidual.  
D) Quando o equino apresenta hipotensão, apenas a administração de fluido é permitida para restabelecer a pres-

são arterial. 
E) A hipotensão é sinal característico de dor e superficialização do plano anestésico. 

 
2. O propofol foi introduzido na prática clínica em 1977, para uso exclusivo em anestesia, como agente indutor por via 

venosa. O rápido despertar dos pacientes, mesmo após infusões prolongadas, chamou a atenção dos pesquisadores 
para outros usos fora da anestesia. Com o passar dos anos, o fármaco foi tomando o lugar dos barbitúricos para sedar 
pacientes submetidos à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva, com a vantagem de conferir proteção 
encefálica aos pacientes hemodinamicamente instáveis. Considerando o enunciado acima, é CORRETO afirmar que 

 
A) a eliminação do propofol pelo organismo é preferencialmente biliar.  
B) o propofol potencializa a ação inibitória central do ácido gama-aminobutírico em seu receptor tipo A e bloqueia o 

canal iônico no tecido cortical cerebral e nos receptores nicotínicos centrais. 
C) exerce ação excitatória no sistema cardiovascular por ação direta e diminuição do tônus das catecolaminas.   
D) o propofol reduz a pressão intracraniana, aumenta o fluxo sanguineo encefálico e o consumo metabólico de oxi-

gênio cerebral com atividade protetora do sistema nervoso central.  
E) o propofol pode aumentar a pressão de perfusão encefálica por comprometimento hemodinâmico.  

 
3. A avaliação do esfregaço sanguíneo é um procedimento essencial para a classificação de uma anemia, principalmente 

das anemias hemolíticas. Muitas observações importantes são feitas por um patologista clínico no exame microscópico 
do esfregaço de sangue corado. Sobre a alteração que pode ser encontrada nesse tipo de exame, assinale a alternati-
va CORRETA. 

 
A) Esferócitos são eritrócitos sem o formato bicôncavo e que se tornaram redondos como uma esfera. Em um es-

fregaço sanguíneo, essas células aparecem sem a “palidez central”, com aparência mais escura e um pouco 
menor do que os eritrócitos normais. 

B) Anisocitose é um termo geral que descreve variação no número de eritrócitos. 
C) Policromatofilia descreve a aparente coloração homogênea dos eritrócitos. 
D) Poiquilocitose é um termo geral que descreve variação no tamanho dos eritrócitos. 
E) Metarrubrócito são eritrócitos que apresentam 1 ou 2 espículas na membrana. 
 

4. A saúde única é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde que prevê a indissociabilidade das doenças dos ani-
mais, dos seres humanos e o meio ambiente. A principal razão para essa nova visão sobre os mecanismos das doen-
ças é o fato que grande parte das doenças emergentes são zoonoses. Os animais de estimação são alvo desses estu-
dos pela sua crescente participação na vida das pessoas. Uma doença importante é a larva Migrans Visceral (LMV), 
que traz grandes transtornos às pessoas infectadas. Quanto à essa doença, é CORRETO afirmar que 

 
A) os sinais clínicos são específicos e a doença é muito fácil de ser diagnosticada. 
B) as larvas fazem a penetração ativa na pele, causando a dermatite serpenteante pruriginosa. 
C) os parasitos adultos provocam as lesões encontradas nos seres humanos, que se infectam pelo contato com 

qualquer animal doméstico. 
D) os seres humanos são hospedeiros acidentais e se infectam pela ingestão de ovos larvados de alguns Ascaroi-

dea, como o Toxocara canis. 
E) os sinais clínicos podem ser pneumonia, cegueira, aborto, febre, linfadenomegalia e a doença é causada pelo 

Toxoplasma gondii. 
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5. Durante um plantão veterinário, um tutor extremamente preocupado lhe procurou com sua cadela e cinco filhotes com 
duas semanas de idade. Os filhotes aparentavam bom estado geral, porém a cadela estava inquieta e com evidentes 
movimentos tônico-clônicos. O tutor revelou que a paciente apresentou um episódio convulsivo algumas horas antes 
desse atendimento, há cerca de doze horas, com salivação moderada, tremores e ataxia. O exame físico revelou taqui-
cardia, sialorreia e as contrações musculares tônico-clônicas já observadas. As glândulas mamárias estão hipertrofia-
das em evidente produção láctea. Os demais parâmetros vitais estão normais no momento da avaliação.  Ao conside-
rar essa situação clínica, selecione a alternativa que contenha a abordagem CORRETA para esta paciente. 

 
A) Deve ser coletado sangue para exames de rotina e dosagem do cálcio iônico, e em seguida administrada solu-

ção de gluconato de cálcio 10% em infusão lenta, com monitoração da frequência cardíaca, ao considerar os for-
tes indícios de hipocalcemia puerperal. 

B) Os filhotes devem ser separados da mãe até o final do ciclo vacinal. Também deve ser coletado sangue da cade-
la para exames de rotina e PCR ao considerar os fortes indícios de cinomose. O tratamento será baseado no re-
sultado do exame. 

C) Uma cirurgia de emergência deve ser providenciada diante dos evidentes sinais de piometra. A paciente deve 
receber antibióticos de amplo espectro por via parenteral, bem como solução de NaCl 0,9% em grande volume e 
taxa de infusão (90ml/kg/h). 

D) A paciente deve receber penicilina imediatamente e um swab deve ser utilizado para coleta de amostra vaginal, 
a fim de realizar avaliação microbiológica, diante dos fortes indícios de tétano. Os filhotes devem ser separados e 
vacinados aos 21 dias. 

E) A paciente deve receber transfusão sanguínea e preparada para cirurgia. Os sinais e o histórico indicam hemor-
ragia puerperal e não há tempo para exames complementares. 

 
6. O sistema renina angiotensina aldosterona é um importante regulador da taxa de filtração glomerular e do fluxo sanguí-

neo renal. Esse sistema é ativado em situações de hipoperfusão renal geralmente ocasionada por hipotensão sistêmi-
ca. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que 

 
A) a aldosterona é responsável pela conversão da renina em angiotensina I, que atua diretamente nas arteríolas re-

nais ocasionando vasoconstrição. 
B) a vasopressina é liberada pelas células justaglomerulares renais e atua diretamente na arteríola aferente renal, 

ocasionando vasoconstrição e, consequentemente, aumento da pressão arterial. 
C) a renina é produzida pela hipófise anterior, ocasionando aumento da liberação de sais e água. 
D) a angiotensina I é transformada em angiotensina II por ação direta da enzima renina que é liberada pelos rins. 
E) a angiotensina II é um potente vasoconstritor, que aumenta diretamente a pressão arterial sistêmica e a pressão 

de perfusão renal. 
 

7. A eritropoietina é um hormônio nitrogenado que no homem é constituído por  166 resíduos de aminoácidos. É produzi-
do pelas células endoteliais capilares peritubulares dos rins de mamíferos adultos em resposta à hipoxemia renal. A 
função da eritropoietina é estimular a eritropoiese na medula óssea e a absorção de Fe++ pelo intestino delgado. 

 
Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas. 

 
I. Parece apropriado que os rins sejam os maiores responsáveis pela produção de eritropoietina em 

mamíferos adultos. 
PORQUE 

II. Os rins mantêm um fluxo regular constante de sangue em comparação aos outros tecidos e  
órgãos do corpo. 

 
A respeito dessas suposições, assinale a opção CORRETA. 

 
A) As suposições I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 
B) A suposição I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 
C) A suposição I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 
D) As suposições I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 
E) As suposições I e II são proposições falsas. 
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8. Aves com doenças respiratórias apresentam diversos sinais clínicos inespecíficos como apatia, inapetência, sonolência 
e penas arrepiadas. Alguns sinais, porém, são mais específicos como opistótono, respirar com bico aberto, dispneia, 
ausência das fímbrias nas coanas e secreção nasal. É comum que os animais doentes mascarem os sinais, o que tor-
na muito frequente as doenças crônicas respiratórias (DCR). Sobre esse quadro, é CORRETO afirmar:  

 
A) à auscultação dos pulmões das aves nos casos de DCR são ouvidos sons crepitantes e intermitentes ora secos, 

ora úmidos. 
B) agentes como Chlamydophila psittaci, Aspergillus spp. e Mycoplasma spp. são importantes agentes infecciosos 

causadores de doenças respiratórias em aves. 
C) as neoplasias pulmonares primárias são causas clássicas de DCR. 
D) a terapia deve sempre ser instituída com antibióticos em doses baixas para evitar a cronificação, toda vez que as 

aves apresentarem gripe. 
E) a suplementação com vitamina B é necessária para proteger a mucosa das infecções. 
 

9. O cetoprofeno é uma droga não esteroidal, com atividade antinflamatória, antipirética e analgésica, e tem sido usado 
com grande frequência na medicina veterinária de pequenos animais. Conhecido por ser um inibidor de dupla ação, 
uma vez que inibe COX-1 e 2 e atua tanto sobre a cicloxigenase quanto sobre a lipoxigenase, levando ao bloqueio das 
respostas inflamatórias celulares e vasculares. Sobre o cetoprofeno, é CORRETO afirmar que 

 
A) possui ação analgésica central, pois atravessa rapidamente a barreira hematoencefálica e atua diretamente no tála-

mo, e ação analgésica periférica, inibindo as prostaglandinas moduladoras da dor, além de agir por inibição direta da 
bradicinina.  

B) em cães e gatos pode ser administrado durante 30 dias, na dose de 2 mg/kg, a cada 12 horas, pela via subcutânea.  
C) esse fármaco é indicado para pacientes com dor de grau intenso.  
D) o  meloxicam possui o mesmo mecanismo de ação do cetoprofeno.  
E) o cetoprofeno e o meloxicam não apresentam risco de toxicidade renal e gastroinstenstinal.  
 

10. Gatos com quadro de obstrução uretral completa constituem uma importante emergência na medicina veterinária. Po-
tenciais fatores de risco incluem ambiente predominantemente fechado, redução na ingestão de água e aumento do 
peso corpóreo. Os pacientes em geral são machos e apresentam sinais de disúria ou tenesmo urinário, vocalização, si-
nais de doença sistêmica, e vesícula urinária com consistência firme e tamanho aumentado (COOPER, 2015). Ao con-
siderar que a conduta inicial adequada evita complicações e pode determinar a resolução do quadro agudo, seguida de 
modificações no manejo diário para evitar recidivas, avalie as afirmações a seguir e selecione a que contenha a condu-
ta CORRETA nessa condição, com base nas evidências clínicas.  

 
A) Deve ser iniciada fluidoterapia em grande volume, com solução cristaloide isotônica, para aumentar a produção 

urinária e determinar a desobstrução da uretra. 
B) Deve ser realizada a compressão manual como forma de redução do volume urinário, uma vez que a cistocente-

se determinaria a ruptura da vesícula urinária. 
C) Deve ser realizada a cistocentese e em seguida a implantação de um cateter uretral pequeno, sob anestesia ge-

ral, para promover a desobstrução. 
D) Deve-se administrar antibióticos de amplo espectro e proceder a desobstrução cirúrgica. 
E) A desobstrução manual pode ser realizada, mas apenas a terapia cirúrgica poderia evitar a recidiva. 
 

11. A Creatina-Quinase (CK) é uma enzima citoplasmática que catalisa uma reação reversível envolvida na transferência 
de fosfato (PO4) da creatina- PO4 para o difosfato de adenosina (ADP) para formar ATP. A CK é um dímero e existem 
quatro isoenzimas que têm distribuições celulares variáveis, sendo a CK-1 predominante no cérebro; CK-2 e CK-3, nos 
músculos cardíaco e esquelético; e CK-Mt, nas mitocôndrias de muitos tecidos (STOCKHAM & SCOTT, 2011). Sobre a 
enzima CK, é CORRETO afirmar que 

 
A) a magnitude do aumento da concentração de CK no sangue independe do grau de lesão tecidual. 
B) a CK é uma enzima segura para avaliação de lesão tecidual crônica, pois tem meia-vida longa. 
C) o aumento da concentração de CK no sangue em mamíferos domésticos com doenças neurológicas é resultado 

da liberação de CK-1 do músculo em consequência de convulsões e decúbito. 
D) a necrose ou desmielinização de tecidos neurais pode causar aumento da concentração da CK-1 no sangue. 
E) a CK pode ter sua concentração aumentada no sangue em consequência de necrose ou lesão celular reversível. 
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12. A ética como ciência se preocupa com as ações e os comportamentos humanos. A origem da palavra é grega e um 
dos seus significados é costume/caráter. Entendendo que cada profissão também possui o seu Código de Ética, que se 
refere ao “bem fazer” no exercício profissional, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O agir ético se refere à forma de ação empreendedora competitiva contra os concorrentes que permite ações de 

ganho frente às ações de cartel. 
B) Aristóteles define a excelência moral como o perdão às infrações à lei e aos costumes da sociedade. 
C) Durante o seu mister, o médico veterinário deve usar procedimentos humanitários para evitar sofrimento e dor ao 

animal. 
D) Não são necessárias leis para modular o comportamento dos profissionais, uma vez que a forma de agir do pro-

fissional e do cidadão estão em consonância com a sociedade e as instituições de ensino. 
E) Deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho é um comporta-

mento comum na prática veterinária, justificado no Código de Ética nos casos previstos por lei, como nas cam-
panhas de vacinação realizadas pelo governo. 

 
13. A ampla utilização dos praguicidas tem resultado em aumento do número de intoxicações humanas e de animais, prin-

cipalmente em países em desenvolvimento. São relatadas cerca de 3 milhões de vítimas anualmente e mais de 220 mil 
mortes no mundo todo (TALCOTT & DORMAN, 1997; GARCIA- REPETTO et al., 1998; KALKAN et al., 2003). No Bra-
sil, dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) mostram que, no ano 
de 2003, os praguicidas em geral foram responsáveis por 12.788 (15,47%) casos de intoxicação no homem e 565 
(40,91%), em animais (FIOCRUZ, 2006). Dentre os praguicidas, os organofosforados e carbamatos estão entre as 
principais causas de intoxicação aguda, em situações acidentais ou não. Isso pode ser atribuído à alta toxicidade de 
alguns destes compostos, à facilidade de aquisição de produtos registrados para uso agrícola, veterinário ou doméstico 
contendo estas substâncias. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que 

 
A) a ação geralmente é transitória dos agentes carbamatos sobre a acetilcolinesterase, cuja atividade em mamífe-

ros tende a retornar ao normal dentro de 6 horas após a exposição aguda ao aldicarb, porém a reativação es-
pontânea da colinesterase é mais rápida em gatos jovens e idosos.  

B) em cães e gatos a intoxicação por organofosforados e carbamatos evolui progressivamente, iniciando-se com 
um quadro de depressão,  evoluindo para hipoexcitabilidade ou hiperexcitabilidade.  

C) o prognóstico de uma intoxicação por carbamatos depende da dose ingerida, mas não do tempo decorrido entre 
a exposição e o primeiro atendimento.  

D) os carbamatos exercem sua toxicidade por meio da inibição da atividade da acetilcolinesterase (carbamilação) e, 
consequentemente, da estimulação excessiva dos receptores nicotínicos e muscarínicos.  

E) em cães e gatos intoxicados por anticolinesterásicos recomenda-se a administração do sulfato de atropina na 
dose de 0,1 a 0,5mg/kg por via intravenosa rápida.  

 
14. Um cão sem raça definida, macho, com 2 anos de idade, é encaminhado para atendimento clínico e procedimentos 

diagnósticos. O histórico é de vômito de início agudo, com evolução de dois dias. O paciente apresenta-se desidratado 
e com sinais de sepse. O exame físico revela dor à palpação abdominal, distensão e consistência firme em segmento 
de intestino delgado. Após a palpação o cão apresenta vômito de material com odor fétido. Sendo responsável por es-
tabelecer o diagnóstico, após os procedimentos emergenciais, você realiza uma avaliação radiográfica que demonstra 
importante dilatação gasosa, quando comparado com o tamanho da quinta vértebra lombar, de um pequeno segmento 
do intestino delgado.  
Considerando a apresentação clínica e os sinais radiográficos descritos, selecione a alternativa que contenha a COR-
RETA interpretação e conduta para com esse paciente. 

 
A) Esses sinais são inespecíficos e a tomografia computadorizada é o exame que pode determinar se há obstrução 

do intestino delgado neste paciente. 
B) Os sinais clínicos associados aos radiográficos permitem diagnosticar obstrução intestinal e esse paciente pode 

ser encaminhado para a terapia cirúrgica. 
C) Para confirmar se há obstrução intestinal, esse paciente deveria ser submetido a um exame radiográfico contras-

tado, denominado trânsito gastrointestinal, que se baseia na ingestão de sulfato de bário e exames seriados. 
D) O paciente deve ser submetido a uma restrição alimentar de 24 horas e depois realizar endoscopia para a reali-

zação de uma biópsia intestinal, sob suspeita de doença inflamatória intestinal. 
E) Apesar dos fortes indícios clínicos, os sinais radiográficos descritos são inespecíficos e a abordagem adequada 

é realizar uma ultrassonografia abdominal nesse paciente. 
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15. Considere um cão Pastor Alemão, com 10 anos de idade, cujo tutor relata emagrecimento progressivo e apatia. Ao 
exame físico demonstrou massa palpável que ocupa toda a região mesogástrica, o exame ultrassonográfico do abdo-
me trouxe importantes informações, permitindo o diagnóstico presuntivo e o planejamento para o diagnóstico definitivo. 
Na hipótese da avaliação ultrassonográfica desse paciente revelar no baço uma grande estrutura heterogênea, de con-
tornos irregulares, presença de importantes áreas cavitárias anecoicas, não capsuladas e entremeadas no parênquima, 
como causador da massa palpável, selecione a alternativa que contenha o diagnóstico presuntivo CORRETO. 

 
A) Linfossarcoma. 
B) Infarto esplênico. 
C) Esplenite. 
D) Torção esplênica. 
E) Hemangiossarcoma. 
 

16. O conhecimento anatômico é fundamental para o médico veterinário interpretar os sinais clínicos e realizar um adequa-
do exame físico. Nos pacientes com sinais de afecções circulatórias, a compreensão da relação anatômica entre as 
câmaras cardíacas, as estruturas valvares e os vasos sanguíneos permite determinar se há envolvimento cardíaco na 
causa dos sinais clínicos. Considerando pacientes com sopro sistólico audível com intensidade máxima em foco tricús-
pide, selecione a alternativa que contenha a CORRETA relação anatômica que determinaria sinais de insuficiência car-
díaca causada por doença da valva tricúspide. 

 
A) Dilatação progressiva do átrio esquerdo e das veias pulmonares por congestão com edema pulmonar. 
B) Dilatação progressiva do átrio direito e das artérias pulmonares por congestão com edema pulmonar. 
C) Dilatação progressiva do átrio esquerdo e das veias cavas por congestão, com ascite e edema periférico. 
D) Dilatação progressiva do átrio direito e das veias cavas por congestão, com efusões e edemas periféricos. 
E) Dilatação do átrio direito e consequente compressão bronquial com sinal clínico de tosse. 
 

17. O controle da verminose gastrintestinal dos pequenos ruminantes é um dos maiores desafios do profissional que traba-
lha com ovinos e caprinos, principalmente devido à resistência dos parasitos aos anti-helmínticos. Sobre o tema, assi-
nale a alternativa CORRETA. 

 
A) Uma das formas de controle da verminose gastrintestinal dos pequenos ruminantes é tratar todos os animais do lote 

com anti-helmínticos e mudá-los para um pasto com pouca ou nenhuma contaminação por larvas de parasitos. 
B) No tratamento seletivo (TST – do termo em inglês Targeted Selective Treatment) o tratamento com anti-helmínticos 

somente dos animais considerados susceptíveis aos parasitos gastrintestinais ajuda a preservar a população de para-
sitos em refugia, retardando o desenvolvimento de resistência dos parasitos aos anti-helmínticos. 

C) O desenvolvimento da resistência dos parasitos aos anti-helmínticos está relacionada somente ao número de vezes 
que os animais são tratados durante um período de tempo (durante um ano, por exemplo), não sendo importante a 
proporção de animais tratados no rebanho. 

D) O diagnóstico da resistência dos parasitos aos anti-helmínticos somente pode ser feito utilizando técnicas in vitro.  
E) O método FAMACHA(C) pode ser utilizado como critério de tratamento seletivo (TST – do termo em inglês Targeted 

Selective Treatment), podendo ser utilizado para todos os principais parasitos de ovinos e caprinos. 
 

18. Um cão mestiço do gênero masculino, 12 anos de idade, veio a óbito após apresentar quadro severo de dispneia, tos-
se, insuficiência respiratória e cianose. À necropsia, foram observadas as seguintes alterações: congestão e edema 
pulmonar severos, coração globoso com dilatação atrial esquerda e espessamento da parede ventricular e septal es-
querda. A válvula mitral apresentava pequenas nodulações esbranquiçadas, lisas e firmes, tomando toda a margem 
das cúspides. Não havia histórico de processo infeccioso ou septicemia. Com relação ao diagnóstico histopatológico, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Pneumonia embólica e endocardite mitral séptica. 
B) Insuficiência cardíaca congestiva esquerda e endocardite mitral séptica. 
C) Insuficiência cardíaca congestiva esquerda e endocardiose mitral. 
D) Insuficiência cardíaca congestiva direita e endocardiose. 
E) Cardiomiopatia dilatada e hemorragia pulmonar. 
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19. Um paciente canino com suspeita de insulinoma foi submetido à pancreatectomia parcial. As complicações mais co-
muns decorrentes do tratamento cirúrgico desse paciente são 

 
A) hiperglicemia persistente e hemorragia. 
B) hipoglicemia persistente e hemorragia. 
C) hiperglicemia persistente e pancreatite 
D) normoglicemia e peritonite.   
E) hipoglicemia persistente e pancreatite. 
 

20. A tuberculose bovina, também denominada tuberculose zoonótica, é uma entidade nosológica infectocontagiosa de 
evolução crônica e desenvolvimento de lesões granulomatosas características. O agente etiológico é o Mycobacterium 
bovis. Há uma estimativa, segundo Kaufmann, 2001, de que um terço da população humana esteja infectada com baci-
lo da tuberculose. Entretanto, isso não se efetiva em um problema de alta gravidade já que, apenas 10% das pessoas 
imunocompetentes infectadas com Mycobacterium desenvolvem a doença. Sobre a tuberculose, é INCORRETO afir-
mar que 

 
A) a tuberculose foi perpetuada através dos milênios, principalmente por três hospedeiros, os bovinos, os humanos e as 

aves. O Mycobacterium bovis possui um elevado grau de virulência tanto para os animais, quanto para os humanos, 
em contraste com o Mycobacterium tuberculosis, o qual é virulento para humanos humanos e menos patogênico para 
o bovino. 

B) a principal fonte de infecção da tuberculose é a inalação do bacilo pelo animal suscetível, por meio do perdigoto expi-
rada pelo animal infectado, isso responde por cerca de 90% das infecções. 

C)  o bacilo da tuberculose pode afetar vários tecidos, no entanto, as lesões macroscópicas frequentemente ocorrem nos 
linfonodos da cabeça, pescoço, mediastínicos e mesentéricos, como também nos pulmões, intestinos, fígado, baço, 
pleura e peritônio. 

D) o teste cervical comparativo é confirmatório para criatórios com ocorrência de reações inespecíficas, certificado como 
livres e para propriedades de criação de bubalinos, visa garantir a boa especificidade diagnóstica. As inoculações de 
tuberculina PPD aviária e bovina serão realizadas por via intradérmica, na dose de 0,1 ml, na região cervical ou na re-
gião escapular, a uma distância de 15 – 20 cm entre as duas. A espessura da borda de pele em ambos os pontos ino-
culados é determinada com o auxílio de cutímetro, na hora da inoculação e 66 – 78 h após inoculação. A diferença do 
aumento da dobra de pele provocada pela inoculação da tuberculina bovina menos o aumento da dobra de pele pro-
vocada pela onoculação da tuberculina aviária for igual a 2 cm, o resultado é positivo. 

E) segundo Roxo, 1997, o exame clínico para diagnóstico da tuberculose inclui a auscultação, a percussão, termometria 
e a palpação de glândulas mamárias e linfonodos superficiais. Nesse último caso, são avaliados principalmente a 
exacerbação da sensibilidade dolorosa e a presença de linfadenomegalia. Outros sinais clínicos que devem ser leva-
dos em consideração, a manifestação intensa de cansaço, a ocorrência de tosse seca não produtiva, a eliminação de 
secreção nasal e a manifestação de dispneia. 

 
21. O agente etiológico da brucelose bovina e bubalina é uma bactéria intracelular facultativa, denominada Brucella abor-

tus. A brucelose afeta todas as espécies animais, inclusive o homem, sendo considerada uma doença ocupacional. O 
maior grupo de risco é composto por médicos veterinários, inseminadores, vacinadores, peões, magarefes. Sobre a 
brucelose bovina, é CORRETO afirmar: 

 
A) EPIDEMIOLOGIA – RESISTÊNCIA: as bactérias do gênero Brucella multiplicam-se no meio ambiente e são 

pouco sensíveis aos fatores ambientais, sendo altamente resistentes as mudanças de temperatura e a luz solar 
direta. 

B) MEIO AMBIENTE: a existência de rios e açudes dividindo lotes de animais de propriedades vizinhas diminuem o 
risco de transmissão. Sombreamento, umidade e baixas temperaturas dificultam a sobrevivência do agente no 
ambiente. 

C) FONTES DE INFECÇÃO: a principal fonte de infecção é representada pela transmissão das bactérias durante o 
ato sexual realizado por um dos animais contaminados, acarretando em aumento significativo de abortos. 

D) VACINAÇÃO: a vacina viva atenuada que efetivamente é utilizada nos controles de brucelose recomendada pela 
OIE é a RB51, boa indutora de imunidade celular. Segundo o regulamento do Programa Nacional de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), a RB51 pode ser aplicada nas fêmeas entre 03 e 08 meses 
de idade. 

E) PERDAS ECONÔMICAS: as perdas diretas são decorrentes dos constantes abortos, esterilidade temporária que 
reduz a taxa de natalidade, aumentando o intervalo entre partos, o nascimento de prematuros, interrupção de li-
nhagens genéticas, esterilidade e baixa produção de leite dos rebanhos. 
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22. Um cão que sofreu atropelamento está com hipotensão causada por hemorragia interna. Diante dessa situação clínica 
e considerando o controle neural e hormonal da pressão sanguínea, é INCORRETO afirmar que 

 
A) ocorre o reflexo de barorreceptor arterial, os sinais barorreceptores arteriais aumentam e a atividade do sistema 

nervoso autônomo simpático aumenta.  
B) ocorre aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático e consequente ativação de receptores alfa-

1 adrenérgico, alfa-2 adrenérgico, beta-1 e beta-2 adrenérgico.  
C) ocorre o reflexo de volume atrial e, consequente, aumento da atividade do sistema nervoso autônomo simpático.   
D) ocorre ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
E) ocorre tanto o reflexo de volume atrial, como o reflexo de barorreceptor arterial. 
 

23. Em relação aos fármacos opioides, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Independente da via de administração escolhida (intramuscular, intravenosa, epidural) o tempo de ação analgé-
sica da morfina é inferior a 6 horas. 

B) A meperidina promove seus efeitos analgésicos pela ação em receptores opioides mi, com potência inferior ao 
da morfina, mas maior tempo de duração.   

C) A administração por via intravenosa de morfina promove liberação de histamina, contudo, nesta mesma via esse 
efeito não é observado com a meperidina. 

D) Fentanil administrado por via intravenosa, apresenta um efeito analgésico com período de latência mais curto, 
maior potência e tempo de ação comparado a morfina.   

E) Metadona promove seus efeitos analgésicos pela ação em receptores opioides mi e pela afinidade por recepto-
res N-metil-D-aspartato.   
 

 
24. A asma equina é um termo que está sendo proposto para englobar as doenças pulmonares alérgicas dos cavalos, atu-

almente conhecidas como ‘doença inflamatórias das vias aéreas (DIVA)’ e ‘obstrução recorrente das vias aéreas (OR-
VA)’. A etiopatogenia de ambas está baseada nos alérgenos inaláveis presentes na cama e também no feno oferecido 
na alimentação, em associação com a predisposição genética. Com relação à ORVA, forma mais severa da asma 
equina, o diagnóstico é feito através da combinação de história, sinais clínicos, exame endoscópico e avaliação citoló-
gica do lavado broncoalveolar. Sobre o diagnóstico de ORVA em cavalos, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Tosse recorrente ou persistente. Esforço respiratório presente durante o repouso com ausência de febre. Quan-

tidade aumentada de muco traqueal caracterizado por infiltrado eosinofílico acima de 25%. 
B) Tosse recorrente ou persistente. Esforço respiratório presente durante o repouso com presença de febre. Quan-

tidade aumentada de muco traqueal caracterizado por infiltrado neutrofílico acima de 25%. 
C) Tosse recorrente ou persistente. Esforço respiratório presente durante o repouso com presença de febre. Quan-

tidade aumentada de muco traqueal caracterizado por infiltrado mastocítico acima de 25%. 
D) Tosse recorrente ou persistente. Esforço respiratório presente durante o repouso com ausência de febre. Quan-

tidade aumentada de muco traqueal caracterizado por infiltrado neutrofílico acima de 25%. 
E) Tosse recorrente ou persistente. Esforço respiratório presente durante o repouso com ausência de febre. Quan-

tidade aumentada de muco traqueal caracterizado por infiltrado linfocítico acima de 25%. 
 

25. A inseminação artificial em tempo fixo é uma técnica que veio para auxiliar a performance da inseminação, dispensan-
do a observação de cio. Com base no protocolo D0 = Benzoato de estradiol (BE) + implante de progesterona (P4), D7= 
Prostaglandina (PGF2α), D8 = Retirada do implante de P4 + ECG + Cipionato de estradiol (CE) e D10 = IATF, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
A) A prostaglandina (PGF2α) no dia 7 auxilia a lise do corpo lúteo das vacas que estavam em proestro no dia 0. 
B) O benzoato de estradiol no dia 0 em uma vaca em metaestro pós ovulação não terá efeito algum. 
C) A progesterona (P4) tem a função de evitar a pulsatibilidade do LH nas vacas em anestro. 
D) O ECG no dia 9 busca aumentar a frequência de LH. 
E) Pode-se substituir o BE do dia 0 por uma dose de GNRH nas vacas em diestro. 
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