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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar
dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão
impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL
ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com mais de uma marcação, terá 
pontuação zero.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Eu sou a terra, eu sou a vida.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para entender o processo saúde-doença é importante co-
nhecer os efeitos dos determinantes sociais da saúde so-
bre o mesmo. Neste contexto, as iniquidades sociais em
saúde  são  reconhecidas  como  desigualdades  injustas,
desnecessárias, bem como:

(A) sistemáticas e inevitáveis.

(B) eventuais e inevitáveis.

(C) sistemáticas e evitáveis.

(D) eventuais e evitáveis.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O movimento da reforma sanitária se referia ao conjunto
de ideias que se tinha em relação às mudanças e transfor-
mações necessárias na área da saúde e nasceu, na déca-
da de 1970, no contexto da luta contra a ditadura. Este
movimento teve como marco institucional a 8ª Conferência
Nacional de Saúde que foi realizada em

(A) 1986, liderada por profissionais da saúde e pessoas
de movimentos e organizações da sociedade civil.

(B) 1988, liderada pelo governo, por partidos políticos e
por organizações internacionais.

(C) 1986, liderada pelo governo, por partidos políticos e
por organizações internacionais.

(D) 1988, liderada por profissionais da saúde e pessoas
de movimentos e organizações da sociedade civil.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, o Brasil vem passando por grandes trans-
formações políticas, econômicas, demográficas e sociais que
influenciam diretamente  o  setor  de  saúde  do  país.  Entre
1988 e 2010, esse setor foi marcado por desafios que com-
preendiam o enfrentamento de epidemias de cólera e den-
gue e do aumento da mortalidade por causas externas. No
entanto, este período foi também marcado pela ocorrência
de fatos importantes para o setor, dentre eles, 

(A) a criação do Ministério da Saúde; o estabelecimento
das primeiras instituições de controle  sanitário  dos
portos; a privatização da assistência médica.

(B) a criação do Ministério da Saúde; o estabelecimento
do Pacto pela Saúde; a privatização da assistência
médica.

(C) a criação do Sistema Único de Saúde; o estabeleci-
mento das primeiras instituições de controle sanitário
dos portos; o estabelecimento do Pacto pela Saúde.

(D) a criação do Sistema Único de Saúde; a descentrali-
zação do sistema de saúde;  o  estabelecimento do
Pacto pela Saúde.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  princípios  doutrinários  do  Sistema  Único  de
Saúde (SUS) tem-se a integralidade da assistência à saú-
de que se inicia e se completa na

(A) estratégia de saúde da família.

(B) rede de atenção à saúde.

(C) atenção primária à saúde.

(D) região de saúde do domicílio do usuário.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além  dos  princípios  finalísticos,  integram  o  SUS  os
princípios  estratégicos  que  dizem respeito  às  diretrizes
políticas,  organizativas  e  operacionais  e  que  apontam
como deve ser construído o  sistema. Neste contexto, os
princípios estratégicos são: 

(A) humanização, integração, solidariedade e garantia de
acesso.

(B) descentralização, garantia de acesso, hierarquização
e solidariedade.

(C) humanização,  regionalização,  participação  social  e
integração.

(D) descentralização,  regionalização,  hierarquização  e
participação social.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  política  nacional  de humanização alcança as diferentes
ações e instâncias do SUS, engloba os diferentes níveis e di-
mensões da atenção e da gestão, buscando a valorização
dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção
de saúde. Os valores que norteiam essa política são:

(A) igualdade entre os sujeitos; descentralização da ges-
tão; autossuficiência dos envolvidos; acesso univer-
sal aos serviços.

(B) autonomia e protagonismo dos envolvidos; descen-
tralização  da  gestão;  co-responsabilidade  entre  os
sujeitos; acesso universal aos serviços.

(C) autonomia  e  protagonismo  dos  envolvidos;  co-res-
ponsabilidade entre  os sujeitos;  vínculos solidários;
participação coletiva no processo de gestão.

(D) igualdade entre os sujeitos; participação coletiva no
processo de gestão; autossuficiência dos envolvidos;
vínculos solidários.
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O envelhecimento é um processo natural que acontece ao
longo da vida do ser humano e deve ocorrer com saúde,
de forma ativa e livre  de qualquer tipo de dependência
funcional, exigindo promoção da saúde em todas as ida-
des. Neste sentido, uma das diretrizes da política nacional
de saúde da pessoa idosa é a atenção integral e integrada
à saúde dessa população. De acordo com a  Portaria n.
2.528, de 19 de outubro de 2006, os eixos norteadores
para o alcançe da integralidade das ações são:

(A) o enfrentamento das fragilidades da pessoa idosa, da
família e do sistema de saúde; e a promoção da saú-
de e da integração social em todos os níveis de aten-
ção.

(B) a promoção da saúde e da integração social em to-
dos os níveis de atenção; e a prevenção das enfermi-
dades e dos acidentes com a pessoa idosa.

(C) a inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos
processos de produção de saúde do idoso e a  pre-
venção  das  enfermidades  e  dos  acidentes  com  a
pessoa idosa.

(D) o enfrentamento das fragilidades da pessoa idosa, da
família e do sistema de saúde; e a inseparabilidade
entre a atenção e a gestão dos processos de produ-
ção de saúde do idoso.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política nacional de atenção integral à saúde do homem
propõe  qualificar  a  saúde  da  população  masculina  na
perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a inte-
gralidade da atenção e enfatizem a necessidade de mu-
danças de paradigmas no que concerne à percepção des-
sa população em relação ao cuidado com a sua saúde e a
saúde de sua família. É uma diretriz dessa política:

(A) fortalecer a assistência básica no cuidado com o ho-
mem, facilitando e garantindo o acesso e a qualidade
da atenção necessária ao enfrentamento dos fatores
de risco das doenças e dos agravos à saúde da po-
pulação masculina.

(B) estimular  a  participação e inclusão do homem nas
ações de planejamento de sua vida sexual e reprodu-
tiva, enfocando inclusive a paternidade responsável,
além de incluir o enfoque de identidade de gênero e
condição étnico-racial nas ações educativas.

(C) promover a atenção integral à saúde do homem nas
populações indígenas, negras, gays, bissexuais, tra-
balhadores rurais, homens em situação de risco, em
situação carcerária, entre outros, desenvolvendo es-
tratégias voltadas para a promoção da equidade para
distintos grupos sociais.

(D) reorganizar as ações de saúde por meio de proposta
inclusiva, na qual os homens considerem os serviços
de saúde também como espaços masculinos e, por
sua vez,  os serviços de saúde reconheçam os ho-
mens como sujeitos que necessitam de cuidados.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a  Lei  n.  8142,  de  28  de  dezembro  de
1990,  a Conferência e o Conselho de Saúde são instân-
cias colegiadas que compõem o  SUS.  O Conselho de
Saúde,  que é composto  de representantes  do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários,
possui caráter 

(A) transitório e consultivo.

(B) permanente e deliberativo.

(C) transitório e deliberativo.

(D) permanente e consultivo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  educação  permanente  em  saúde  configura  como
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se
incorporam ao cotidiano das organizações. As práticas de
educação  permanente  em  saúde  orientam-se
pedagogicamente  pela  problematização  do  cotidiano  do
trabalho, participação ativa e crítica dos sujeitos e pela

(A) horizontalização  do  conhecimento,  transdisciplinari-
dade, aprendizagem significativa e prática da avalia-
ção processual.

(B) socialização  do  conhecimento,  transversalidade,
aprendizagem específica e prática da avaliação peri-
ódica.

(C) socialização do conhecimento, transdisciplinaridade,
aprendizagem específica e prática da avaliação pro-
cessual.

(D) horizontalização do conhecimento, transversalidade,
aprendizagem significativa e prática da avaliação pe-
riódica.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diante do reconhecimento da pandemia pela Organização
Mundial da Saúde e a declaração de Emergência de Saú-
de Pública de Importância Nacional, várias medidas para
o enfrentamento da  Covid-19 vem sendo estabelecidas.
Dentre elas destaca-se a vacinação que

(A) possui efetividade como bloqueio da transmissão da
doença e pode ser utilizada para interromper a ca-
deia de transmissão do vírus.

(B) foi  autorizada  para  todos  os  grupos populacionais,
em decorrência da gravidade da situação epidemioló-
gica do país. 

(C) tem como objetivo principal evitar internações e óbi-
tos pela doença, especialmente entre os grupos de
maior risco para agravamento.

(D) está sendo realizada com as vacinas Coronavac, dis-
tribuída  pelo  laboratório  Bio-Manguinhos/Fiocruz,  e
Astrazeneca, distribuída pelo Instituto Butantan.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Organização Mundial da Saúde, demonstrando preocu-
pação com a qualidade da assistência prestada à saúde
das pessoas, criou o programa de segurança do paciente
com o objetivo de organizar os conceitos e as definições
sobre segurança do paciente e propor medidas para redu-
zir  os  riscos  e  mitigar  os eventos  adversos.  De acordo
com a classificação internacional de segurança do pacien-
te, evento adverso é conceituado como um incidente que

(A) possui potencial para o dano ou a lesão.

(B) poderia ter resultado, ou resultou,  em dano desne-
cessário ao paciente.

(C) resulta em dano ao paciente.

(D) atingiu o paciente, mas não causou dano.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação de profissionais, tanto na graduação como na
pós-graduação, engloba o trabalho em equipe, as práticas
colaborativas e a educação interprofissional e, neste con-
texto, se inserem os programas de residência multiprofis-
sional em saúde (RMS).  No ambiente das RMS, a educa-
ção interprofissional constitui uma estratégia que

(A) justapõe disciplinas distintas, em que os saberes es-
pecializados marcam a atuação de cada profissional
durante a assistência ao indivíduo, com vistas a con-
solidar a integralidade da atenção.

(B) oportuniza o desenvolvimento do trabalho multiprofis-
sional efetivo, com a finalidade de evidenciar o agra-
vo à saúde do indivíduo e favorecer a qualidade da
assistência prestada.

(C) pauta-se em arcabouço teórico e pedagógico que re-
forçam os princípios e as diretrizes do SUS, associ-
ando o aprendizado à prática, de maneira a proble-
matizar o modelo técnico-assistencial.

(D) favorece a implementação da prática colaborativa em
saúde,  uma vez que pressupõe a incorporação da
experiência de profissionais de diversos núcleos do
saber, estimulando a comunicação e a tomada de de-
cisão.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A bioética é a ciência que tem por objetivo facilitar o en-
frentamento de questões éticas e bioéticas que surgirão
ao longo da vida. Para facilitar o processo de reflexão e de
decisão sobre as diversas situações em que surgem os
conflitos bioéticos deve-se ter como base os três princí-
pios, que são: beneficência-não maleficência;

(A) harmonia; co-responsabilidade.

(B) autonomia; justiça.

(C) honestidade; singularidade.

(D) benevolência; utilidade.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O direito à saúde é eixo estratégico para a superação do
racismo e garantia de promoção da igualdade racial, de-
senvolvimento e fortatalecimento da democracia. Buscan-
do consolidar este entendimento e para garantir a equida-
de e a efetivação do direito à saúde de negras e negros
no Brasil, foi instituída a  Política Nacional de Saúde Inte-
gral da População Negra que possui, dentre outros, os se-
guintes objetivos específicos:

(A) garantir e ampliar o acesso da população negra resi-
dente em áreas urbanas, em particular nas regiões
periféricas dos grandes centros, às ações e aos ser-
viços de saúde;  aprimorar a qualidade dos sistemas
de informação em saúde, por meio da inclusão do
quesito cor em todos os instrumentos de coleta de
dados adotados pelos serviços públicos, os conveni-
ados ou contratados com o SUS.

(B) incluir os temas racismo e saúde da população negra
nos processos de formação e educação permanente
dos trabalhadores da saúde e no exercício do contro-
le social na saúde;  desenvolver processos de infor-
mação, comunicação e educação, que desconstruam
estigmas e preconceitos, fortaleçam uma identidade
negra positiva e contribuam para a redução das vul-
nerabilidades.

(C) ampliar e fortalecer a participação do movimento so-
cial negro nas instâncias de controle social das políti-
cas de saúde, em consonância com os princípios da
gestão participativa do SUS, adotados no Pacto pela
Saúde; incentivar a produção do conhecimento cien-
tífico e tecnológico em saúde da população negra.

(D) promover o reconhecimento dos saberes e práticas
populares de saúde, incluindo aqueles preservados
pelas religiões de matrizes africanas; implementar o
processo de monitoramento e avaliação das ações
pertinentes ao combate ao racismo e à redução das
desigualdades étnico-raciais no campo da saúde nas
distintas esferas de governo.

conhecimentos_de_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em medicina veterinária, a ventilação mecânica é uma im-
portante ferramenta na anestesia de pequenos animais, e
o colabamento de alvéolo é um problema que deve ser
prevenido  durante  o  transoperatório.  Desta  forma,  uma
técnica eficaz para prevenir este colabamento em pacien-
tes com doenças pulmonares de leves a moderadas, du-
rante ventilação mecânica é a instituição de:

(A) uma pressão positiva ao final da expiração (PEEP).

(B) uma manobra de recrutamento alveolar com insufla-
ção sustentada no início da anestesia.

(C) um aumento no pico de pressão inspiratório em 40%
do volume minuto do paciente.

(D) um ajuste da FiO2 para pelo menos 80% de O2.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anestesia em pacientes com alterações hormonais tem
crescido nos últimos anos, por exemplo, a literatura cita o
crescimento de relatos de caso de procedimento cirúrgico
de adrenalectomia em paciente com feocromocitoma. De-
vido às possíveis complicações prévias referentes ao tu-
mor, há a necessidade de estabilização do quadro com fe-
noxibenzamina. Para a realização de um procedimento de
adrenalectomia  agendada,  na  qual  o  paciente  somente
apresenta as alterações decorrentes desta doença e ainda
o paciente  fez  uso de fenoxibenzamina  na tentativa de
prevenção do caso, o protocolo de medicação pré-anes-
tésica (MPA) e indução anestésica indicado para esse pa-
ciente é:

(A) morfina e acepran na MPA, e cetamina e propofol na
indução.

(B) morfina na MPA, e propofol na indução.

(C) metadona e midazolam na MPA, e propofol na indução.

(D) metadona e Acepran na MPA, e cetamina e diaze-
pam na indução.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A monitoração anestésica tem como intuito prever ou ante-
cipar eventos indesejáveis no transoperatório, sendo as al-
terações mais comuns na pressão arterial,  na frequência
respiratória, na frequência cardíaca ou alterações metabóli-
cas/hemodinâmicas. Desta forma, cita-se como causa de
hipotensão no transoperatório, pacientes que apresentam:

(A) síndrome de Cushing. 

(B) síndrome compartimental abdominal.

(C) falência renal. 

(D) uso de simpatomiméticos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fluidoterapia é uma técnica de suporte para o transope-
ratório, visando minimizar as perdas de líquidos, ocorridas
pelo jejum, abertura de cavidades e evaporação. Para um
paciente canino, de 19 kg, a administração de ringer com
lactato  no  transoperatório,  na  taxa  de  5  mL/kg/h,  com
equipo macrogotas, leva a um gotejamento por minuto de:

(A) 4,75 gotas.

(B) 23,75 gotas.

(C) 31,66 gotas.

(D) 95,00 gotas.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Opioides produzem, tipicamente sedação e analgesia, e
são  muito  utilizados na rotina  anestésica  em pequenos
animais. No entanto, com o aumento crescente da dose,
algumas espécies, como felinos, apresentam reações ad-
versas, como:

(A) sedação intensa e estupor.

(B) excitação e posterior sedação.

(C) sedação intensa e posterior excitação.

(D) excitação e posterior convulsão.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de anestésicos injetáveis podem causar alterações
respiratórias como, por exemplo, bradipneia, apneia e hi-
percapnia. Uma alteração denominada de padrão apneus-
tico, caracterizada por uma inspiração prolongada, segui-
da de uma expiração relativamente curta, pode ser induzi-
da pelo fármaco:

(A) cetamina.

(B) etomidato.

(C) propofol.

(D) tiopental. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hipertermia maligna é uma condição farmacogenética que
leva a miopatia, aumento súbito de temperatura e risco de
óbito do paciente. Mais comumente observada nas últimas
décadas que na atualidade, já foi descrita em seres huma-
nos, cães e suínos,  dentre outras espécies. Quando há
suspeita, deve-se administrar dantrolene, na tentativa de
reversão do caso. Quais são os fármacos inalatórios capa-
zes de promover essa condição?

(A) Halotano, isofluorano, sevofluorano e desfluorano.

(B) Halotano, isofluorano, óxido nitroso e xenônio.

(C) Sevofluorano desfluorano, óxido nitroso e enfluorano.

(D) Sevofluorano, desfluorano, xenônio e éter.
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A monitoração de pacientes veterinários avançou nas últi-
mas  décadas,  com  a  utilização  de  monitores  multipara-
métricos cada vez mais capazes de fornecer diversos parâ-
metros ao mesmo tempo,  e com maior  fidedignidade da
real condição do paciente. A monitoração hemodinâmica,
pode ser necessária para pacientes críticos, e que serão
encaminhados para UTIs. O débito cardíaco, importante pa-
râmetro para calcular a oferta de oxigênio aos tecidos, é
obtido com auxílio de um monitor multiparamétrico com mó-
dulo próprio para tal finalidade, bem como com auxílio de:

(A) cateter de pressão venosa central na entrada do átrio
direito.

(B) cateter  de  Swan-Ganz  localizado  na  artéria  pul-
monar.

(C) canulação  da  artéria  podal  dorsal  e  conexão  no
transdutor de pressão.

(D) canulação da artéria podal dorsal e veia jugular, am-
bas conectadas em um canal de pressão.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anestésicos locais são costumeiramente utilizados em
anestesia de pequenos animais, com intuito de promover
bloqueios  locais,  reduzindo  a quantidade  necessária  de
anestésico  geral,  bem  como  promovendo  melhoria  na
analgesia do paciente. Esses anestésicos se classificam
em amino-amidas  e  amino-ésteres,  sendo exemplos  de
amino-amidas:

(A) lidocaina, benzocaína e ropivacaína.

(B) lidocaina, procaína e bupivacaína.

(C) mepivacaína, tetracaína e levobupivacaína.

(D) mepivacaína, bupivacaína e ropivacaína.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o volume total de propofol (1%) administrado para
uma anestesia de uma hora, na qual o paciente felino de 3
kg, sem administração de medicação pré-anestésica, in-
dução  com  propofol  6  mg/kg,  permaneceu  em  infusão
contínua por 30 minutos na taxa de 0,3 mg/kg/min de pro-
pofol e 30 minutos na taxa de 0,2 mg/kg/min de propofol?

(A) 1,8 mL.

(B) 2,7 mL.

(C) 4,5 mL.

(D) 6,3 mL.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A anestesia de pacientes neonatos e pediátricos é um de-
safio para o anestesista, visto que, além do porte, muitas
vezes existem diversas particularidades que podem provo-
car alterações durante a anestesia. Dentre essas particu-
laridades, pode-se nominar:

(A) hipoalbuminemia  e  diminuição  da  capacidade  das
enzimas hepáticas.

(B) baixo tempo de meia-vida de eliminação dos fárma-
cos devido à alta capacidade das enzimas hepáticas.

(C) alta atividade simpática, com consequente maior fre-
quência cardíaca. 

(D) maior porcentagem de gordura corporal,  e acúmulo
de fármacos lipossolúveis.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As hérnias inguinais em cães resultam do defeito no anel
inguinal, através do qual o conteúdo abdominal faz protu-
são. Acerca deste tipo de hérnia sabe-se que:

(A) acomete com maior  frequência animais machos de
meia-idade.

(B) aparece mais durante o  anestro  ou diestro nas fê-
meas.

(C) apresenta-se  comumente  como  enfermidade  con-
gênita nas fêmeas.

(D) pode ser direta ou indireta nas fêmeas e direta nos
machos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escovação das mãos e antebraço para obtenção de an-
tissepsia deve ser feita com escova, sabão e/ou detergen-
tes antissépticos. Qual detergente antisséptico é capaz de
romper a membrana celular microbiana e promover inati-
vação enzimática?

(A) Hexaclorofeno.

(B) Iodopovidona.

(C) Paraclorometaxilenol.

(D) Triclosana.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os instrumentos cirúrgicos, qual é o porta-agulhas
que possui uma garra para segurar a agulha na extremida-
de das lâminas e, na base destas, tem forma de tesoura?

(A) Castroviejo.

(B) Mathieu.

(C) Mayo-Hegar.

(D) Olsen-Hegar.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Acerca da patogenia  da dilatação  gástrica  com vólvulo,
sabe-se que:

(A) animais com grandes índices de profundidade/largu-
ra torácica estão em maior  risco de desenvolver a
doença.

(B) cães com escore corporal baixo apresentam menos
risco de desenvolver a doença.

(C) o risco de desenvolver a doença diminui depois da
esplenomegalia e aumenta depois da esplenectomia.

(D) alimento em comedor situado em plano elevado dimi-
nui o risco de desenvolver a doença.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As anormalidades  da  articulação  escapuloumeral  podem
ser divididas em adquiridas ou de desenvolvimento. Consi-
dera-se anormalidade de desenvolvimento a condição de:

(A) luxação escapular dorsal.

(B) osteocondrose.

(C) sarcoma sinovial.

(D) tenossinovite bicipital.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise do fluido cerebroespinhal pode fornecer informa-
ções valiosas a respeito da natureza das alterações do
sistema nervoso central. A hemorragia no sistema nervoso
central pode ser indicada pela presença de qual anormali-
dade encontrada neste fluido?

(A) Aumento de proteína.

(B) Granulações tóxicas.

(C) Hemácias em macrófagos.

(D) Pleocitose neutrofílica.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a glândula salivar que, quando passa a apresentar
vazamento de saliva por lesão ou defeito no duto principal,
está envolvida na formação de mucocele? 

(A) Parótida.

(B) Mandibular.

(C) Sublingual.

(D) Zigomática.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No exame eletrocardiográfico de cães, a onda P com du-
ração maior do que o esperado é denominada onda P mi-
trale e representa sobrecarga:

(A) atrial direita.

(B) atrial esquerda.

(C) ventricular direita.

(D) ventricular esquerda.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

O paciente deverá ser posicionado em decúbito dorsal. Uma
incisão de pele é realizada desde a laringe até o manúbrio e,
após  divulsão  do  tecido subcutâneo e  incisão  do músculo
platisma, é possível  separar os músculos externo-hióideos.
Recolhendo a traqueia para a direita, há exposição do esôfa-
go, tireóide, bainha carotídea e nervo laríngeo recorrente. Um
tubo gástrico poderá ser colocado, facilitando a visualização
do esôfago. Durante a síntese, utilizam-se fios de sutura ab-
sorvível, com padrão simples contínuo para os músculos ex-
terno-hióideos e não absorvível, monofilamentar e padrão de
sutura aposicional para a pele.

O texto descreve a abordagem para a técnica de

(A) esofagotomia cervical. 

(B) esofagostomia.

(C) faringostomia.

(D) gastrostomia.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de Hotz-Celsus é utilizada para correção de

(A) euribléfaro.

(B) ectrópio.

(C) entrópio.

(D) simbléfaro.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na lobectomia pulmonar, o hermetismo para a aerostasia
é definido como ausência de qualquer fuga aérea pelas
suturas, realizado com a

(A) submersão  da  sutura  pulmonar  em solução  salina
isotônica e observação de escape de ar ao ser apli-
cada uma pressão positiva na via aérea. 

(B) submersão  da  sutura  pulmonar  em solução  salina
isotônica e observação de escape de ar ao ser apli-
cada uma pressão negativa na via aérea.

(C) observação de escape de ar na sutura dos músculos
intercostais,  quando aplicada uma pressão positiva
na via aérea.

(D) observação de escape de ar na sutura dos músculos
intercostais, quando aplicada uma pressão negativa
na via aérea.
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▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o tratamento indicado para desvio portossistêmico
extra-hepático único, em um cão da raça Yorkshire? 

(A) Localização e remoção do vaso anômalo, utilizando
fio cirúrgico absorvível.

(B) Ligação cirúrgica total do shunt, com fio cirúrgico não
absorvível, por motivo de segurança, devido ao risco
de hipertensão portal.

(C) Faixas de celofane para a oclusão do desvio, coloca-
das ao redor do shunt, induzindo um processo lento
e progressivo de oclusão.

(D) Constritor de ameroide, colocado ao redor do shunt,
que oclui o desvio totalmente no ato cirúrgico.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A resposta de Cushing, decorrente do traumatismo cranio-
encefálico, é caracterizada por

(A) diminuição da pressão arterial média e bradicardia. 

(B) aumento da pressão arterial média e bradicardia.

(C) aumento da pressão arterial média e taquicardia.    

(D) diminuição da pressão arterial média e taquicardia.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir:

Doença que acomete felinos,  caracterizando-se pela proje-
ção bilateral da terceira pálpebra, causada pela disfunção da
inervação simpática da região.

A doença descrita refere-se a

(A) Flórida spots.

(B) síndrome de Haw.

(C) sequestro corneal.

(D) síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cão com inclinação da cabeça para o lado esquerdo,
nistagmo horizontal  com fase lenta para direita e rápida
para a esquerda, sinais de síndrome de Horner do lado
esquerdo, quedas, marcha em giros sobre o próprio corpo,
possui indicativo de síndrome 

(A) cerebelar. 

(B) vestibular central.

(C) vestibular periférica, lado direito.

(D) vestibular periférica, lado esquerdo.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um felino com apatia acentuada, taquicárdico, taquipnéi-
co, com as mucosas azuladas e hipotermia e, ao hemo-
grama, anemia macrocítica hipocrômica, com presença de
muitos eritrócitos com corpúsculos de Heinz, possui indi-
cativo diagnóstico de intoxicação por

(A) abacate.

(B) cebola.

(C) chocolate.

(D) uva.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

Paciente  felino  apresentou  nódulos  subcutâneos  ulcerados
na cabeça, drenando conteúdo soropurulento. Em virtude do
acometimento  nasal  apresentou  espirro,  secreção  nasal,
dispneia e linfadenomegalia. À microscopia de  amostras de
swab  de cavidade nasal e de lesões exsudativas foram de-
tectados  micro-organismos  leveduriformes  em  brotamento
em formato de charuto e ovais, circundados por uma parede
celular sem coloração, no citoplasma de macrófagos e neu-
trófilos e no meio extracelular. 

Os sinais clínicos e a citologia permitem a confirmação do
diagnóstico de

(A) malasseziose.

(B) micobacteriose.

(C) actinomicose.

(D) esporotricose.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cão da raça Shar-pei, de seis anos de idade, foi leva-
do para atendimento veterinário por apresentar aumento
na frequência de defecação, fezes amolecidas e perda de
peso de evolução de sete meses. Após longa investigação
foi diagnosticada doença inflamatória intestinal. Qual é o
fármaco de primeira escolha para o tratamento desta en-
fermidade?  

(A) Prednisona.

(B) Metronidazol.

(C) Doxiciclina.

(D) Probiótico.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diabetes melito (DM) em cães é uma endocrinopatia co-
mum, decorrente de deficiência relativa ou absoluta de in-
sulina. Dentre as causas de  DM por deficiência absoluta
de insulina está 

(A) o hiperadrenocorticismo, devido ao antagonismo in-
sulínico decorrente do excesso de cortisol.

(B) a pancreatite,  em virtude de destruição imunologica-
mente mediada do pâncreas endócrino.

(C) o diestro, por causa do efeito diabetogênico potencial
da progesterona que neutraliza a ação da insulina.

(D) a obesidade, que leva à incapacidade da insulina de
exercer suas ações no metabolismo de carboidratos
e lipídios.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

Um gato da raça Persa, de três anos de idade, foi encami-
nhado para atendimento  veterinário  por  apresentar  quadro
crônico progressivo de  tosse paroxística, espirros, intolerân-
cia ao exercício e crises semanais de dificuldade respiratória.
Na  auscultação  pulmonar  foram  detectados  dispneia  com
fase expiratória longa, sibilos e creptação audível.

Neste caso, a principal suspeita clínica é:

(A) doença do trato respiratório superior. 

(B) doença brônquica. 

(C) síndrome braquicefálica.

(D) efusão pleural.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os meios semiológicos empregados no exame da
pele destaca-se a inspeção. Diante de um padrão de le-
são que inclui pápulas generalizadas, pústulas, erosões e
crostas localizadas na ponte nasal e coxins de um cão, o
médico veterinário deve solicitar biópsia cutânea para con-
firmação de

(A) dermatite atópica.

(B) escabiose.

(C) pênfigo foliáceo.

(D) dermatite actínica.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Sociedade Internacional de Interesse Renal (IRIS) pro-
pôs o estadiamento da doença renal crônica, para melhor
tratamento e prognóstico de cães e gatos nefropatas. Os
estágios são definidos com o paciente estável e hidratado
por meio de avaliação 

(A) da creatinina sérica.

(B) da razão entre a proteína e a creatinina urinária.

(C) do potássio sérico.

(D) da urinálise.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A detecção de infeções por bactérias multirresistentes é
um problema grave na clínica de pequenos animais e o
uso racional de antibióticos deve ser preconizado. Neste
contexto, enquanto se aguarda a cultura de urina de um
cão com cistite bacteriana simples, para minimizar a ocor-
rência de resistência bacteriana, qual é o antibiótico reco-
mendado?

(A) Ciprofloxacino.

(B) Ceftiofur.

(C) Amoxicilina.

(D) Cefovecina.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Devido à proximidade entre animais de companhia e seres
humanos é importante lembrar que cães e gatos podem
ser fontes de infecção de agentes infecciosos. Os gatos
são apontados como carreadores assintomáticos frequen-
tes de qual agente etiológico zoonótico?   

(A) Microsporum canis.

(B) Sarcoptes scabiei.

(C) Malassezia pachydermatis.

(D) Otodectes cynotis.
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