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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.

conhecimentos_de_saúde_pública
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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.

conhecimentos_de_saúde_pública
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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 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O suporte básico à vida inclui compressões torácicas para
restaurar fluxo sanguíneo e débito cardíaco durante a téc-
nica de reanimação cardiopulmonar. As compressões to-
rácicas devem ser realizadas em ciclos de:

(A) 60 segundos.

(B) 90 segundos.

(C) 120 segundos.

(D) 150 segundos.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipoventilação  transanestésica  pode  ser  quantificada
pela capnometria e pode causar hipercapnia com subse-
quente  acidose  respiratória  e  hipoxemia.  A hipercapnia
transanestésica pode ser causada

(A) pelo plano superficial de anestesia.

(B) pela presença de espaço morto excessivo.

(C) pela presença de válvulas unidirecionais em um sis-
tema com reinalação de gases.

(D) pelo fluxo alto de oxigênio em circuito sem reinalação
de gases.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A detomidina  é  um sedativo alfa-2-agonista  adrenérgico
utilizada principalmente em equinos. Trata-se de um fár-
maco mais potente do que a xilazina, exigindo doses me-
nores para obter sedação semelhante. As doses variam
entre 10 a 40 µg/kg por via intravenosa. A detomidina em
doses sedativas em equinos desencadeia

(A) a manutenção da função sistólica.

(B) o aumento do débito cardíaco.

(C) a redução da frequência cardíaca.

(D) a manutenção da pressão arterial.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os quadros de diarreia são comuns em bezerros e são
causa frequente de mortalidade. Um aspecto indispensá-
vel do tratamento é:

(A) a associação de antimicrobianos por longos períodos
visando à eliminação dos patógenos.

(B) a fluidoterapia  oral  ou intravenosa na dependência
da gravidade da desidratação.

(C) a interrupção do fornecimento de leite durante o tra-
tamento.

(D) o uso de anticolinérgicos visando reduzir a hipermoti-
lidade intestinal.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O vólvulo abomasal é uma condição que ocasiona obstru-
ção completa do fluxo de ingesta do abomaso para o duo-
deno,  sendo,  portanto,  uma emergência.  Neste  caso,  o
médico veterinário deve

(A) realizar  a técnica de rolamento e,  na sequência,  a
abomasopexia pela técnica de toggle-pin.

(B) realizar a correção dos desequilíbrios eletrolíticos e
ácido-base,  bem  como  administrar  agonistas  coli-
nérgicos (procinéticos).

(C) realizar a correção cirúrgica por meio de laparotomia
no flanco esquerdo,  descompressão e reposiciona-
mento do abomaso e abomasopexia.

(D) realizar  a  laparotomia no flanco  direito,  a  descom-
pressão e reposicionamento do abomaso e a omen-
topexia.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sedação de  um equino  apresentando abdome agudo
com xilazina ou detomidina pode alterar significativamente
o exame clínico do animal. Quais os parâmetros que são
considerados essenciais no exame clínico de um equino
com cólica e como eles são alterados pelo uso desses fár-
macos, respectivamente?

(A) O peristaltismo e a frequência cardíaca que ficam re-
duzidos.

(B) A frequência respiratória e o TPC que ficam reduzi-
dos.

(C) O pulso digital e a frequência respiratória que ficam
aumentados.

(D) O peristaltismo, que pode ficar aumentado, e as mu-
cosas, que podem ficar hiperêmicas.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os mecanismos fisiopatológicos que caracterizam
diarreias em cães e gatos, têm-se que:

(A) a hipocalcemia é o distúrbio eletrolítico mais comum
em cães com gastrenterite,  o qual deve ser tratado
com a adição de cálcio aos fluidos parenterais.

(B) a acidose metabólica se desenvolve secundária às
perdas intestinais de bicarbonato e desidratação, se-
guidas de hipovolemia, metabolismo anaeróbio e pro-
dução de ácido láctico.

(C) as alterações osmóticas, distúrbios promotores de hi-
posecreção,  diminuição  na  taxa  de  permeabilidade
das mucosas e motilidade intestinal alterada.

(D) as diarreias agudas causadas por dieta, parasitos e
medicamentos são geralmente mais graves e de mai-
or duração.

conhecimentos_gerais
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Colecistectomia e enterectomia são exemplos de procedi-
mentos cirúrgicos que resultam em feridas:

(A) limpas.

(B) sujas. 

(C) limpas-contaminadas.

(D) contaminadas.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma extensa lesão cutânea com presença de pele e mus-
culatura necrosadas e secreção purulenta foi observada
em um paciente felino após ter sido atacado por um cão.
O paciente apresentava-se febril, com alterações no leu-
cograma referentes à leucocitose e desvio à esquerda. As-
sim, a ferida cutânea 

(A) é classificada como contaminada e deve ser tratada
com uso local de antibióticos e fechamento primário
tardio para cicatrização por primeira intenção.

(B) é classificada como infectada e deve ser tratada me-
diante antibioticoterapia sistêmica e protocolos de ci-
catrização por segunda intenção.

(C) é classificada como contaminada e deve ser tratada
por antibioticoterapia sistêmica e protocolos de cica-
trização por segunda intenção.

(D) é classificada como infectada e deve ser tratada por
debridamento químico e fechamento primário com re-
talho cutâneo de avanço, para cicatrização por pri-
meira intenção.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Cão, pastor alemão, macho, seis meses de idade, com
sinais clínicos de tumefações dolorosas de grau mode-
rado, nas metáfises distais do rádio e da ulna, claudica-
ção, andar relutante, febre, letargia e anorexia. Ao exa-
me radiográfico bilateral, foram descritas  linhas lucen-
tes  anormais  (pseudofises)  no  interior  das  metáfises
distais  do  rádio  e  da  ulna,  esclerose  adjacentes  às
pseudofises e remodelação perisoteal. 

De acordo com o relato, qual é o diagnóstico?

(A) Osteopatia hipertrófica.

(B) Osteodistrofia hipertrófica.

(C) Panosteíte.

(D) Osteocondrose.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Gata, siamês, três anos de idade, com diagnóstico pré-
vio de imunodeficiência viral felina e sinais clínicos as-
sociados a dispneia, taquipneia, perda de peso e ano-
rexia. À radiografia de tórax, foram descritos aumento
de opacidade difuso em mediastino cranial, causando
deslocamento dorsal da traqueia e sobreposição com a
margem cranial da silhueta cardíaca, padrão pulmonar
infiltrativo intersticial e efusão pleural. 

De acordo o relato, qual é o diagnóstico?

(A) Linfoma. 

(B) Cardiopatia.

(C) Timoma.

(D) Megaesôfago.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na avaliação de alterações abdominais em bovinos, quan-
do os sinais clínicos são inconclusivos, o exame comple-
mentar  de  escolha  é  a  ultrassonografia.  Nesse  exame,
quais são os sinais indicativos de alterações abdominais?

(A) No deslocamento de abomaso à esquerda, o abo-
maso é identificado entre a parede abdominal e o
fígado.

(B) Alterações em omaso são identificadas quando há
perda de motilidade e as lâminas não são visuali-
zadas.

(C) Na reticulopericardite traumática são notadas estrutu-
ras hiperecoicas flutuantes entre o saco dorsal do rú-
men e o retículo.

(D) No íleo paralítico, as alças intestinais de jejuno são
identificadas  adjacentes  umas  às  outras  em  corte
transversal no flanco esquerdo. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pigmentações  patológicas  são  descritas  como  acúmulo
normal ou patológico de pigmentos em certos locais do or-
ganismo. Neste contexto, a siderose e a asbestose se re-
ferem, respectivamente, ao acúmulo de:

(A) carvão e chumbo.

(B) cobre e carvão.

(C) carvão e amianto.

(D) ferro e amianto.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A necrose é o tipo de morte celular associada à perda de
integridade da membrana e ao extravasamento dos conte-
údos celulares, com diversos padrões morfológicos distin-
tos que fornecem pistas sobre sua causa básica. A maioria
desses tipos de necrose possui aparência macroscópica
distinta; entretanto um dos tipos só pode ser detectado por
exame histológico. Este tipo é denominado de:

(A) necrose caseosa.

(B) necrose de coagulação.

(C) necrose fibrinoide.

(D) necrose gordurosa.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A calcificação patológica implica no depósito anormal de
sais de cálcio, conjuntamente a pequenas quantidades de
ferro, magnésio e outros minerais. Este é um processo co-
mum a diversas doenças. No caso de calcificação metas-
tática, sabe-se que: 

(A) ocorre em áreas de necroses antigas não absorvi-
das, como na linfadenite caseosa em casos de tuber-
culose. 

(B) ocorre por insuficiência renal, na qual a retenção de
fosfato permite o desenvolvimento de hiperparatireoi-
dismo secundário.

(C) ocorre nos ateromas da aterosclerose avançada, asso-
ciada à lesão da túnica íntima da aorta e de grandes ar-
térias, e caracterizada pelo acúmulo de lipídios. 

(D) ocorre por destruição óssea, pela presença de tumores
que aumentam o catabolismo ósseo, como em casos
de leucemia ou metástases esqueléticas difusas.

▬ QUESTÃO 31▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As disproteinemias são comumente causadas por proces-
so inflamatório. Neste caso, são exemplos de proteínas de
fase aguda positiva e negativa em virtude de inflamação,
respectivamente:

(A) fibrinogênio e proteína C reativa.

(B) haptoglobina e α1-glicoproteína ácida.

(C) ferritina e transferrina.

(D) albumina e amiloide sérica A .

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São  células  intermediárias  de  maturação  contínua  que
participam da resposta imune com importante função imu-
nomoduladora, além de participarem da eritrofagocitose e
reutilização metabólica do ferro:

(A) neutrófilos bastonetes.

(B) neutrófilos segmentados.

(C) linfócitos.

(D) monócitos.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecimento sobre a anomalia de Pelger-Huët no he-
mograma é importante para

(A) a emissão de prognóstico, já que esta é uma doença
locomotora progressiva,  e  o  animal  pode viver  por
meses ou anos.

(B) o diagnóstico diferencial, já que pode levar a uma fal-
sa interpretação da resposta inflamatória em um ani-
mal aparentemente sadio.

(C) a emissão de prognóstico, já que há degranulação de
eosinófilos e função plaquetária e neutrofílica anormal,
comprometendo a hemostasia e o sistema imune.

(D) o diagnóstico diferencial, já que pode levar a uma fal-
sa interpretação de policitemia absoluta primária por
afetar uma única linhagem celular.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Erliquiose monocítica canina é uma doença infecciosa de
distribuição mundial,  causada pela bactéria  Ehrlichia ca-
nis,  a  qual  acomete  cães  de  todas  as  idades,  raças  e
sexo. A doença é multissistêmica e apresenta patogenia e
sintomatologia complexas, e, na fase aguda,

(A) caracteriza-se pela liberação de IL-1, IL-6 e TNF-α;
as alterações imunológicas e inflamatórias resultam
em quadros de trombocitopenia, hemaglutinação, hi-
pergamaglobulinemia, vasculite e manguitos perivas-
culares.

(B) os valores de hemoglobina sérica diminuem em ra-
zão da hemólise extravascular, que é decorrente da
eritrofagocitose  realizada  pelas  células  de  Kupffer,
sendo o ion Ferro essencial para o desenvolvimento
da maioria das bactérias.

(C) há uma supressão da resposta imunológica do perfil
Th2 e o predomínio do perfil Th1, elevada expressão
das moléculas do MHC de classe II e altas concen-
trações séricas de IFN-. 

(D) os sinais  são mais  exacerbados;  distúrbios hemor-
rágicos, como epistaxe, melena, petéquias e exten-
sas equimoses de pele, sufusões em mucosas, he-
matúria, ocorrem em até 60% dos casos.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O botulismo provocou a morte de 50 bovinos em uma pro-
priedade rural  localizada em Goiânia,  Goiás.  A suspeita
clínica inicial foi confirmada pelo exame de amostras de
silagem de milho fornecida aos animais demonstrando a
presença da toxina botulínica, produzida pelo Clostridium
botulinum.  Considerando que a toxina botulínica bloqueia
a  transmissão  neuromuscular,  a  morte  desses  animais
deve ter acontecido por:

(A) infecção generalizada.

(B) desidratação ocasionada pelo quadro de diarreia.

(C) hemorragia interna.

(D) parada respiratória.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As leishmanioses são enfermidades infecciosas, parasitá-
rias de caráter crônico e causadas por protozoários do gê-
nero  Leishmania.  Apresentam  manifestações  clínicas
complexas e metodologia minuciosa de diagnóstico. Esta
doença  segue um sistema de  estadiamento,  de  acordo
com a severidade das manifestações clínicas, achados la-
boratoriais e detecção de anticorpos séricos anti-Leishma-
nia. O estágio 2 é caracterizado por:

(A) onicogrifose, dermatite esfoliativa, anemia arregene-
rativa leve e ausência de proteinúria.

(B) títulos de anticorpos baixos a elevados,  hipogama-
globulinemia, hiperalbuminemia e síndrome de hiper-
viscosidade do soro.

(C) tromboembolia pulmonar, síndrome nefrótica, títulos
de anticorpos de médio a alto.

(D) glomerulonefrite,  uveite,  artrite,  vasculite,  creatinina
acima de 5 mg/dL, ulcerações no plano nasal.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os acidentes com aranhas são frequentes na medicina e
crescentes na medicina veterinária. Dentre as aranhas de
interesse médico, destaca-se a Loxosceles, caracterizada
por apresentar

(A) peçonha rica em esfingomielinase D, hábito noturno,
peridomiciliar e intramodiciliar.

(B) peçonha rica em toxinas inibidoras de canais de só-
dio, hábito noturno, comportamento agressivo.

(C) peçonha rica em metaloproteinase; habitam regiões
alagadas, produzem teias e têm comportamento não
agressivo.

(D) peçonha rica em fosfolipase, habitam regiões quen-
tes e úmidas, formam teias irregulares.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A polioencefalomalacia é um diagnóstico morfológico para
necrose com amolecimento (malacia) da substância cin-
zenta (polio) do encéfalo. A partir da década de 1970, mui-
tos pesquisadores observaram que a PEM em ruminantes
pode ter várias causas, incluindo:

(A) intoxicação por cálcio.

(B) intoxicação  por  magnésio  associada  à privação  de
água.

(C) administração de análogos da tiamina, como o am-
prólio.

(D) administração de ivermectina.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados epidemiológicos indicam que a polioencefalomala-
cia nos bovinos pode ocorrer:

(A) na forma de surtos ou como casos isolados.

(B) na forma clínica crônica (21 dias).

(C) com maior frequência no período chuvoso.

(D) com elevados índices de morbidade, mortalidade e
letalidade, independente da resposta ao tratamento.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As afecções da bolsa gutural dos equinos podem causar
sintomas respiratórios e neurológicos, entre eles 

(A) epistaxe, protrusão da língua e ruído expiratório.

(B) cegueira, surdez e descarga nasal purulenta.

(C) ataxia, disfagia e ruído expiratório.

(D) ruído inspiratório, disfagia, paralisia facial.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao abdome agudo equino, a decisão do médico
veterinário por encaminhar o animal à cirurgia pode repre-
sentar um desafio. Um equino com cólica, com histórico de
dor  intensa  inicialmente,  apresentando  apatia,  frequência
cardíaca elevada, acima de 70 bpm, mucosas congestas e
TPC aumentado, ao longo das horas passou a demonstrar
redução ou ausência dos sinais de dor. Neste contexto, con-
sidera-se uma interpretação coerente com este relato e uma
conduta adequada do médico veterinário:

(A) o animal pode estar cansado de se debater e não
mais demonstrar sinais de dor; portanto, não é reco-
mendada a cirurgia.

(B) o animal pode ter sofrido ruptura do estômago e a ci-
rurgia é o único tratamento recomendado para lavar
a cavidade abdominal e suturar o local envolvido.

(C) o animal pode estar com o segmento intestinal envol-
vido desvitalizado, o que provoca redução da dor de-
vido à necrose instalada e, nesse caso, a intervenção
cirúrgica imediata é necessária.

(D) o animal pode ter alto limiar à dor e se tornar refratá-
rio, não demonstrando mais a dor mesmo ainda es-
tando com outros sinais de abdome agudo; portanto,
não é recomendada a cirurgia.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Potros neonatos podem apresentar sinais de uroperitônio,
decorrentes de ruptura localizada nas vias urinárias, prin-
cipalmente relacionado à bexiga. Neste caso, os achados
compatíveis com este diagnóstico são:

(A) disúria, abdome flácido, hipernatremia, hipercloremia,
hipocalemia e azotemia.

(B) estrangúria,  distensão  abdominal,  hiponatremia,  hi-
pocloremia, hipercalemia e azotemia.

(C) poliúria,  distensão  abdominal,  uremia  e  hiperna-
tremia.

(D) estrangúria,  abdome flácido,  uremia  e  aumento  da
concentração de proteínas no líquido peritoneal.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O terceiro fibular ou peroneus tertius é uma forte estrutura
muscular que, juntamente com o músculo flexor digital su-
perficial,  compõem o  aparato  recíproco  dos  equinos.  A
ruptura dessa estrutura leva à manifestação clínica e pa-
tognomônica de:

(A) extensão  da  articulação  femorotibiopatelar,  mesmo
durante a flexão do tarso independente.

(B) flexão da articulação metatarso-falangeana de forma
independente, sem a flexão concomitante do tarso.

(C) flexão da articulação femorotibiopatelar de forma in-
dependente, sem a flexão concomitante do tarso.

(D) flexão  independente  das  articulações  coxofemoral,
femorotibiopatelar, társica e metatarso-falangeana.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  a  correção  cirúrgica  dos  quadros  de  abdômen
agudo na espécie  equina,  um aspecto importante a  ser
considerado é a possibilidade de exposição dos diferentes
segmentos do trato gastrointestinal. Um segmento que é
passível de ser exteriorizado é:

(A) o estômago.

(B) a porção aboral do íleo.

(C) a porção intermediária do cólon menor.

(D) o cólon transverso.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos quadros obstrutivos e estrangulativos do intestino del-
gado de equinos, muitas vezes se opta pela retirada de
segmentos gravemente comprometidos. Um cuidado im-
portante na enterectomia e na enteroanastomose é:

(A) usar  padrões  invaginantes  na  anastomose,  porém
sem promover inversão acentuada, de modo a mini-
mizar o estreitamento do lúmen intestinal.

(B) fazer as ressecções junto às extremidades do seg-
mento  visivelmente  afetado,  de  modo  a  reduzir  o
mínimo possível o comprimento do intestino delgado.

(C) realizar as ressecções perpendiculares em relação à
margem mesentérica, de modo a evitar um aumento
no diâmetro do lúmen.

(D) usar fios inabsorvíveis na camada serosa, de modo a
sustentar os tecidos por longos períodos durante a
cicatrização, que é lenta no intestino delgado.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a descrição a seguir.

Vacas leiteiras de alta produção com consumo elevado de con-
centrado, nos primeiros 60 dias após o parto e apresentando
outros distúrbios, como doenças metabólicas ou infecção uteri-
na ou da glândula mamária. 

A descrição fornecida corresponde a um perfil comumente obser-
vado em vacas que apresentam

(A) reticuloperitonite traumática.

(B) compactação de rúmen.

(C) timpanismo espumoso.

(D) deslocamento de abomaso.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indigestão vagal é uma síndrome que acomete o estô-
mago bovino e pode se apresentar de diferentes formas. A
indigestão  vagal  do  tipo  II,  também chamada  estenose
funcional anterior, se caracteriza por

(A) falha na passagem de conteúdo pelo orifício retículo-
omasal.

(B) compressão da porção final do abomaso pelo útero
no final da gestação.

(C) obstrução pilórica por massas tumorais ou compacta-
ção do abomaso.

(D) impedimento na eliminação de gases do rúmen.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rufião é um macho inteiro incapaz de fecundar, que é
utilizado para detectar fêmeas no cio em programas de in-
seminação artificial. Para preparação de rufiões bovinos,
sabe-se que a técnica de desvio lateral do óstio prepucial

(A) impede a exteriorização do pênis, impossibilitando a
cópula.

(B) impede a cópula e, portanto, previne a transmissão
de doenças venéreas.

(C) apresenta baixo risco de complicações pós-operató-
rias e o tempo de recuperação é menor em compara-
ção às demais técnicas.

(D) é indicada em bovinos com prepúcio longo e abdô-
men distendido. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fimose em touros caracteriza-se pela incapacidade de
exposição do pênis através do óstio prepucial, que pode
ser de origem congênita ou traumática. Sobre essa condi-
ção, sabe-se que:

(A) a aplicação de corticoide no óstio prepucial é indica-
da quando o caso é severo, para reduzir a inflama-
ção e a fibrose.

(B) pode ser  tratada  pelo  emprego de implantes sin-
téticos.

(C) touros com prepúcio longo e orifício prepucial largo
são mais susceptíveis a esta condição.

(D) touros submetidos ao tratamento cirúrgico para cor-
reção dessa condição podem retornar à atividade re-
produtiva em 24 horas de pós-operatório.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Bovino, macho, reprodutor, raça Bonsmara, quatro anos de ida-
de e 600 kg. De acordo com o proprietário, o touro apresentou
apatia, anorexia, ausência de micção e aumento de volume di-
fuso na região prepucial e abdominal ventral.  A palpação das
áreas de aumento de volume revelou calor e dor. A punção des-
sas áreas demonstrou a presença de urina no tecido subcutâ-
neo, o que confirmou o diagnóstico de ruptura uretral ocasiona-
da por urolitíase obstrutiva. 

Neste caso, qual conduta a ser adotada?

(A) Penectomia parcial. 

(B) Uretrostomia perineal.

(C) Uretrotomia pré-escrotal.

(D) Cistotomia e implantação de cateter de Foley temporário.
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