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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 

 

 
 
Parte I – Língua Portuguesa 
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TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
 
Questão 4 
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 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
 
 
 
Questão 7 
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A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
 
 
 
 
 
 
Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
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está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 
Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
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editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 
III. Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
 
 
Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
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(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 
          
Leia o caso clínico a seguir, para resolver as questões de 21 a 25. 

 
         No atendimento de emergência clínica de um hospital veterinário, chega um cão da raça Fila Brasileira, com 
3 anos de idade, com 50kg de peso vivo, apresentando um quadro clínico de dispnéia intensa, mucosas cianóticas, 
distensão abdominal e síndrome cólica. 

No histórico, apurou-se que é alimentado uma vez ao dia e é um animal glutão. 
 

Questão 21 
O diagnóstico clínico do caso apresentado é compatível com 
 
(a) infarto agudo do miocárdio. 
(b) hérnia de hiato. 
(c) infarto renal agudo.  
(d) torsão e dilatação gástrica. 
(e) volvo intestinal.                   
 
 
Questão 22 
A primeira medida a ser tomada, após o diagnóstico clínico, é 
 
(a) fazer sedação e narcose do paciente. 
(b) drenar o conteúdo esofágico. 
(c) fazer massagem cardíaca. 
(d) fazer gasometria. 
(e) repor a volemia. 
   
 
 
 
 
 
Questão 23 
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É indicativo de presença de dor aguda no paciente mencionado 
 
(a) a intensidade da cianose. 
(b) a hemoconcentração. 
(c) o aumento da densidade urinária. 
(d) o aumento da freqüencia cardíaca. 
(e) o aumento do pH sanguíneo.  
 

 
Questão 24 
O tratamento cirúrgico indicado é a 
 
(a) cardioplastia. 
(b) gastropexia circuncostal.  
(c) nefrectomia. 
(d) piloroplastia. 
(e) ressecção e anastomose intestinal. 
 
               
Questão 25 
No prognóstico, deve-se considerar que esta afecção é acompanhada de 
 
(a) congestão esplênica. 
(b) congestão pulmonar. 
(c) estenose esofágica. 
(d) estenose intestinal. 
(e) insuficiência renal. 

 
 
Questão 26 
No exame do sedimento urinário de um cão, os resultados de proteinúria e cilindrúria são compatíveis com 
 
(a) cistite. 
(b) litíase vesical. 
(c) nefropatia. 
(d) prostatite. 
(e) uretrite.  

 
 

Questão 27 
A doença de gatos jovens que se caracteriza clinicamente por depressão grave, febre, anorexia, vômito, diarréia, 
desidratação e possibilidade de apresentar ataxia por hipoplasia cerebelar é a 
 
(a) Clamidiose felina. 
(b) Panleucopenia felina. 
(c) Rotavirose felina. 
(d) Tularemia felina. 
(e) Micoplasmose felina. 

 
  
                 
 
 
 
 
Questão 28 
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Um canino que apresenta perda de peso progressiva, polidipsia, poliúria, êmese, úlceras na cavidade oral e teores 
de uréia e creatinina sérica aumentados, sugere um quadro de   
       
(a) cirrose hepática. 
(b) fibrose pancreática. 
(c) insuficiência adrenal. 
(d) insuficiência da paratireóide. 
(e) insuficiência renal. 
 

 
Questão 29 
No exame clínico, a inspeção com “lâmpada de WOOD” é utilizada quando há suspeita de 
 
(a) bacteriose. 
(b) dermatomicose. 
(c) escabiose. 
(d) fluorose. 
(e) saturnismo.   
 

 
 
Questão 30 
A auscultação da área cardíaca, as bulhas e os focos cardíacos se referem, respectivamente, 
 
(a) às valvas e à sístole e diástole. 
(b) ao choque da ponta e à sístole e diástole. 
(c) à sístole e diástole e às valvas.  
(d) aos sopros cardíacos e às valvas. 
(e) aos ruídos e silêncios. 
  
               
 
Questão 31 
Ao exame radiográfico de um cão pastor alemão com 10 meses de idade, com histórico de claudicação do membro 
anterior direito, é observado um aumento da radiopacidade (esclerose) do canal medular, sem evidência de 
comprometimento do periósteo no terço proximal do rádio direito. O diagnóstico compatível com este quadro é 

 
(a) fratura por avulsão. 
(b) luxação por entorse. 
(c) neoplasia óssea. 
(d) panosteíte proliferativa. 
(e) osteíte degenerativa. 
 

 
Questão 32 
Novas tecnologias disponíveis proporcionam maior segurança para o manuseio de pacientes cirúrgicos. Com 
relação à monitoração de pacientes cirúrgicos, é correto afirmar que a 
 
(a) oximetria de pulso é uma medição contínua da hemoglobina arterial e um indicador seguro da função 

pulmonar. 
(b) pressão sanguínea pode ser determinada diretamente com o uso do doppler ultra-sônico. 
(c) pressão venosa central pode ser facilmente medida com o uso de um manômetro anaeróide. 
(d) gasometria seriada é útil para definir a capacidade da função respiratória e o grau de oxigenação tecidual. 
(e) variação do potencial elétrico da musculatura esquelética mede a quantidade de endorfinas liberadas.  
 
Questão 33 
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Com relação ao parasitismo em cães por Dirofilaria immitis, podemos afirmar que ele causa uma 
 
(a) dilatação do ventrículo direito, congestão passiva do fígado e baço e ascite.  
(b) dilatação do ventrículo esquerdo, edema pulmonar e hipertensão toráxica. 
(c) hiperplasia do ventrículo direito, congestão passiva  do fígado e baço. 
(d) hipertrofia do ventrículo direito, edema pulmonar e hipertensão toráxica.  
(e) hipertrofia do ventrículo esquerdo, congestão passiva do fígado e baço e ascite. 
 

 
Leia o caso clínico a seguir, para responder às questões 34 a 38. 

 
Em um cão macho com dois anos de idade, foi verificado, ao exame clínico, a presença de febre, taquipnéia, 
epistaxe, petéquias cutâneas e urina avermelhada. No histórico, colheu-se a informação de que, num passado 
recente, o animal teve uma infestação por carrapatos. 

 
 

Questão 34 
O diagnóstico sugere  

 
(a) Babesiose ou Erliquiose. 
(b) Doença hemolítca auto-imune. 
(c) Hepatite infecciosa. 
(d) Insuficiência renal aguda. 
(e) Intoxicação cumarínica.  

 
 

Questão 35 
Os exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico clínico do paciente são 

      
(a) EAS da urina e radiografia de abdômen. 
(b) Hemograma e pesquisa de hemoparasitos. 
(c) Hepatograma e Lipidograma 
(d) Teste sorológico de Coombs. 
(e) Tempo de sangramento e de coagulação. 

 
 

Questão 36 
As alterações hematológicas que estão relacionadas ao caso clínico relatado são: 

  
(a) Anemia aplásica e leucocitose. 
(b) Anemia hemolítca e linfocitose. 
(c) Anemia aplásica e trombocitopenia. 
(d) Policitemia e leucopenia. 
(e) Trombocitose e policitemia. 

 
 

Questão 37 
As drogas indicadas para o tratamento desse animal são 

 
(a) Amicacina e vitamina K. 
(b) Ampicilina e furosemida. 
(c) Imidocarb e tetraciclinas 
(d) Rifampicina e AINE. 
(e) Solução isotônica de NaCl e glicose. 

 
Questão 38 
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As petéquias relatadas na descrição do caso estão relacionadas a 
 
(a) anemia hemolítica. 
(b) alteração da via extrínseca da coagulação. 
(c) distúrbio da coagulação. 
(d) reação à saliva do carrapato. 
(e) trombocitopenia. 
 

 
Questão 39 
Cães idosos acometidos por mastocitomas, com relativa freqüência, apresentam 
 
(a) insuficiência cardiorrespiratória por compressão da base do coração. 
(b) insuficiência renal pela formação de imunocomplexos tumorais. 
(c) insuficiência respiratória causada por metástases pulmonares. 
(d) nefrite crônica conseqüente a lesões metastáticas. 
(e) úlceras estomacais conseqüente a hiper-histaminemia.     

 
 
 
Questão 40 
As drogas de ação anticolinérgicas que são usadas como pré-anestésicos têm por finalidade 
 
(a) bloquear o vago, evitando a taquicardia. 
(b) estimular o vago, evitando a bradicardia. 
(c) evacuar o conteúdo gastrointestinal. 
(d) preservar a função de filtração renal. 
(e) reduzir as secreções digestivas e respiratórias. 
 

 
Leia o caso clínico a seguir para responder às questões 41 a 45. 
 
Um cão macho da raça Boxer, com três anos de idade, pesando 20 kg, chega ao Hospital Veterinário com crises 
convulsivas. No histórico clínico, apurou-se que é vermifugado regularmente, tem todas as vacinas em dia e que as 
crises começaram há 10 meses, e a freqüência das mesmas vem aumentando, chegando a quatro crises 
semanais. Está sendo medicado com fenobarbital, na dose de 50mg a cada 24 horas, como preventivo, desde o 
início das crises. Durante o exame clínico, verificam-se: contrações tônico-clônicas arrítmicas, perda de 
consciência, cianose e sialorréia, seguidas por micção, defecação e confusão mental. Após breve período de 
relaxamento, com tentativas de ficar em estação, novas crises se sucedem. 
 
 
Questão 41 
O diagnóstico clínico do caso relatado é compatível com 
 
(a) cinomose. 
(b) doença hepática. 
(c) epilepsia idiopática. 
(d) intoxicação. 
(e) traumatismo.  

 
 

 
 
 
Questão 42 
O diagnóstico é confirmado pelo exame 
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(a) clínico, por exclusão. 
(b) de ressonância magnética. 
(c) de sorologia para cinomose. 
(d) do perfil hepático. 
(e) radiográfico do crânio. 
 
 
Questão 43 
A droga de eleição para o controle imediato das crises convulsivas é o 

 
(a) diazepam. 
(b) fenobarbital. 
(c) pentobarbital. 
(d) tiopental. 
(e) tryptanol. 

 
 

Questão 44 
O tratamento preventivo está sendo ineficiente porque 

 
(a) a dose diária deve ser fracionada. 
(b) desenvolveu imunidade à droga. 
(c) está sendo feito com subdose. 
(d) não é indicado para o caso clínico. 
(e) potencializa as crises convulsivas. 

 
 

Questão 45 
Após o controle das crises convulsivas e estabelecimento do tratamento preventivo, recomenda-se realizar a 
dosagem dos níveis séricos de 

 
(a) anticorpos do vírus da cinomose. 
(b) anticorpos do vírus da hepatite. 
(c) diazepam. 
(d) enzimas hepáticos 
(e) fenobarbital.  

 
 

Questão 46 
Uma anemia do tipo não regenerativa, classicamente, apresenta as seguintes características: 
 
(a) macrocítica e hipocrômica. 
(b) macrocítica e normocrômica. 
(c) microcítica e hipocrômica. 
(d) normocítica e hipocrômica. 
(e) normocítica e normocrômica. 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 47 
Quando há suspeita clínica de um processo colestático, em felinos, o exame laboratorial que oferece maior 
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segurança para confirmação do diagnóstico é a dosagem da enzima  
 

(a) amilase sérica. 
(b) alanino-aminotransferase. 
(c) aspartato-aminotransferase.  
(d) creatino-fosfoquinase.  
(e) gama-glutamil-transferase. 
 
 
Questão 48 
Os cilindros do tipo grânulos encontrados no EAS, são compostos protéicos derivados de 
 
(a) células epiteliais. 
(b) cristais de fosfatos. 
(c) hemácias. 
(d) leucócitos. 
(e) lipídeos. 
 
 
 
Questão 49 
A ovário-histerectomia em cadelas é um procedimento cirúrgico com indicação, além de outras, para a prevenção 
de tumores de glândulas mamárias. Neste sentido, podemos afirmar que esta prevenção é mais efetiva quando é 
realizada 
 
(a) antes do primeiro ciclo ovariano. 
(b) antes da primeira gestação. 
(c) após o primeiro ciclo ovariano. 
(d) após o segundo ciclo ovariano. 
(e) após a primeira gestação. 

 
 

 
Questão 50 
Através de pneumocistografia, observou-se defeito de preenchimento de um órgão examinado, com evidência de 
massa proveniente da parede do mesmo. Estas alterações são compatíveis com 
 
(a) cálculo biliar. 
(b) cálculo vesical. 
(c) hidatidose. 
(d) neoplasia da bexiga. 
(e) pneumonia. 
 
                  
Questão 51 
Considerando uma avaliação radiográfica, podemos afirmar que 
             
(a) osteossarcomas apresentam limites imprecisos com localização freqüente em metáfises. 
(b) tumores benignos apresentam caráter infiltrativo e limites imprecisos. 
(c) tumores benignos apresentam imagem radiográfica semelhantes a raio de sol (sun burns). 
(d) tumores malignos não são diferenciados dos benignos por exame radiográfico. 
(e) tumores de próstata não dão metástases ósseas. 
 
                 
Questão 52 
Um animal de seis meses de idade, sem raça definida, de porte grande, alimentado com ração de boa qualidade, 
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apresenta queixa clínica de dor nos ossos. Ao exame clínico, foi constatado estar apirético e apresentar 
hiperestesia à palpação dos carpos. Ao exame radiográfico, foram encontradas áreas de osteólise circunscritas em 
zonas metafisárias distais das ulnas e dos rádios. Estas alterações são compatíveis com  
 
(a) fase aguda da osteodistrofia hipertrófica. 
(b) fase crônica da osteodistrofia hipertrófica. 
(c) hiperparatireoidismo nutricional secundário. 
(d) raquitismo juvenil hereditário.  
(e) osteólise traumática de esforço. 

 
                 
Questão 53 
Ao EAS da urina de um canino, foi verificada a presença de cristais de cistina. O exame Roentgenográfico que 
deve ser solicitado é 
 
(a) Cistografia simples. 
(b) Cistografia de duplo contraste. 
(c) Pneumocistografia. 
(d) Ureterografia. 
(e) Urografia excretora. 
 
 
Questão 54 
Um cão com 09 anos de idade, procedente da cidade de Mangaratiba-RJ, região litorânea, foi trazido ao 
consultório veterinário com o histórico de tosse seca e intolerância aos mínimos esforços físicos. O diagnóstico 
clínico foi de insuficiência cardíaca congestiva. Alguns exames complementares foram solicitados pelo médico 
veterinário para confirmar a causa da doença.  O exame que melhor define a causa desta doença é o 
   
(a) hemograma que revela anemia, eosinofilia e basofilia. 
(b) radiográfico que revela  aumento bilateral das câmeras cardíacas. 
(c) teste de imunodifusão positivo. 
(d) teste de Knott modificado positivo. 
(e) teste de VHS aumentado. 
 
                    
Questão 55 
O exame clínico de uma cadela de 11 anos de idade revelou estertores crepitantes, subcrepitantes e sibilantes, 
temperatura de 37.7 ° C, tosse produtiva, sopro diastólico e pulso arterial em martelo d’água. O exame radiográfico 
foi indicativo de infiltrado pulmonar não infeccioso. Estas manifestações são compatíveis com cardiopatia valvular 
do tipo 
 
(a) insuficiência da válvula mitral. 
(b) estenose da válvula sigmóide pulmonar. 
(c) insuficiência da válvula tricúspide. 
(d) estenose da válvula mitral. 
(e) insuficiência da válvula sigmóide aórtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 56 
Um cadela de 8 anos de idade, raça pastor alemão, puérpera de dez dias, amamentando seis filhotes, desenvolveu 
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um quadro clínico com espasmos musculares, intensa dispnéia polipnéica e começou a expelir pelas narinas e 
boca enorme volume de espuma branco rosácea. Levada ao médico veterinário, foi diagnosticado edema pulmonar 
agudo.  A conduta imediata para aliviar o desconforto respiratório do animal é 
 
(a) fornecer oxigênio puro e diurético intravenoso. 
(b) fornecer oxigênio passando pelo umidificador e atropina intravenosa. 
(c) fornecer oxigênio com álcool de 5% a 30% no umidificador e digitálico intravenoso. 
(d) fornecer oxigênio com álcool de 5% a 30 % no umidificador e gluconato de cálcio intravenoso.  
(e) fornecer oxigênio com álcool  de 5% a 30 % no umidificador + diurético + atropina, intravenoso. 
 
                     
Questão 57  
Um gato, levado ao consultório veterinário, chegou com sintomas de dispnéia intensa, emagrecimento, tiragem 
intercostal, gemidos e febre. Após a ausculta, o médico veterinário fez o diagnóstico de derrame pleural e como 
conduta imediata para aliviar o sofrimento do animal, ele procedeu à toracocentese, aspirando um líquido branco-
leitoso. 
 
Em relação à qualidade do líquido obtido, trata-se de 
 
(a) penumotórax. 
(b) quilotórax. 
(c) piotórax. 
(d) hidrotórax. 
(e) transudato. 
 
 
Questão 58 
Um grupo de quatro filhotes recém-natos, Poodle foi levado ao consultório veterinário com queixa de resfriado. Ao 
exame clínico, foi diagnosticado rinite simples cursando com congestão nasal, respiração nasal ruidosa, às custas 
de coriza. A conduta do médico veterinário para aliviar o desconforto dos filhotes é 
 
(a) instilar via nasal somente soro fisiológico. 
(b) instilar via nasal descongestionante com vasoconstritor para restabelecer rapidamente a respiração nasal. 
(c) instilar via nasal descongestionante com vasoconstritor associado a corticóide que é potente antiinflamatório. 
(d) instilar via nasal descongestionante com vasoconstritor e fazer nebulização. 
(e) instilar via nasal descongestionante com vasoconstritor e fazer via oral associação de antipirético + 

antialérgico + analgésico em gotas. 
 
                    
Questão 59 
Ao examinar a cavidade oral de um cão, o médico veterinário encontrou tártaro nos pré-molares e molares, além 
de pronunciada gengivite. Após o exame radiográfico da arcada dentária, foi verificada alveolite em alguns 
molares.  
 
Os processos infecciosos periodônticos são potenciais causas de 
 
(a) pericardites. 
(b) endocardites. 
(c) infarto do miocárdio. 
(d) aneurisma da artéria aorta. 
(e) miocardites. 
 
 
 
Questão 60 
Um gato adulto foi trazido ao consultório médico veterinário apresentando hipotermia, respiração tipo Kussmaul, 
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quadro sugestivo de septicemia. Pelo swab da secreção brônquica analisado, concluiu-se o diagnóstico de 
criptococose. 
 
A relação entre o diagnóstico etiológico e a conduta clínica do médico veterinário foi 
 
(a) Cryptococcus neoformans e indicação de eutanásia e cremação. 
(b) Cryptosporidium canis, importante zoonose, mas que responde bem aos antifúngicos. 
(c) Arpegillus nigricans, importante coccidiose que pode levar ao óbito. Entretanto, responde favoravelmente aos 

coccidiostáticos. 
(d) Cryptosporidium felix, importante zoonose de difícil tratamento. 
(e) Cryptococcus bailuy, importante zoonose que não responde bem aos antifúngicos. 
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