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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma
padrão escrita.
Texto I
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...]
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...].
(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015).
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info

Texto II

http://clubedamafalda.blogspot.com.br/

1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale
a única alternativa INCORRETA:
a) O conceito sobre produtos culturais da pósmodernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o
impacto que as novas artes trazem ao seu
consumidor (texto II).
b) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna
propõe uma reapropriação dos recursos já
utilizados por movimento artísticos anteriores.
c) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia
de que a música eletrônica é uma manifestação
harmoniosa de som e ritmo.
d) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de
que a música eletrônica não representa uma
evolução positiva da arte.
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na
obediência aos recursos de clareza e correlação
propostos pela construção paralelística de sentido no
período:
a) Desde que todas as obras fossem concluídas a
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de
atividades.
b) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no
assunto, tanto mais desenvolveremos a
consciência em aquilo que pode ser considerado
correto.
c) Se a instituição tivesse se preparado
adequadamente, tinha conseguido evitar as
consequências negativas por que passa no
momento.
d) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que
se dará mediante acordo escrito.
Planejamento e Execução IESES

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale
a alternativa que contenha a análise correta das
mesmas.
I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o
imaginário, não se estruturando mais na paródia.”
Nesse período, podemos afirmar corretamente
que uma palavra foi acentuada por apresentar
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e
duas receberam acentos por serem paroxítonas
terminadas em ditongo.
II. Ainda em: “A arte vai servir aí como parâmetro,
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com
isso se alterasse a correção do período, pois o
verbo no gerúndio permite a ênclise.
III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase
de futuro do presente. Esse tempo verbal é
adequado à proposição do autor do texto, que faz
referência a eventos vindouros.
IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma
simbólica.” A locução verbal presente nesse
período poderia ser substituída pelo verbo na
forma sintética, resultando, corretamente, na
reescrita a seguir: A arte eletrônica constituirá-se
numa nova forma simbólica.
a)
b)
c)
d)

Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva II está incorreta.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para
as afirmativas falsas:
( ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única
vez, por igual período.
( ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no
estágio probatório será exonerado ou, se estável,
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.
( ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em
virtude de sentença judicial transitada em julgado
ou de processo administrativo disciplinar no qual
lhe seja assegurada ampla defesa.
( ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em Lei.
( ) Parágrafo Único. Mediante autorização do
servidor, poderá haver consignação em folha de
pagamento a favor de terceiros, a critério da
administração e com reposição de custos, na forma
definida em regulamento.
A alternativa correta é:
a)
b)
c)
d)

F, V, V, V, F.
V, V, V, V, V.
V. V, F, V, V.
V, V, V, V, F.

5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990,
complete a frase:
“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre ____________ horas de um dia e
_____________ horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de _________________________,
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos”.
A alternativa correta é:
a) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco
por cento).
b) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
c) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento).
d) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por
cento).
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, é incumbência da União:
a) Elaborar e executar políticas e plano educacionais,
em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando
as suas ações e as dos seus Municípios.
b) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oficiais do sistema federal de ensino e
dos Territórios.
c) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
d) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede
estadual.

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, estabelece denominações às
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo
com a titulação do ocupante do cargo. As
denominações são:
I. Classe A, com denominações de:
1) Professor Adjunto A
2) Professor Assistente A
3) Professor Auxiliar
II. Classe B, com a denominação
Assistente.
III. Classe C, com a denominação
Adjunto.
IV. Classe D, com a denominação
Associado.
V. Classe E, com a denominação
Titular.

de Professor
de Professor
de Professor
de Professor

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A,
é necessário portar o título de:

a)
b)
c)
d)

Mestre.
Especialista.
Doutor.
Pós Doutorado.

8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes
referenciais, é explicado diversamente em sua
gênese e desenvolvimento, o que condiciona
conceitos diversos de homem, mundo, cultura,
sociedade educação, etc. Diversos autores têm
analisado e comparado as abordagens do processo
de ensino aprendizagem classificando e agrupando
as correntes teóricas segundo critérios diferentes.
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é
INCORRETO afirmar:
a) Os temas geradores para o ensino devem ser
extraídos da prática de vida dos educandos.
b) A relação entre professor e aluno deve ser vertical.
c) Os objetivos educacionais são definidos a partir
das necessidades concretas do contexto histórico
social no qual se encontram os sujeitos.
d) O diálogo e os grupos de discussão são
fundamentais para o aprendizado.
9. No que diz respeito à teoria crítica e suas
contribuições para a construção do currículo, marque
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda
crítica às bases do pensamento de organização
curricular clássica.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas
são organizadas de forma isolada, inscritas numa
grade curricular.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, há um
questionamento político do papel da educação na
sociedade.
( ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e
conteúdos são definidos e os professores limitamse a segui-los.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)

Planejamento e Execução IESES

V, F, V, V.
F, F, V, F.
V, V, V, F.
V, F, V, F.
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do
serviço em razão de casamento por:
a)
b)
c)
d)

10 (dez) dias consecutivos.
15 (quinze) dias consecutivos.
08 (oito) dias consecutivos.
05 (cinco) dias consecutivos.

11.Observe as afirmações a seguir a respeito das
patologias do sistema urinário:
I. As alterações congênitas observadas em rins são:
agenesia ou aplasia renal, hipoplasia renal, rins
ectópicos e ocorrência de cistos renais. Entre as
alterações relacionadas à circulação, temos a
hiperemia, a hemorragia e o infarto, que podem ser
causados, respectivamente, por septicemia,
trombos e distúrbios da coagulação.
II. A nefrite intersticial aguda é um processo
geralmente associado a infecções septicêmicas
bacterianas e virais e se caracteriza por um
infiltrado inflamatório composto por linfócitos,
monócitos, plasmócitos e eosinófilos. A
leptospirose é um exemplo de doença que cursa
com esse quadro.
III. Exemplos de neoplasias benignas que ocorrem na
bexiga de cães e gatos são: papiloma de células
transicionais, carcinoma de células escamosas e
adenocarcinoma.
IV. A glomerulonefrite pode ser causada pela
deposição de imunocomplexos formados por
antígeno e anticorpo que se depositam nos rins. O
depósito de imunocomplexos desencadeia a
proliferação
das
células
glomerulares,
espessamento das paredes dos capilares,
hialinização glomerular e esclerose Essa condição
pode estar associada a erliquiose, peritonite
infecciosa felina e hepatite infecciosa canina, entre
outras.
Estão INCORRETAS:
a) As afirmativas apresentadas nos itens I, II, III e IV.
b) As afirmativas apresentadas apenas nos itens I e
III.
c) As afirmativas apresentadas nos itens II, III e IV.
d) As afirmativas apresentadas nos itens I, II e IV.

13. Patologias do sistema respiratório de cães e gatos são
comuns na rotina clínica. Sobre esse sistema, analise:
I. O enfisema pulmonar é causado por obstrução
parcial de brônquios e bronquíolos e aparece na
microscopia com alvéolos repletos de ar e paredes
rompidas.
II. Na cinomose, os pulmões se apresentam
edematosos, com pneumonia intersticial difusa ou
broncopneumonia supurativa, caso ocorra
infecção
secundária
por
bactérias.
Na
microscopia, observam-se inclusões eosinofílicas
no epitélio de vários tecidos.
III. Presença de líquido na traquéia sugere um quadro
de insuficiência cardíaca esquerda, com edema
pulmonar provocado pela congestão da veia
pulmonar e dos capilares pulmonares.
Estão corretas:
a) As afirmativas apresentadas apenas nos itens II e
III.
b) As afirmativas apresentadas apenas nos itens I e
III.
c) As afirmativas apresentadas nos itens I, II, III e IV.
d) As afirmativas apresentadas apenas nos itens I e
II.
14. Com relação a alterações visualizadas no sistema
nervoso central, é correto afirmar que:
a) A hipoplasia cerebelar pode ser observada em
gatos filhotes de mãe infectada pelo vírus da
panleucopenia felina pela infecção das células
cerebelares em mitose, levando à degeneração e
necrose dessas células.
b) A hidrocefalia é uma alteração de exclusiva origem
congênita representada pelo acúmulo de líquor no
encéfalo por obstrução do mecanismo de
drenagem.
c) Concussão é uma agressão encefálica grave, com
lesão do parênquima causada por deslocamento
do cérebro e que pode ser visualizada
macroscopicamente através de hemorragia na
área afetada. Pode vir acompanhada de fratura de
crânio.
d) Contusão é uma agressão encefálica que pode ser
de leve a severa, que gera lesões microscópicas,
como petéquias.

12.Assinale a afirmação INCORRETA:
a) Corpúsculos
de
Negri
são
corpúsculos
eosinofílicos citoplasmáticos encontrados nas
células de Purkinge e importantes para o
diagnóstico histopatológico da raiva.
b) Gliose é uma reação das células da glia a uma
determinada ação patológica, com hipertrofia e
proliferação dessas células.
c) Vacuolização é a degeneração de neurônios
visualizada através de vacúolos citoplasmáticos.
d) A desmielinização é uma alteração freqüente na
cinomose,
onde
ocorre
destruição
dos
oligodendrócitos. Também é possível observar
atrofia de astrócitos. Por esses motivos, confere
um aspecto esponjoso ao encéfalo.

Planejamento e Execução IESES

15. Sobre as lesões primárias da pele, está INCORRETO:
a) Máculas são manchas planas de até 1 (um)
centímetro relacionadas a um aumento ou redução
de melanina, eritema e hemorragia.
b) Nódulos são elevações sólidas circunscritas
relacionadas à inflamação ou neoplasia e
estendem-se até a derme ou hipoderme.
c) Vesículas são estruturas elevadas e circunscritas,
raramente friáveis e de localização exclusivamente
intra-epidermal.
d) Pústulas são estruturas elevadas e circunscritas,
preenchidas por exsudato e caracterizadas por
inflamação supurativa.

Página 3 de 6

IFC – Concurso Público – Edital 048/2015
Cargo: 1643 - Medicina Veterinária – Patologia Animal - 40h-DE

TIPO 1

16. A respeito das lesões observadas na cavidade oral
dos animais, cite a opção correta:

20. Quais as lesões macro e microscópicas apresentadas
na musculatura na doença Carbúnculo Sintomático?

a) Na actinobacilose, é possível observar lesões
necróticas, que aparecem circundadas por tecido
de granulação na microscopia.
b) As estomatites virais se caracterizam por aftas,
vesículas, bolhas e áreas ulceradas na língua e
lábios. Na microscopia, as lesões aparecem com
edema intracelular levando a degeneração do
epitélio.
c) O granuloma eosinofílico, mais visualizado em
gatos, aparece macroscopicamente como uma
lesão irregular com bordos em relevo e centro de
coloração rósea. Na microscopia, encontram-se
focos inflamatórios, ricos em eosinófilos.
d) O Fusobacterium necrophorum está relacionado
ao aparecimento de lesões circulares na cavidade
oral, de coloração acinzentada e conteúdo
necrótico.

I. Mionecrose e escurecimento da musculatura na
periferia da lesão; feixes musculares desconexos,
necrose difusa e infiltrado de neutrófilos.
II. Icterícia; feixes musculares desconexos, necrose
difusa e infiltrados de neutrófilos.
III. Aspecto seco e poroso no centro da lesão e
formação ocasional de gás; agregados de bacilos,
sarcolemas e sarcoplasmas rompidos.

17. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Hiperplasia é o aumento do volume de um órgão
ou tecido em consequência do aumento do número
de células.
b) Metaplasia e displasia são alterações da
diferenciação celular relacionadas a neoplasias.
c) Hipertrofia é o aumento do volume de um órgão ou
tecido em consequência do aumento do volume
celular. Um exemplo de hipertrofia fisiologia é o
que ocorre com o miométrio durante a gestação.
d) A hipotrofia está relacionada ao volume celular,
onde
ocorre
redução
quantitativa
dos
componentes estruturais e funções celulares.
18. Sobre patologia tegumentar e suas particularidades
avalie as seguintes questões, qual está correta:
a) Os queratinócitos acantolíticos tornam a pele mais
fina.
b) Na epiteliogênese imperfeita há formação do
epitélio escamoso.
c) Hiperpigmentação é a diminuição da produção de
melanina, bem como a diminuição do tamanho dos
melanócitos.
d) A incontinência pigmentar é considerada a perda
da melanina da cama basal devido a danos das
células da camada basal.
19. As anomalias congênitas do sistema cardiovascular
podem existir decorrentes de defeito genéticos,
deficiência nutricional, exposição durante a prenhez a
agentes químicos e físicos bem como contato com
toxinas. Sobre as patologias cardiovasculares
congênitas, julgue qual das afirmações está correta:
a) A persistência do ducto aórtico direito é um mal
posicionamento dos grandes vasos em que há o
desenvolvimento de complicações respiratórias
graves.
b) A persistência do ducto aterioso pode levar ao
quadro clínico de hipotensão pulmonar.
c) Estenose pulmonar e estenose subaórtica são
complicações que geralmente não levam a
obstrução do fluxo sanguíneo.
d) Os termos “acardia”, “hemicardia”, “diplocardia” se
referem a patologias congênitas pulmonares.
Planejamento e Execução IESES

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) Estão corretas as afirmativas apresentadas
apenas nos itens I e III.
b) Estão corretas as afirmativas apresentadas
apenas nos itens II e III.
c) Estão corretas as afirmativas apresentadas nos
itens I, II e III.
d) Está correta a afirmativa apresentada apenas no
item II.
21. Quais as lesões microscópicas da Anemia Infecciosa
Equina?
a) Necrose neuronal com neuroniofagia, manguitos
perivasculares acentuados, com presença de
leucócitos mono e polimorfonucleares, microgliose
focal e difusa.
b) Nódulos irregulares, circundados por tecido
conjuntivo fibroso; e infiltrado constituído,
principalmente, de linfócitos, macrófagos e células
gigantes, com um centro de necrose com presença
de neutrófilos e, algumas vezes, áreas de
calcificação.
c) Hemosiderose do fígado, baço e linfonodos,
vasculite com infiltração de células mononucleares
em diversos órgãos, e glomerulite proliferativa
devida ao acúmulo de imunocomplexos no
glomérulo.
d) Focos de necrose podem ser encontrados no
fígado, pulmão, baço e centros germinativos dos
linfonodos. Observam-se corpúsculos de inclusão
intranucleares, ocalizados preferentemente na
periferia desses focos.
22. Achados microscópicos nas patologias associadas à
tireóide são:
a) No hipotireoidismo, a glândula se apresenta
atrofiada e com lesões repletas de eosinófilos.
b) No hipotireoidismo secundário, a glândula se
apresenta hipertrofiada pelo excessivo estímulo de
produção hormonal, já que há baixa quantidade de
hormônios tireoidianos circulantes.
c) Os adenomas encontrados no hipertireoidismo se
apresentam como inúmeras lesões irregulares e
encapsuladas, formando uma protuberância na
superfície.
d) Infiltrados difusos de linfócitos, plasmócitos e
macrófagos, podendo ocorrer a formação de
nódulos
linfóides
são
encontrados
no
hipotireoidismo por tireoidite linfocitária.
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23. As cardiomiopatias baseiam-se na disfunção de fases
sistólica e diastólica (contração e relaxamento do
miocárdio respectivamente). Sobre as doenças de
miocárdio, escolha a alternativa correta:
I. O tromboembolismo na aorta abdominal caudal é
manifestado por paresia de posterior em animais
acometidos pela cardiomiopatia hipertrófica.
II. Na cardiomiopatia dilatada há congestão e edema
pulmonar. O coração encontra-se com aspecto
flácido e pálido. Não há sinais clínicos de letargia,
síncope, tosse, e dispnéia.
III. A cardiomiopatia dilatada é comum em cães de
raças grandes como Boxer, São Bernardo,
Dobermann.
IV. A cardiomiopatia hipertrófica não causa hipertrofia
ventricular.
a)
b)
c)
d)

Estão corretas apenas as assertivas I, III e IV.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Nenhuma das assertivas está correta.

24. Abordando o tecido tegumentar em pequenos
animais, existem agressões químicas e físicas que
podem levar a sérias patologias dermatológicas.
Sobre isso, considere a questão correta:
a) A dermatite de contato não é mediada
imunologicamente.
b) A dermatite acral por lambedura possui maior
incidência na região da cabeça.
c) O calo é uma área espessada em locais de apoio,
não há possibilidade de complicação como
foliculite e furunculose.
d) A reação em local de injeção pode causar nódulos,
reação granulomatosa e sarcoma vacinal.
25. As patologias tegumentares podem incluir doenças
congênitas e hereditárias, doenças relacionadas ao
meio
ambiente,
agressões
químicas/físicas,
bacterianas, fúngicas, neoplasias. Considere as
seguintes questões:
I. Em dermatoses inflamatórias agudas e subagudas
e malassezíase, pode existir a presença de edema
intercelular ou espongiose.
II. “Acanthosis nigricans” é caracterizado por
hiperpigmentação,
seborreia,
prurido.
Microscopicamente identifica-se hiperqueratose e
acantose.
III. O carcinoma epidermóide não é uma dermatose
actínica.
IV. As
dermatofitoses
macroscopicamente
apresentam-se como lesões circulares ou
crostosas ou irregulares. Microscopicamente há
perifoliculite, foliculite mural ou furunculose,
hiperplasia de epiderme, hifas e esporos.
a)
b)
c)
d)

Está correta apenas a assertiva IV.
Estão corretas as assertivas I e III.
Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV.
Nenhuma das assertivas está correta.

Planejamento e Execução IESES

26. Os rins podem ser acometidos por meio de agressões
aos túbulos renais. As principais causas podem estar
relacionadas a doenças infecciosas, tóxicas ou
isquêmicas. Avalie as afirmações e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta:
I. A resposta tubular renal a uma agressão
compreende degeneração, necrose e atrofia.
II. Na doença renal aguda não ocorre a degeneração
de néfrons.
III. As principais causas de necrose tubular isquêmica
são insuficiência cardíaca e choque.
IV. Os aminoglicosídeos não estão relacionados a
uma necrose tubular tóxica.
a)
b)
c)
d)

Nenhum dos itens está correto.
Estão corretos apenas os itens I, II e III.
Estão corretos apenas os itens I e III.
Estão corretos apenas os itens III e IV.

27. Com relação às patologias que ocorrem na pele, é
correto que:
a) No lúpus eritematoso discoide, há deposição de
antígeno-anticorpo na junção dermoepidérmica.
b) A histopatologia das lesões causadas pela
Malassezia é o exame mais sensível que a
citologia.
c) Nas reações a medicamentos, a lesão encontrada
é circular, branca e alopécica, com bordos
elevados.
d) No pênfigo, as áreas raramente acometidas são o
plano nasal e partes dorsais do focinho. Ocorre
processo acantolítico, caracterizado pela reação
antígeno-anticorpo nas células da epiderme.
28. A imuno-histoquímica é uma técnica imunológica
disponível para identificação de diversas doenças
infecciosas em animais. Afirme a alternativa correta:
a) Para realização de imuno-histoquímica em cães
suspeitos de Parvovirose, considera-se o intestino
o melhor órgão para identificação do vírus.
b) Os cortes histológicos após serem incubados em
solução de álcool metílico e peróxido de hidrogênio
podem ficar em câmaras claras, sem proteção
contra a luz.
c) A Imuno-histoquímica pela estreptoavidinaperoxidase não pode ser utilizada para
identificação
de
formas
amastigotas
da
Leishmania infantum.
d) A técnica de imuno-histoquímica é menos sensível
e menos específica que a análise histopatológica.
29. As manifestações da insuficiência cardíaca
representam que há um quadro de sobrecarga
cardíaca, diminuindo o débito cardíaco e causando
congestão e edema. Sobre a ICC, avalie as questões,
e assinale a correta:
a) Na necropsia de animal com insuficiência cardíaca
esquerda
é
possível
identificar
edema
generalizado e ascite.
b) Entre as causas de insuficiência cardíaca direita
estão a disfunção valvular mitral ou aórtica.
c) Edema pulmonar pode estar envolvido na
insuficiência cardíaca direita.
d) Os sinais clínicos mais comuns da insuficiência
cardíaca esquerda são dispneia e tosse.
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30.A citologia prática pode ser útil em diversos exames
patológicos, assinale a opção correta:
a) Com grande número de células epiteliais e poucas
bactérias
descarta-se
um
distúrbio
de
queratinização.
b) O aspirado com agulha fina não considera-se uma
boa opção para avaliação de pústulas, nódulos e
tumores.
c) Esfregaço por impressão pode ser usado para
detectar dermatite bacteriana.
d) A amostra profunda é usada para diagnóstico de
Demodex canis, Demodex injai e Demodex cati em
lesões suspeitas de sarna demodécica.
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