CADERNO: 1

MÉDICO VETERINÁRIO
CÓDIGO: NS-23
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de
preenchimento do Cartão de Respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela
não retornar, será eliminado.
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na
sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos). A imagem
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma.

AGENDA
l
l
l
l
l

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

l

1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que
contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital no
selo que está no seu cartão de respostas.
8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o
conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data
prevista no cronograma.

l
l

l
l
l
l

l
l
l

06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS.
07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.
10/12/2015, Disponibilização das Imagens
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos
contra as questões das Provas Objetivas.
23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos das Provas Objetivas.
23/12/2015, Resultado do Recurso contra
as questões das Provas Objetivas.
29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar
das Notas das Provas Objetivas.
05/01 a 06/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Resultado do Recurso contra a
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.
07/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas das Provas Objetivas.
16/01/2016, Relação dos candidatos que
terão os seus títulos analisados.
18/01 a 19/01/2016, Interposição de
Recursos contra a Relação Preliminar de
Notas da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Resultado do Recurso contra as
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.
25/01/2016, Divulgação da Relação Final
das Notas da Avaliação de Títulos.
26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES:
l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h
l Internet: http://concursos.biorio.org.br
l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra
civil na Síria” é:

TEXTO

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De um lado está a Europa da abundância econômica e
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo,
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria,
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia.
Muralhas? Em tempos normais, os portais da União
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos
impudor.
A Alemanha, seguida hesitantemente pela França,
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã.
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 4

O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:
(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos
princípios humanitários”.
(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil
que o da crise do euro”.
(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente,
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as
pontes diante dos refugiados”.
(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo,
ainda que com menos impudor”.
(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5

Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo
cuja explicação etimológica está correta é:

QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa –
representa:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis
internacionais.
(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União
Europeia.
(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de
dificuldades políticas.

fotofobia / aversão por fotografias.
acrofobia / aversão por locais altos.
aerofobia / aversão por viagens aéreas.
homofobia / aversão ao gênero humano.
tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6

“O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”;
a forma inadequada da correspondência entre os tempos
verbais sublinhados é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 2

“De um lado está a Europa da abundância econômica e da
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”.
Esse primeiro período do texto se estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
um conflito interno de um país pode afetar nações
próximas.

a partir da antítese de elementos diversos.
no confronto entre duas épocas de valores distintos.
com base na comparação de duas civilizações diferentes.
com fundamento na oposição política e religiosa.
na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.
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seria/fizessem.
é/fazem.
era/faziam.
fora/fizeram.
foi/façam.
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QUESTÃO 7

Estão corretos:

“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”.
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

econômica e religiosa.
religiosa e política.
política e causal.
causal e social.
social e econômica.

QUESTÃO 11

Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar,
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de
cursos:

QUESTÃO 8

O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o
posicionamento que não é defendido no texto é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.

favorável à política adotada pela Alemanha.
oposta ao posicionamento da Inglaterra.
condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
contrária aos políticos da extrema-direita.
irônica em relação à posição da França.

III.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

IV.

QUESTÃO 9

V.

De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa,
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia.
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais
de formação pedagógica, com vistas à formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e
para a educação profissional.
Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado
e doutorado que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação
tecnológica.

Estão corretos:

fundações públicas / autonomia.
autarquia / autonomia.
fundações públicas / dependência.
autarquia / dependência.
empresas públicas / tutela.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

I, II e III, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
I, III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12

Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes
finalidades e características:

De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras,
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

I.

Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional.
II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais.
III. Promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior,
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos de gestão.
IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
(B) opor resistência ao andamento de documento, processo
ou à execução de serviço.
(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a
repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades
estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa,
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13

III.

 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação
grave em serviço e revelação de segredo de que teve
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre
outros, aplica-se a penalidade de demissão.
 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena
de demissão, a acumulação remunerada de cargos,
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas
pelo Poder Público.
 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

Estão corretas apenas:

integridade: qualidade da informação não modificada,
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
IV. primariedade: qualidade da informação coletada na fonte,
com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), são
contribuições da medicina veterinária na saúde pública, EXCETO:
(A) diagnóstico, vigilância, epidemiologia, controle, prevenção
e eliminação de zoonoses.
(B) proteção alimentar.
(C) estudo de aspectos sociais, comportamentais e mentais da
relação entre seres humanos e animais.
(D) avaliação clínica de indivíduos e famílias, em todas as fases
do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade.
(E) pesquisa biomédica.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II.
I e IV.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.

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

QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA.
Assinale-a.

NÃO faz parte da cadeia epidemiológica de uma doença:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção.
(B) Divulgação de informações de interesse público tão
somente mediante solicitação.
(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação.
(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência
na administração pública.
(E) Desenvolvimento do controle social da administração
pública.

fonte de infecção.
via de eliminação.
foco infeccioso.
porta de entrada.
indivíduo susceptível.

QUESTÃO 18

Sobre as formas de ocorrência das doenças, é correto afirmar
que:
(A) endemia é a incidência regular de uma determinada
doença, dentro dos limites esperados, numa certa região.
(B) uma pandemia corresponde a um aumento do número de
casos de uma doença na população de uma determinada
região e em um determinado período de tempo definido,
em excesso ao esperado para essa população nesse
período de tempo.
(C) quando dois ou mais casos de certa doença ocorrem
numa área geográfica pequena ou numa população
institucionalizada, fica caracterizada uma epidemia.
(D) uma epidemia é definida por uma doença que se espalha
em diversos países, em vários continentes.
(E) a endemia corresponde à uma queda na incidência de
uma doença na população, abaixo dos níveis esperados
para aquele período.

QUESTÃO 15

Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com
a Lei nº 12.527/11:
I.

autenticidade: qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou
sistemas autorizados.
II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 22

Observe as afirmativas a seguir, em relação à história natural
da doença:

De acordo com o código de ética da medicina veterinária, avalie
se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

I.

 O médico veterinário pode permitir que seus serviços
sejam divulgados como gratuitos.
 O médico veterinário pode receitar sem prévio exame
clínico do paciente.
 O médico veterinário não pode prescrever medicamentos
sem registro no órgão competente, salvo quando se tratar
de manipulação.
 O médico veterinário não pode deixar de elaborar
prontuário e relatório médico veterinário para casos
individuais e de rebanho, respectivamente.

A história natural da doença se divide em período prépatogênico e período patogênico.
II. O processo termina com a recuperação (cura), invalidez/
deficiência ou morte.
III. As medidas de prevenção primária e secundária se aplicam
ao período pré-patogênico, enquanto a prevenção terciária
se aplica ao período patogênico.
Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas a afirmativa III está correta.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 20

A principal medida para o controle da Encefalopatia
Espongiforme Bovina é:

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

QUESTÃO 23

Um pesquisador quer avaliar os efeitos de uma nova dieta
sobre alguns parâmetros da bioquímica sérica de cães,
comparando os valores iniciais e após um mês da dieta, e
comparando também os resultados com outro grupo de cães
que não estavam sob a nova dieta. Esse tipo de estudo pode
ser classificado como:

(A) vacinação compulsória do rebanho bovino.
(B) teste para identificação precoce e descarte dos animais
infectados.
(C) quarentena de indivíduos suspeitos.
(D) controle de trânsito de reprodutores.
(E) proibição do uso de proteína animal na alimentação de
ruminantes.

(A) estudo observacional, retrospectivo, longitudinal e de
caso-controle.
(B) estudo observacional, prospectivo, de corte transversal e
de coorte.
(C) estudo experimental, prospectivo, de corte transversal e
de caso-controle.
(D) estudo experimental, prospectivo, de corte transversal e
de coorte.
(E) estudo experimental, prospectivo, longitudinal e de casocontrole.

QUESTÃO 21

No programa nacional de controle e erradicação da brucelose
e tuberculose, o requisito básico para uma propriedade ser
certificada como livre de brucelose e de tuberculose é:
(A) saneamento da propriedade, testando todos os animais e
sacrificando os reagentes positivos. Os testes em todo o
rebanho são repetidos até se obter três resultados sem um
único animal reagente.
(B) saneamento da propriedade, testando os animais por
amostragem e sacrificando os reagentes positivos. Os
testes são repetidos até se obter três resultados sem
animais reagentes.
(C) vacinação contra a brucelose de todas as fêmeas bovinas e
bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade, com amostra B19.
(D) vacinação contra a brucelose de todas as fêmeas bovinas e
bubalinas adultas com imunógenos que não interfiram nos
testes de diagnóstico.
(E) vacinação de todos os animais contra a brucelose e
tuberculose.

QUESTÃO 24

São exemplos de barreiras primárias de biossegurança em
laboratórios:
(A)
(B)
(C)
(D)

jaleco, pias para lavagem das mãos, filtro de ar tipo HEPA.
luvas, óculos protetores, cabine de segurança biológica.
lava-olhos, avental, sistema de portas com trancas.
máscara, sala para a troca de roupas, bancadas
impermeáveis e resistentes ao calor e à descontaminação.
(E) roupa de proteção com pressão positiva, luvas, lava-olhos.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 29

Se na inspeção post mortem da carcaça bovina for identificado
um único cisto calcificado de Cysticercus bovis, o destino da
carcaça é:

Observe as afirmativas a seguir, sobre a contenção de aves:
I.

Segurar o corpo da ave, impedindo o movimento do
esterno, vai bloquear o movimento da musculatura de voo,
sendo assim a forma ideal e mais segura para a contenção
física de aves.
II. O isoflurano é o agente mais seguro e eficaz para
imobilizar pássaros pequenos e médios para a realização
de procedimentos diagnósticos e terapêuticos.
III. Caso agentes inalatórios não estejam disponíveis, a
quetamina é o agente injetável padrão para a imobilização
e anestesia de pássaros. O propofol também pode ser
empregado, tendo elevada qualidade anestésica.

(A) a parte lesionada é condenada e o restante é liberado para
o consumo in natura.
(B) a parte lesionada é condenada e o restante é enviado para
salga por 21 dias.
(C) a parte lesionada é condenada e o restante é enviado para
tratamento pelo frio por 10 dias.
(D) condenação total para graxaria.
(E) condenação total para forno crematório.

Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 26

Se na inspeção post mortem da carcaça bovina forem
identificadas lesões de tuberculose generalizadas, o destino da
carcaça é:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) as partes lesionadas são condenadas e o restante é
liberado para o consumo in natura.
(B) as partes lesionadas são condenadas e o restante é enviado
para salga por 21 dias.
(C) as partes lesionadas são condenadas e o restante é enviado
para tratamento pelo frio por 10 dias.
(D) condenação total para graxaria.
(E) condenação total para forno crematório.

QUESTÃO 30

Os seguintes sinais/sintomas podem ser causados pela
endocardiose de mitral em cães, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 27

Duas técnicas comumente utilizadas em furões (Mustela
putorius furo) para a coleta de amostras sanguíneas em maior
quantidade são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

intolerância ao exercício.
sopro cardíaco diastólico.
síncope.
taquipneia.
taquicardia.

QUESTÃO 31

punção da veia cefálica e punção da veia jugular.
punção da veia safena lateral e punção da veia jugular.
punção da veia cava anterior e punção da veia jugular.
punção da veia cefálica e punção da veia safena lateral.
punção da veia cefálica e punção da veia cava anterior.

Sobre a cardiomiopatia hipertrófica felina, NÃO podemos
afirmar que:
(A) é a doença cardíaca mais comum em gatos.
(B) dentre as raças predispostas estão o maine coon e o
ragdoll.
(C) pode gerar complicações como o tromboembolismo
aórtico.
(D) o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva causada
pela doença se baseia em furosemida, atenolol, inibidores
da ECA e aspirina em baixa dose. Hidroclorotiazida pode
ser adicionada ao protocolo.
(E) é causada por um defeito no sarcômero dos cardiomiócitos,
levando a uma hipertrofia excêntrica do ventrículo
esquerdo.

QUESTÃO 28

Acerca da medicina de mustelídeos, as doenças endócrinas que
ocorrem com maior frequência nos furões (Mustela putorius
furo) são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas a afirmativa III está correta.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.

diabetes mellitus e hipertireoidismo.
feocromocitoma e insulinoma.
insulinoma e hiperadrenocorticismo.
hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo.
diabetes mellitus e feocromocitoma.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 35

Sobre a doença renal crônica (DRC) em cães e gatos, é correto
afirmar que:

Observe as afirmativas a seguir, sobre a parvovirose canina:
I.

É uma doença infectocontagiosa que causa gastroenterite
hemorrágica, principalmente em caninos jovens.
II. A associação do parvovírus ao coronavírus entérico causa
agravamento do quadro clínico do paciente devido ao
acometimento das células da cripta e das vilosidades
intestinais.
III. O tratamento é baseado em terapia de suporte e a principal
classe de medicamentos utilizada são os antivirais.
IV. A prevenção da doença é realizada com vacinação que
confere ao paciente imunidade permanente.

(A) a azotemia se inicia com a perda de 2/3 dos néfrons
funcionais.
(B) o estadiamento se baseia nos níveis séricos de creatinina,
variando do estágio 1 (mais brando) a 3 (mais severo).
(C) o subestadiamento é útil para a terapêutica e prognóstico,
e se baseia em 3 classificações de proteinúria e 4
classificações de pressão arterial sistólica.
(D) uma pressão arterial sistólica acima de 130 mmHg já
coloca o animal em risco de lesão em órgãos-alvo.
(E) a hipercalemia é uma complicação comum na DRC,
principalmente em gatos, podendo causar a miopatia
hipercalêmica.

Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 33

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre a insuficiência renal aguda, é correto afirmar que:

Os órgãos mais comumente afetados pela hipertensão arterial
secundária à DRC são os seguintes, EXCETO:
fígado.
olhos.
cérebro.
rins.
coração.

QUESTÃO 36

(A) a insuficiência renal aguda tem como causas processos
infecciosos, inflamatórios ou isquêmicos.
(B) a doença causa anemia severa que deve ser tratada com
eritropoietina.
(C) a azotemia causada pela insuficiência renal aguda deve
ser corrigida com administração de fluidoterapia por via
subcutânea.
(D) quelantes de fósforo devem ser introduzidos ao protocolo
de tratamento imediatamente.
(E) a hemodiálise é o tratamento de escolha em todas as
situações.

QUESTÃO 34

Acerca do sistema de estadiamento de tumores preconizado
pela União Internacional Contra o Câncer (UICC), denominado
Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos, avalie se
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
 Para o estadiamento é considerado o momento do
diagnóstico, e o sistema se baseia nas características do
tumor primário (T), envolvimento de linfonodos (N) e
presença ou não de metástase à distância (M).
 A classificação T1 indica que o tumor está confinado ao
seu local primário e tem mais de 5cm de diâmetro.
 A classificação N2 indica que já houve envolvimento em
linfonodos distantes.
 A classificação M0 indica a ausência de metástases
distantes.

QUESTÃO 37

Sobre o tratamento cirúrgico de urolitíases, é correto afirmar
que:
(A) o tratamento cirúrgico sempre deverá ser preconizado,
principalmente em urólitos de estruvita.
(B) não há necessidade de sondar o paciente antes do
procedimento cirúrgico.
(C) a hidropropulsão com o objetivo de transportar urólitos
da uretra para a vesícula urinária é um procedimento que
deve ser evitado, pois deverá ser priorizada a uretrostomia
à cistotomia.
(D) o procedimento cirúrgico é o suficiente para corrigir a
enfermidade, dispensando tratamento clínico após a
cirurgia.
(E) após a cistotomia deverá ser realizada omentalização da
vesícula urinária para evitar aderências durante o processo
de cicatrização.

As afirmativas são respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.

V, V, V, V.
V, F, V, V.
V, F, V, F.
F, V, F, V.
F, V, V, F.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 42

Sobre a cardiomiopatia dilatada em cães, assinale a afirmativa
INCORRETA:

Sobre as doenças neurológicas em equinos, NÃO é correto
afirmar que:

(A) sempre causa dilatação de apenas um dos ventrículos.
(B) raças de grande porte têm maior predisposição a
desenvolver a doença.
(C) causa diminuição do debito cardíaco devido à diminuição
da força de contração ventricular.
(D) inibidores de ECA têm ação importante na diminuição da
pré-carga.
(E) pode levar ao desenvolvimento de arritmias ventriculares.

(A) os agentes etiológicos da mieloencefalite protozoária
equina são Sarcocystis neurona, Neospora caninum e
Neospora huguesi.
(B) o diagnóstico diferencial da mieloencefalite protozoária
equina deve ser realizado para mielopatia estenótica
cervical, mieloencefalopatia degenerativa equina,
mieloencefalopatia com neurite ou vasculite causada pelo
Herpesvírus equino do tipo 1 e trauma.
(C) a encefalomielite equina é uma zoonose.
(D) a raiva causa encefalite em equinos, levando a
incoordenação motora, ataxia, paresia de faringe, tremores
no focinho e paresia ou paralisia dos membros pélvicos.
(E) o Clostridium tetani causa o tétano, e equinos possuem
menor susceptibilidade à doença quando comparados aos
bovinos.

QUESTÃO 39

Em relação ao hiperadrenocorticismo canino, NÃO é correto
afirmar que:
(A) poliúria, polidipsia e polifagia são sintomas.
(B) a alteração dermatológica mais comumente encontrada é
a alopecia, que se inicia geralmente na região do tronco.
(C) a ultrassonografia abdominal é útil na avaliação
morfológica das adrenais, sendo considerada essencial
para o diagnóstico.
(D) deve ser realizado diagnóstico diferencial de diabetes
mellitus, diabetes insipidus, afecções renais e
hipotireoidismo.
(E) tumores de adrenais têm bom prognóstico em casos de
neoplasias benignas.

QUESTÃO 43

Acerca de cólica em equinos, identifique a afirmação FALSA:
(A) a cólica em equinos pode estar relacionada à obstruções
e torções intestinais, fermentação alimentar ou produção
excessiva de gás no estômago.
(B) a cólica é uma situação emergencial sendo necessário
intervir o mais rápido possível, podendo levar o paciente à
óbito.
(C) a cólica causada pela presença de parasitos intestinais é a
circunstância mais comum em equinos idosos.
(D) os sinais clínicos incluem alteração de comportamento,
dificuldade para andar e intensa dor abdominal.
(E) deslocamentos ou torção gástrica necessitam de
intervenção cirúrgica.

QUESTÃO 40

São indicações para a cirurgia de ruminotomia, EXCETO:
(A) remoção de corpos estranhos metálicos ou que estejam
obstruindo a passagem no orifício retículo-omasal.
(B) esvaziamento do rúmen em casos de sobrecarga ruminal
ou ingestão de toxinas.
(C) impactação ruminal.
(D) timpanismo ruminal crônico.
(E) impactação e atonia do omaso ou abomaso.

QUESTÃO 44

Sobre a Babesiose em bovinos é INCORRETO afirmar que:
(A) a babesiose bovina é considerada uma doença endêmica
no Brasil.
(B) a presença de anticorpos maternos protege bovinos jovens
contra a doença.
(C) o carrapato Boophilus microplus é o vetor da doença.
(D) a transmissão intrauterina é bastante frequente em
bovinos.
(E) as espécies responsáveis por causar a babesiose bovina no
Brasil são a Babesia bigemina e a Babesia bovis.

QUESTÃO 41

Sobre doenças carenciais em ruminantes, identifique a
afirmativa FALSA:
(A) a deficiência de cálcio ocorre geralmente em bovinos
mantidos em regime de campo.
(B) a deficiência nutricional de selênio causa a doença do
músculo branco em bovinos, gerando um quadro de
distrofia muscular.
(C) a deficiência de fósforo está relacionada a osteofagia,
osteomalácia, raquitismo e subfertilidade.
(D) a deficiência nutricional de elementos minerais gera
alterações nos eletrólitos e no equilíbrio ácido-básico.
(E) bezerros alimentados apenas com leite desenvolvem
deficiência de magnésio.
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QUESTÃO 45

As afirmativas são respectivamente:

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Observe as afirmativas a seguir, em relação à cirurgia de
cesariana em bovinos:
As cesarianas são indicadas tanto para casos de distocia de
origem fetal quanto materna.
II. Antibióticos são administrados no pós-operatório, e a
ocitocina pode ser administrada a qualquer momento
após o fechamento do útero, para acelerar a involução
uterina.
III. A adesão entre o útero e o tecido adjacente é uma
complicação que comumente ocorre.

QUESTÃO 48

Sobre a síndrome da dilatação volvo gástrica em caninos, é
correto afirmar que:

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) a síndrome é considerada uma condição clínica e cirúrgica
de curso agudo que leva à diversas alterações sistêmicas
que colocam o paciente em risco iminente de óbito.
(B) o baço, mesmo estando ligado ao estômago pelo ligamento
gastroesplênico, não sofre alteração de posicionamento.
(C) a dilatação gástrica promove compressão mecânica direta
sobre a veia cava cranial.
(D) a gastrocentese é um procedimento de alto risco e não é
recomendada em casos de dilatação devido ao risco de
ruptura.
(E) a antibioticoterapia não deve ser instituída a fim de evitar
resistência bacteriana.

apenas a afirmativa I está correta.
apenas a afirmativa II está correta.
apenas a afirmativa III está correta.
apenas as afirmativas I e III estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 46

Observe as afirmativas a seguir, sobre intoxicações por
organofosforados em bovinos:
I.

Os sinais clínicos apresentados são sialorréia, bradicardia,
tremores musculares, miose, ataxia e dispneia.
II. As intoxicações geralmente ocorrem através da
contaminação acidental de água e alimentos ou pastejo
em áreas recém pulverizadas.
III. Os animais ao ingerirem acidentalmente organofosforados
vão à óbito poucas horas após apresentarem os sinais
clínicos.
IV. Organofosforados inibem a acetilcolinesterase gerando
acúmulo de acetilcolina nas junções neuromusculares,
levando à hiperestimulação.

QUESTÃO 49

Sobre a ocorrência do mastocitoma em caninos, é INCORRETO
afirmar que:
(A) os fatores que predispõem o desenvolvimento da doença
estão relacionados à mutação gênica.
(B) o diagnóstico definitivo é obtivo através de citologia
realizada por punção por agulha fina.
(C) é a neoplasia cutânea mais frequente em cães.
(D) as raças mais predispostas ao desenvolvimento da doença
são o Boxer, Boston Terrier, Bull Terrier, Labrador Retriever,
Fox Terrier, Beagle e Schnauzer.
(E) os mastocitomas podem ser diferenciados em três graus:
grau I, II e III.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

apenas a afirmativa II está correta.
apenas as afirmativas I e II estão corretas.
apenas as afirmativas II e III estão corretas.
apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 50

São possíveis complicações da cirurgia de orquiectomia em
equinos, EXCETO:

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o hipertireoidimo em felinos, avalie se são verdadeiras
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
 É uma endocrinopatia comum em felinos jovens.
 Os sinais clínicos clássicos da doença são hiperatividade,
poliúria, polifagia, taquicardia, diarreia e êmese.
 Ocorre aumento da pressão arterial sistólica na maioria
dos felinos acometidos.
 Existem três opções de tratamento: procedimento
cirúrgico, utilização de fármacos antitireoidianos e iodo
radioativo.
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hemorragia.
infecção.
níveis persistentemente altos de testosterona.
prolapso de vísceras.
edema.

