
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

P O N T I F Í C I A  U N I V E R S I D A D E  C A T Ó L I C A  D O  P A R A N Á  
P R O C E S S O  S E L E T I V O  –  E D I T A L  N . º  1 3 / 2 0 1 5  

 
 P R O V A  O B J E T I V A  

P R O G R A M A  D E  A P R I M O R A M E N T O  P R O F I S S I O N A L   
E M  M E D I C I N A  V E T E R I N Á R I A  

C Â M P U S  T O L E D O  

18  DE FEVEREIRO DE 2016 
 

CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA  

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03 (três) horas, 

com início às 9 horas e término às 12 horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

10 horas e poderá levar sua PROVA após as 11 horas. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

1 .  2 .  3 .  4 .  5 .  6 .  7 .  8 .  9 .  1 0 .  

1 1 .  1 2 .  1 3 .  1 4 .  1 5 .  1 6 .  1 7 .  1 8 .  1 9 .  2 0 .  

2 1 .  2 2 .  2 3 .  2 4 .  2 5 .  2 6 .  2 7 .  2 8 .  2 9 .  3 0 .  

3 1 .  3 2 .  3 3 .  3 4 .  3 5 .  3 6 .  3 7 .  3 8 .  3 9 .  4 0 .  

 

 

RESPOSTAS 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NÚCLEO COMUM 
 
1. O exame físico do paciente cardiopata (identificação do animal, anamnese, inspeção, palpação, percussão e ausculta-

ção) é o começo da avaliação clínica do paciente e, indubitavelmente, o procedimento mais importante, pois é o crivo 
que determinará se o paciente será rotulado como cardiopata ou não. Sobre a semiologia do sistema circulatório, anali-
se as proposições a seguir: 

 
I. O paciente se apresenta para consulta e, na ausculta, é detectada uma arritmia cardíaca. Nesse caso, o eletrocar-

diograma (ECG) será o exame subsidiário que irá confirmar e caracterizar o tipo de arritmia. 
II. A miocardiopatia dilatada congestiva idiopática é uma cardiopatia relativamente comum em cães e de infrequente 

apresentação em gatos, provavelmente em razão da suplementação de taurina nos alimentos balanceados, que é 
a principal etiologia nessa espécie. 

III. Um cão de cinco anos pode apresentar um sopro devido a uma cardiopatia congênita de baixo gradiente de pres-
são, compensada e sem sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva. 

IV. Os sinais clínicos congestivos à direita representam a congestão venosa pulmonar com sintomatologia de tosse 
e/ou dispneia/taquipneia, terminando com um quadro de edema pulmonar. 

V. Pelo lado esquerdo, os sinais clínicos congestivos irão se apresentar como coleções de líquidos como efusões, de-
vendo o clínico diferenciar dos quadros efusivos decorrentes de outros órgãos, por exemplo, o fígado. 

 
A) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
E) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
 

2. Assinale a alternativa CORRETA que compreende uma alteração no metabolismo proteico capaz de ser ocasionada 
em um canino com quadro de hipertermia intensa e contínua, não responsiva a antitérmicos. 

 
A) Renaturação. 
B) Polimorfismo. 
C) Glicogenólise. 
D) Desnaturação.  
E) Betaoxidação. 

 
3. Diversas reações sequenciais metabolizam uma molécula de glicose a duas moléculas de piruvato, ocasionando um 

balanço energético positivo de dois ATP. A afirmativa anterior refere-se: 
 

A) à glicogenólise. 
B) à gliconeogênese. 
C) à glicólise. 
D) à glicogênese. 
E) ao ciclo de Krebs. 

 
4. Dentre as drogas que atuam no sistema nervoso central, os tranquilizantes são classificados como modificadores da 

função. São empregados como medicação pré-anestésica, porém, apresentam algumas contraindicações. Assinale a 
alternativa correspondente à classe de tranquilizantes que diminuem o limiar convulsivo. 

 
A) Benzodiazepínicos. 
B) Anticolinérgicos. 
C) Hipnoanalgésicos. 
D) Alfa-adrenérgicos. 
E) Fenotiazínicos. 

 
5. Atualmente, os corticoides, ou anti-inflamatórios não hormonais, são rotineiramente empregados na medicina veteriná-

ria, porém, sabe-se que o uso indiscriminado desses medicamentos pode desencadear diversos efeitos adversos. As-
sinale a questão que representa três desses efeitos indesejáveis. 

 
A) Pele seca, oligúria e polifagia. 
B) Alopecia, poliúria e hipoglicemia. 
C) Pele seca, poliúria, polifagia. 
D) Alopecia, oligúria e hiperglicemia. 
E) Alopecia, poliúria e hipercalcemia. 
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6. Sabe-se que os antimicrobianos possuem grande importância na rotina de terapêutica veterinária.  Entretanto, muitas 
vezes a terapia é empírica e necessita de informações sobre o paciente para minimizar os riscos de falha no tratamento 
e complicações decorrentes da escolha da droga. Você atende um cão com doença renal crônica, imunossuprimido e 
com infecção do trato urinário. Qual antimicrobiano a seguir você escolheria para tratar empiricamente esse paciente, 
priorizando diminuir os riscos de efeitos adversos e obter sucesso na terapia? 

 
A) Quinolona. 
B) Cloranfenicol. 
C) Aminoglicosídeo. 
D) Lincosamida. 
E) Macrolídeo. 

 
7. Em relação à fisiologia cardiovascular de mamíferos domésticos, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) e assinale a al-

ternativa CORRETA.  
 

(    )   A pressão de perfusão sanguínea permite que o sangue possa fluir ao longo do comprimento do vaso. 
(    )   Quanto menor a viscosidade do líquido que flui por um vaso sanguíneo, menor o atrito desse líquido com a  
          parede do vaso, e consequentemente, menor a resistência vascular e menor o fluxo sanguíneo.          
(    )   O volume total de sangue que cada ventrículo bombeia em um minuto é igual ao volume sistólico multiplicado  
          pela frequência cardíaca. 
(    )    A pressão de pulso diminui quando o volume sistólico aumenta, a frequência cardíaca aumenta, a complacência     

                aórtica aumenta ou a resistência periférica total aumenta. 
 

A) F – V – F – F 
B) V – F – V – F 
C) V – F – F – F 
D) F – V – F – V 
E) V – V – V – F 

 
8. Um pesquisador, ao formular uma ração para cães com um novo ingrediente como uma fonte de proteína, deseja reali-

zar uma avaliação nutricional comparando com uma ração com um ingrediente proteico tradicional. Para avaliar e com-
parar as rações, serão realizados acompanhamentos de desenvolvimento dos animais utilizando 40 cães de diferentes 
raças e sexo, cujas características são apresentadas na tabela 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Para que o pesquisador possa utilizar os 40 animais para realizar a avaliação do novo ingrediente proteico na ração 
comparando com a ração tradicional, a correta distribuição dos animais no experimento (delineamento experimental) 
deverá ser: 

 
A) 10 cães fêmeas da raça beagle e 10 cães fêmeas da raça poodle para a ração com novo ingrediente e 10 cães 

machos da raça beagle e 10 cães machos da raça poodle para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 
animais no experimento. 

B) 10 cães machos da raça beagle e 10 cães machos da raça poodle para a ração com novo ingrediente e 10 cães 
fêmeas da raça beagle e 10 cães fêmeas da raça poodle para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 
animais no experimento. 

C) por sorteio de cinco cães de cada raça e de cada sexo para a ração com novo ingrediente e sorteio de cinco cães 
de cada raça e de cada sexo para a ração com ingrediente tradicional, totalizando 40 animais no experimento. 

D) 20 cães da raça beagle para a ração com novo ingrediente e 20 cães da raça poodle para a ração com o ingredien-
te tradicional, totalizando 40 animais no experimento. 

E) por sorteio, independente de raça e de sexo, para cada tratamento comparativo de rações, totalizando 40 animais 
no experimento. 
 

Tabela 1 - Raças e sexo de cães a serem utilizados na avaliação do ingrediente proteico 
Raças/sexo Número de animais 
Fêmeas da raça beagle               10 
Machos da raça beagle               10 
Fêmeas da raça poodle               10 
Machos da raça poodle               10 

 



 

            PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA 
Pág. 5/16 

 

 

9. A maioria das características quantitativas de interesse econômico em animais de produção são poligênicas, sendo a 
avaliação fenotípica ainda a base da seleção de reprodutores. Entretanto, atualmente, existem técnicas que nos permi-
tem comparar genótipos, portanto, antes da expressão fenotípica de uma série de caracteres, ainda em animais jovens.  
 
Com base nos conceitos de herdabilidade, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O fenótipo de um animal é resultado inteiramente da interação entre seus genes. 
B) O ambiente não possui influência alguma no fenótipo dos animais, uma vez que não pode interferir nos seus genes. 
C) Herdabilidade é a proporção da variância fenotípica que é de responsabilidade da consanguinidade. 
D) Mensurar a herdabilidade de características de interesse é prática rotineira em rebanhos comerciais no Brasil, uma vez 

que é a partir desses valores que normalmente define-se a melhor ferramenta de melhoramento animal. 
E) A melhor capacidade de determinação dos genótipos superiores a partir da variação fenotípica influi na acurácia do re-

sultado esperado com a seleção de reprodutores. 
 

10. O estudo da embriologia inicia com a compreensão de eventos relacionados à maturação de gametas e a fertilização. 
Avalie a sequência de eventos relacionados à fertilização em animais domésticos e assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Fusão das membranas plasmáticas dos gametas. 
II. Fusão dos pronúcleos masculinos e femininos. 
III. Ligação com o receptor ZP3 na zona pelúcida. 
IV. Degranulação da zona pelúcida impedindo a polispermia. 
V. Liberação de enzimas do acrossoma. 
VI. Passagem pela corona radiata. 
VII. Passagem pela zona pelúcida. 

 
A sequência CORRETA dos eventos da fertilização é: 

 
A) I, II, III, VII, IV, VI, V. 
B) I, VII, II, III, IV, VI, V. 
C) VII, III, II, I, IV, V, VI. 
D) V, VI, III, IV, VII, I, II. 
E) V, VI, IV, VII, III, I, II. 

 
11. População elevada de células dispostas em cordões no tecido conjuntivo, com granulação, citoplasmática, um cito-

plasma moderadamente desenvolvido, apresentando uma discreta e fina granulação basofílica. De acordo com os as-
pectos morfológicos presentes no enunciado, qual das células do tecido conjuntivo está sendo descrita? 

 
A) Fibroblasto. 
B) Mastócito. 
C) Adipócito. 
D) Macrófago. 
E) Monócito. 

 
12. O sistema cardiovascular é definido como: 
 

A) Conjunto de órgãos que tem por função o transporte e a distribuição de substâncias essenciais ao metabolismo ce-
lular, assim como a remoção de catabólitos e a distribuição de produtos elaborados pelo próprio organismo, a se-
rem utilizados em suas diferentes regiões. Tem o coração como órgão principal, sendo encarregado de impulsionar 
o sangue através de uma vasta rede de vasos. 

B) Conjunto de órgãos encarregados de distribuir o sangue através dos tecidos, composto pelo coração e por veias, 
num sistema de circulação fechada em que o sangue retorna constantemente ao coração e aos pulmões para ser 
redistribuído ao organismo. 

C) É um sistema de vasos sanguíneos do tipo semiaberto, constituído por uma extensa rede de vasos e capilares que 
têm por objetivo nutrir os tecidos através da distribuição do sangue. Tem o coração como bomba propulsora, capaz 
de impulsionar o sangue para ser distribuído. 

D) É um sistema constituído por veias, artérias e pelo coração, sendo este o órgão principal. Funciona ininterrupta-
mente e é responsável exclusivamente pela oxigenação tecidual. 

E) Conjunto de órgãos que tem por função o transporte e a distribuição de substâncias essenciais ao metabolismo ce-
lular, assim como a remoção de catabólitos através de um sistema aberto de distribuição sanguínea. Tem o cora-
ção como órgão principal, sendo encarregado de impulsionar o sangue através de uma vasta rede de vasos. 
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13. As células imitam as camadas normais de um tecido estratificado, porém de forma anômala e desorganizada. Há clara 
diferenciação para células escamosas queratinizadas, que frequentemente tomam arranjo concêntrico no interior dos 
blocos celulares, formando as  pérolas córneas. Em alguns blocos, há relativa preservação das camadas, com progres-
são de células basais para espinhosas e corneificadas, geralmente com paraceratose (preservação do núcleo).  
De acordo com os itens citados na descrição histológica, qual dos tecidos dá origem a essa neoplasia? 

 
A) Conjuntivo. 
B) Ósseo. 
C) Epitelial. 
D) Cartilaginoso. 
E) Nervoso. 

 
14. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular que acomete os animais domésticos e apresenta um ciclo biológico 

envolvendo dois hospedeiros. Quanto às formas biológicas do protozoário, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O oocisto é eliminado infectante. 
B) Os taquizoítos são responsáveis pela multiplicação lenta do parasita. 
C) Os esporozoítos são degradados pelo suco gástrico e não causam infecção. 
D) Os bradizoítos formam os cistos teciduais. 
E) O oocisto esporulado é formado por trofozoítos. 

 
15. O epitélio é cilíndrico, simples, com células caliciformes e se encontra sobre uma lâmina própria de tecido conjuntivo 

frouxo. A submucosa é composta por tecido conjuntivo fibroelástico. A camada muscular é formada por túnicas de 
músculo liso, uma circular interna e outra longitudinal externa. A camada mais externa é serosa. Segundo as caracte-
rísticas histológicas, qual é o órgão descrito? 

 
A) Traqueia. 
B) Útero. 
C) Estômago. 
D) Esôfago. 
E) Intestino. 

 
16. Em relação à forma como as doenças eram identificadas no período que compreende o fim do século XIX, no qual era 

realizada uma simples diagnose através de sintomas, novas doenças sempre colocavam em dúvida este formato. Nes-
te sentido, o pesquisador Robert Koch enunciou teoremas que se tornariam postulados e criariam um novo formato pa-
ra confirmação das doenças. Neste sentido, assinale a alternativa CORRETA sobre esses postulados. 

 
A) O microrganismo causador da doença deve ser isolado de uma cultura pura e inoculado em cultivo seletivo, no qual 

se multiplicará. 
B) Os sintomas ocasionados pela inoculação em cobaias sadias podem ser semelhantes aos apresentados pelo hos-

pedeiro inicial. 
C) Ao se isolar o microrganismo da cobaia inoculada, suas características não precisam ser iguais aos microrganis-

mos iniciais, uma vez que, no processo de multiplicação, podem ocorrer mutações. 
D) O microrganismo causador da doença sempre deverá estar presente em todos os indivíduos examinados. 
E) Os postulados de Koch foram revistos por Alfred Evans, que enumerou sete postulados como teorema correto para 

correlação patógeno-hospedeiro. 
 

17. O néfron é constituído de glomérulo, onde o sangue é filtrado, e de vários segmentos distintos do túbulo renal, onde as 
substâncias filtradas são reabsorvidas. Um dos parâmetros mais frequentemente avaliados na clínica veterinária é a fil-
tração glomerular, a fim de avaliar a saúde renal (CUNNINGHAM, 2008). O processo de filtração glomerular sofre alte-
rações devido a uma série de fatores. Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE a fatores que alteram 
o processo de filtração glomerular. 

 
A) Frequência respiratória; Ingesta de carboidratos; Fluxo sanguíneo renal. 
B) Fluxo sanguíneo renal; Obstrução do ureter; Vasoconstritores, como adrenalina. 
C) Obstrução do ureter; Diuréticos; Ingesta de proteínas. 
D) Fluxo sanguíneo renal; Ingesta de sódio; Ingesta de proteínas. 
E) Pressão arterial; Presença de vasoconstritores; Temperatura ambiental. 
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18. Na produção leiteira, um dos maiores problemas relacionados à sanidade do rebanho se refere à mastite, causada por mi-
crorganismos do gênero Streptococcus sp., em especial as espécies pertencentes aos grupos β – hemolíticos. Para diferen-
ciar essas espécies, a técnica de bacitracina pode ser utilizada, uma vez que somente apresenta positividade para um agen-
te específico deste grupo. Assinale a seguir a alternativa que contém a espécie sensível à presença da bacitracina. 

 
A) Streptococcus pyogenes. 
B) Streptococcus faecalis. 
C) Streptococcus agalactiae. 
D) Todos os Streptococcus β – hemolíticos. 
E) Streptococcus aureus. 

 
19. Em uma consulta de rotina, o clínico notou a presença de uma lesão dérmica, circular, eritematosa e com presença de 

prurido. Sua suspeita inicial foi uma dermatofitose, porém, para prescrever a medicação correta, ele realizou um raspado 
do local da lesão e enviou ao laboratório de microbiologia. Para uma correta identificação do agente causador da suspeita 
do clínico, o meio de cultivo ideal que deverá ser utilizado pelo laboratorista deverá ser: 

 
A) ágar Saboraund. 
B) ágar Sangue. 
C) ágar MacConkey. 
D) ágar Chocolate. 
E) ágar Mycosel. 

 
20. Os carrapatos são ácaros que causam infestação em diversas espécies de animais e são responsáveis por sugar san-

gue e transmitir agentes infecciosos pela saliva ao seu hospedeiro. Quanto aos gêneros de carrapatos, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
A) Rhipicephalus microplus é o carrapato que acomete cães. 
B) Rhipicephalus sanguineus é o transmissor do Anaplasma marginale. 
C) Argas minuatus acomete cães e gatos. 
D) Amblyomma spp pode acometer e transmitir doenças aos humanos. 
E) Dermacentor nitens é comumente encontrado na orelha dos bovinos. 

 
21. Dentre os parasitas de maior impacto econômico na ovinocultura, destaca-se o Haemonchus spp, que é encontrado em 

alta ocorrência nos exames coproparasitológicos. É um nematódeo causador de quadro clínico severo de anemia e hi-
poproteinemia. Quanto ao parasita, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os ovinos se infectam pela larva de segundo estágio (L2). 
B) O parasita adulto apresenta tamanho de 5 a 10 cm. 
C) A larva de terceiro estágio apresenta esôfago do tipo filarioide. 
D) O ovo encontrado nas fezes é do tipo larvado. 
E) O parasita adulto acomete o intestino delgado. 

 
22. A manutenção da pressão arterial é a principal função do Sistema Renina Angiontensina Aldosterona (SRAA), o que 

mantém a homeostase corporal. Sobre o SRAA, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) O SRRA atua de forma a reverter a hipotensão arterial através da vasoconstrição e da retenção de sódio, o que 
promove reabsorção de água nos néfrons e consequente reestabelecimento da pressão arterial a níveis normais. 

B) O angiotensinogênio é um hormônio produzido pelos rins a fim de promover a liberação da renina, que, por sua vez 
faz a retenção de sódio e consequente aumento na reabsorção tubular de água. 

C) A principal função do SRAA é manter a homeostase corporal através da regulação da absorção de aminoácidos e 
glicose. 

D) Nos casos em que houver aumento da pressão arterial, a renina é liberada pelos rins e, após ser ativada pelo angi-
otensinogênio e pela aldostorona, promove a diminuição na absorção de sódio e glicose, diminuindo a pressão ar-
terial a níveis ideais. 

E) O principal papel do SRAA é manter o equilíbrio ácido-básico corpóreo, através do controle da absorção e excre-
ção de íons H+. 
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23. As unidades funcionais do sistema nervoso central são os neurônios. Constituídos de dendritos, corpo celular e axô-
nios, são envolvidos e sustentados por outras células da neuroglia. São condutores de sinais elétricos mediados por 
neurotransmissores e exercem diferentes funções no organismo, conferindo a principal propriedade funcional do siste-
ma nervoso central, que é a integração dos diversos órgãos e sistemas. Este complexo sistema inicia seu desenvolvi-
mento na vida embrionária, sendo o primeiro sistema a se diferenciar no embrião (DUKES, 2006). Sobre a embriologia 
do sistema nervoso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) O sistema nervoso central se forma a partir do botão neural, situado acima da notocorda. Esse botão se prolonga 

formando um filamento nervoso que dará origem à placa neural e, consequentemente, à medula espinhal. 
B) O tubo neural que dará origem a todo o sistema nervoso central se forma a partir do prolongamento da placa neu-

ral, que forma o botão circular neural, que, por sua vez, formará o encéfalo e a medula espinhal. 
C) O sistema nervoso central é formado a partir de células originárias da glia, que se multiplicam através de sucessi-

vas mitoses, dando origem ao ectoderma embrionário. 
D) O tubo neural é um prolongamento que se forma a partir do mesoderma. A presença das células da neuroglia pro-

move a diferenciação tecidual, que inicia a formação da goteira neural, que se fecha e forma o tubo neural, que 
formará o sistema nervoso central a partir de pulsos elétricos presentes no mesoderma embrionário. 

E) O tubo neural que dará origem a todo o sistema nervoso central se forma a partir do fechamento da goteira neural. 
A goteira neural, por sua vez, é o resultado da dobradura da placa neural que se formou a partir do espessamento 
do ectoderma embrionário. 
 

24. O estudo da anatomia tem por objetivo o conhecimento e entendimento das partes do corpo, isoladamente e em rela-
ção aos os demais órgãos. Trata-se de conhecer a morfologia e entender as funções das estruturas, desde o seu de-
senvolvimento embrionário até a vida adulta do animal. Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura correta 
das estruturas apontadas, de acordo com o número correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 3 – cartilagem auricular superficial; 5 – músculo redondo do olho; 6 – músculo flexor orbicular; 8 – músculo eleva-
dor lateral do lábio; 12 – linfonodo superficial auricular. 

B) 3 – músculo auricular superficial; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo flexor palpebral lateral; 8 – músculo 
zigomático; 12 – glândula parotídea. 

C) 3 – músculo auricular cranial; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo flexor palpebral lateral; 8 – músculo flexor 
do canto labial; 12 – glândula parotídea. 

D) 3 – cartilagem escutiforme; 5 – músculo orbicular do olho; 6 – músculo retrator do canto lateral do olho; 8 – múscu-
lo zigomático; 12 – glândula salivar parotídea. 

E) 3 – músculo auricular superficial; 5 – músculo orbital; 6 – músculo tensor superficial palpebral; 8 – músculo zigomá-
tico; 12 – glândula parotídea. 
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25. O câncer em pequenos animais é uma das principais causas de dor crônica. Está relacionada à diminuição da qualida-
de de vida e sobrevida do paciente. Há uma grande dificuldade no reconhecimento da dor em animais, principalmente 
em processos crônicos, nos quais ocorre uma adaptação do organismo e sua identificação se torna mais difícil (DES-
SEN, 2015). Sobre o controle da dor em pacientes com neoplasias em acompanhamento clínico terapêutico ou pós- ci-
rúrgico, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Os anti-inflamatórios da classe dos corticoides, associados a analgésicos como dipirona, são indicados para 

tratamento de dor aguda em pós-operatório imediato de cirurgias para remoção tumoral, principalmente quan-
do se trata de tecido mole. 

B) Os anti-inflamatórios não esteroidais são os medicamentos mais utilizados no tratamento da dor aguda e as 
dores mais intensas requerem a associação de anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides a opioides 
mais potentes, com doses ajustadas de acordo com o grau de dor apresentado pelo paciente. 

C) A terapia da dor deve ser feita utilizando apenas analgésicos, uma vez que os anti-inflamatórios inibem o pro-
cesso cicatricial, levando ao retardo da reparação tecidual. 

D) O uso de um fármaco único apresenta melhor resultado, visto que não satura os receptores celulares, o que 
otimiza a metabolização da droga pelo organismo. 

E) Como a dor é parte integrante do processo de recuperação, ocupar-se do seu controle vai desviar a atenção do 
médico veterinário de pontos mais importantes no tratamento, como antibioticoterapia, hidratação e nutrição.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26. As feridas cirúrgicas são classificadas de acordo com o grau de contaminação, para auxiliar na previsão da probabili-
dade de ocorrer a infecção. A infecção bacteriana é definida pela presença de mais de 105 bactérias por grama de te-
cido. O esquema da classificação foi desenvolvido pelo National Research Council. Sobre a classificação das feridas ci-
rúrgicas, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Feridas não traumáticas e não inflamadas, nas quais os tratos respiratório, gastrointestinal, geniturinário e orofarín-

geo não são penetrados. 
II. Feridas abertas, frescas e acidentais, procedimentos nos quais o conteúdo gastrointestinal ou urina infectada es-

capa ou ocorre uma grande falha na técnica asséptica. 
III. Feridas cirúrgicas nas quais o trato respiratório, gastrointestinal ou geniturinário é penetrado sob condições contro-

ladas, sem contaminação incomum, uma ferida limpa, na qual é colocado um dreno. 
IV. Feridas traumáticas antigas com secreção purulenta, tecido desvitalizado ou corpos estranhos, procedimentos nos 

quais um visco é perfurado ou ocorre contaminação fecal. 
 

Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE, em ordem, as feridas cirúrgicas. 
 

A) Limpa, contaminada, limpa contaminada, suja. 
B) Limpa, limpa contaminada, contaminada, suja. 
C) Limpa, suja, contaminada, limpa contaminada. 
D) Suja contaminada, limpa, contaminada, suja. 
E) Suja, limpa, contaminada, limpa contaminada. 

 
27. O conceito de anestesia local visa a promover a eliminação de sensação de dor de determinada área do corpo de for-

ma reversível, com fármacos que interrompam a condução de nervos periféricos. A diminuição de sensibilidade, motri-
cidade e função autonômica acontece por bloqueios da geração e propagação do potencial de ação em tecidos eletri-
camente excitáveis, como resultado do bloqueio de canais de sódio. A utilização de técnicas de anestesia locorregional 
(ALR) é de grande valia como parte de um protocolo de anestesia balanceada ou multimodal. Com relação à anestesia 
locorregional, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A antissepsia para anestesia do neuro eixo (espinhal ou raquidiana) não deve ser uma questão a se preocupar, 

pois as complicações causadas por uma antissepsia inadequada não são relevantes. 
B) A anestesia regional intravenosa, também conhecida como bloqueio de Bier, é indicada para realização de proce-

dimentos nas regiões proximais dos membros. 
C) A anestesia locorregional no local da incisão está indicada como analgesia preemptiva em qualquer ato cirúrgico e 

suturas de lesões cutâneas, proporcionando uma melhor analgesia trans e pós-operatória. 
D) Lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína e ropivacaína são exemplos dos anestésicos locais mais utilizados e to-

dos podem ser administrados por via intravenosa para auxiliar na analgesia. 
E) A lipossolubilidade dos anestésicos locais está relacionada com a potência dos anestésicos. Uma menor lipossolu-

bilidade possibilita uma maior difusão pela membrana celular. 
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28. Numerosas técnicas cirúrgicas têm sido descritas para o tratamento de doenças do ouvido em cães e gatos. Ressec-
ção do canal auditivo lateral aumenta a drenagem e melhora a ventilação do canal auditivo, e também facilita a coloca-
ção de agentes tópicos dentro do canal horizontal. Em que caso esta técnica cirúrgica deve ser contraindicada? Assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
A) Em pacientes com hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo. 
B) Em pacientes com lesões neoplásicas do aspecto lateral do canal auditivo. 
C) Em pacientes cujo canal auditivo horizontal está normal. 
D) Em pacientes com otite externa crônica. 
E) Em pacientes com obstrução ou estenose do canal auditivo horizontal, com otite média concorrente ou com hiper-

plasia epitelial grave. 
 

29. Hérnias inguinais são protrusões de órgãos ou tecidos através do canal inguinal adjacente ao processo vaginal. Podem 
surgir a partir de uma anormalidade congênita do anel inguinal ou ser causada por trauma. Um defeito do anel inguinal 
permite que o conteúdo abdominal entre no espaço subcutâneo. Analise as afirmativas a seguir e, depois, assinale a al-
ternativa CORRETA. 

 
I. As hérnias inguinais podem ser uni ou bilaterais, as hérnias unilaterais ocorrem mais comumente do lado esquerdo. 
II. As hérnias inguinais são comuns em gatos. 
III. Animais com hérnia inguinal podem apresentar aumento de volume dolorido na região inguinal, vômito, letargia, dor 

e/ou apatia, se os componentes herniais estiverem encarcerados. 
IV. O útero raramente está presente em hérnias de fêmeas intactas afetadas. 
V. A correção cirúrgica imediata é recomendada para prevenir complicações associadas ao estrangulamento intestinal 

ou prenhez. 
 

A) As afirmativas I, III e V estão corretas. 
B) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 
C) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 
D) As afirmativas II, IV e V estão corretas. 
E) As afirmativas I, IV e V estão corretas. 

 
30. A esporotricose é uma afecção fúngica causada pelo Sporothirx shcenkii, um fungo dimórfico saprófita ambiental cos-

mopolita. Instala-se no animal quando o micro-organismo penetra no tecido através de ferimento. Ao exame de citolo-
gia aspirativa percebe-se inflamação supurativa ou piogranulomatosa, fungos intra e extracelulares, com formato re-
dondo, oval e de charuto (MEDLAU; HNILICA, 2009). Sobre a esporotricose, assinale a alternativa CORRETA.  

 
A) É uma doença comum em cães e rara em gatos. Caracteriza-se por alopecia local, situada nos membros pélvicos e 

torácicos, apresentando edema e eritema interdigital. Afeta os coxins, causando erosões crostosas e tornando o 
ato de andar muito doloroso. 

B) É uma doença rara tanto em cães quanto em gatos. Caracteriza-se por lesões cutâneas com múltiplos nódulos, in-
dolores, não pruriginosos e firmes, que podem ulcerar e drenar um exsudato purulento, recoberto por crostas. Os 
nódulos dos membros distais podem se disseminar pelo sistema linfático, originando mais nódulos exsudativos. 
Comumente observa-se linfoadenomegalia regional. 

C) É uma afecção comum em gatos e rara em cães. O fungo penetra através de lesões causadas normalmente por 
brigas entre gatos que tenham contato com um animal previamente contaminado. A disseminação ocorre via sis-
tema linfático, causando linfoadenomegalia em linfonodos superficiais, que podem ulcerar e apresentar exsudato 
caseoso ou crostoso. 

D) É uma doença rara tanto em cães quanto em gatos. O fungo é adquirido quando os animais têm contato com ou-
tros animais afetados, por contato direto. Ao penetrar a pele, o fungo causa alopecia generalizada, foliculite, prurido 
intenso, dor local, e se espalha rapidamente através do ato de coçar. Pode afetar o sistema respiratório, o que leva 
a nódulos caseosos nos pulmões, que podem romper, o que leva à disseminação da doença, que culmina com o 
óbito do animal. 

E) Trata-se de uma das dermatofitoses mais comuns, tanto em cães quanto em gatos. As lesões cutâneas são facil-
mente curadas com tratamento à base de shampoo com clorexidine 0,2% ou cetoconazol 1% a cada dois dias, du-
rante 8 a 12 dias. O diagnóstico de cura se dá através de cultura fúngica. 
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31. Em relação à síndrome de Wobbler em cães, marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as afirmações a seguir e assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
(   ) A espondilomielopatia toracolombar, ou síndrome de Wobbler, é um termo usado para descrever uma patologia         
dinâmica e bastante complexa, que envolve a coluna vertebral, frequentemente observada em cães de raças pequenas 
e raramente observada em raças grandes. 
(   ) A causa da síndrome de Wobbler é multifatorial, porém, alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento 
dessa síndrome, como: estenose do canal vertebral, instabilidade vertebral, hérnia de disco, hipertrofia ligamentar, pro-
liferação da cápsula articular e produção de osteófitos. 
(   ) Os sinais clínicos apresentados são decorrentes de alterações neurológicas secundárias à lesão compressiva da 
medula espinhal, de raízes nervosas ou de ambas. 
(   ) O diagnóstico conclusivo desta síndrome baseia-se na história e na apresentação clínica do paciente, podendo ser 
confirmado através de exames complementares, como análise do líquido cefalorraquidiano e hemocultura. 
(   ) Como diagnósticos diferenciais pode-se incluir fratura vertebral, lesão no sistema nervoso central, displasia atlanto-
cciptal, toxoplasmose, entre outros. 

 
A) F – F – V – F – F 
B) F – F – F – V – V 
C) F – F – V – F – V 
D) F – V – V – F – V 
E) F – V –V – V – V 

 
32. Sabemos que os animais sentem e antecipam a dor por um mecanismo similar ao dos humanos. O efeito da dor, assim co-

mo ocorre nas pessoas, produz consequências tanto fisiológicas como emocionais. Não há benefícios na experiência dolo-
rosa contínua e, de fato, vai em detrimento do processo de recuperação completa, bem como do bem-estar geral em qual-
quer animal ou pessoa. Com relação aos conhecimentos adquiridos no estudo da dor, analise as informações a seguir: 

 

(   ) A dor fisiológica é aquela que induz respostas protetoras, como o reflexo de retirada e/ou reação de fuga, com o in-
tuito de interromper a exposição ao estímulo nocivo. Ocasionalmente, podem gerar-se respostas neuroendócrinas, 
como o aumento da secreção de glicocorticoides e a ativação do sistema simpático com o aumento transitório de 
limiar da dor, que preparam o indivíduo para a luta ou fuga. 

(   ) A dor visceral e a dor somática profunda são causadas por estímulos inevitáveis e apresentam respostas adaptati-
vas específicas, como a inibição da atividade motora, desinteresse, hipoatividade, hipotermia, bradicardia e contra-
ção muscular protetora. Geralmente é subaguda e pode vir acompanhada de respostas autônomas ou comporta-
mentais específicas, como anorexia, vômitos e diarreia. Normalmente, isso aumenta a resposta inflamatória local, 
acelerando a recuperação do tecido. No entanto, se a resposta é exagerada e prolongada, pode ter efeitos deleté-
rios, como no caso da artrite com degeneração articular. 

(   ) A dor persistente pode ser subdividida segundo, sua origem, em nociceptiva e neuropática. A dor neuropática resul-
ta da ativação direta de nociceptores da pele e outros tecidos em resposta a uma lesão tecidual e normalmente é 
acompanhada de inflamação. A dor nociceptiva origina-se devido a lesões ou doenças degenerativas de nervos pe-
riféricos. 

(   ) A utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, opioides ou infiltração de anestésico local no local da incisão ci-
rúrgica irão inibir a transmissão do processo de nocicepção. Os anestésicos locais administrados para bloqueios de 
plexos ou nervos periféricos irão inibir a transdução da dor. A modulação é obtida através do uso de opioides ad-
ministrados somente sistemicamente, regulando o sistema endógeno. A percepção, última etapa da nocicepção, 
produzindo a consciência subjetiva e emocional da dor, pode ser inibida empregando anestésicos gerais, opioides 
sistêmicos e agonistas α-2 adrenérgicos. 

(   ) Os corticosteroides inibem a fosfolipase A2 limitando a produção do ácido araquidônico, que é precursor das pros-
taglandinas, que diminuem o limiar nociceptivo, e dos leucotrienos, que causam hiperalgesia. Os efeitos anti-
inflamatórios dos glicocorticoides devem ser considerados juntamente com seus efeitos imunoestimuladores e ace-
leradores na cicatrização. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) V – V – F – V – F 
B) V – V – F – V – V 
C) V – F – F – F – F 
D) V – F – F – V – V 
E) V – V – F – F – F 
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33. Um cão, SRD, fêmea, de 12 meses de idade, apresentou episódios de vômitos, sensibilidade em região epigástrica, 
inapetência e apatia há 24 horas. Foi realizado um exame radiográfico contrastado de trajeto digestório, com sulfato de 
bário, e aos 120 minutos de exame foi apresentada a seguinte imagem: 

 

 
 

Qual o diagnóstico possível para essa imagem? 
 

A) Disfunção pilórica ou corpo estranho radioluscente em piloro. 
B) Obstrução em cárdia por massa ou corpo estranho radioluscente. 
C) Irregularidade de mucosa gástrica, sugestiva de gastrite crônica atrófica. 
D) Imagem sem alteração radiológica. 
E) Obstrução em duodeno por corpo estranho radiopaco. 
 

34. Com relação à Anestesia Intravenosa Total (AIT/TIVA), assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Drogas utilizadas nesta técnica devem ter lenta absorção e eliminação e grande potencial acumulativo. 
B) A técnica de anestesia intravenosa total consiste no uso de somente um agente anestésico, sendo o principal fár-

maco utilizado o propofol. 
C) O resto de propofol em ampola aberta deve ser descartado e não deve ser mantido para uso no dia seguinte, devi-

do ao grande potencial desencadeador de sepse iatrogênica. 
D) Para a realização da técnica de AIT, é obrigatório o uso de bombas de infusão, não sendo possível a realização 

sem este equipamento. 
E) Drogas barbitúricas, como o Thiopental sódico, são as mais indicadas para realização de anestesia intravenosa to-

tal, pois não causam depressão cardiovascular ou respiratória e não têm efeito acumulativo no organismo. 
 

35. A análise radiográfica cardíaca busca o diagnóstico considerando o tamanho e a forma de cada parte do coração sepa-
radamente. Assinale a alternativa CORRETA sobre radiografia cardíaca. 

 
A) O tamanho e a espessura da musculatura cardíaca avaliados radiograficamente variam de acordo com a faixa etá-

ria e a raça com sua conformação anatômica do tórax. 
B) A silhueta cardíaca é o somatório das imagens das câmaras cardíacas e dos grandes vasos, sobrepostos pelo  

pericárdio. 
C) Todos os pacientes cardiopatas apresentam silhueta cardíaca alterada. Isso ocorre porque há uma ampla série de 

tamanhos e formatos considerados normais, as doenças causam cardiomegalia e muitas podem estar presentes 
com alteração de volume cardíaco significativo. 

D) São exemplos de afecções cardíacas com possibilidade de diagnóstico radiológico: cardiomiopatia dilatada, cardi-
omiopatia hipertrófica, cor pulmonale, arritmia cardíaca atrial, dirolfilariose, endocardite e miocardite. 

E) De maneira simplificada e didática, o tamanho cardíaco global é mensurado e comparado a vértebras lombares 
(iniciando em L4 e seguindo caudalmente). Usando esse sistema, na incidência LL, a soma de comprimento e altu-
ra de um coração considerado normal está em 9,7 ± 0,5 vértebra para cães e 7,5 ± 0,3 vértebra para gatos. 
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36. Com relação ao equilíbrio ácido-básico, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Paciente com dor pode apresentar uma alcalose respiratória, com aumento do pH sanguíneo, redução na pressão par-
cial de dióxido de carbono (pCO2) e na concentração de íons bicarbonato de sódio como resposta compensatória. 

B) Obstrução de vias aéreas de grande calibre induz a uma acidose metabólica, com aumento na concentração de CO2. 
C) Distúrbios ácido-básicos metabólicos estão relacionados com maior eliminação ou retenção de íons bicarbonato de só-

dio, sendo que na alcalose metabólica há um aumento na excreção desses íons e na acidose metabólica há um aumen-
to na absorção desses íons. 

D) Em acidose, tanto respiratória quanto metabólica, observa-se um aumento no pH sanguíneo. Na alcalose, tanto respira-
tória quanto metabólica, há uma redução no pH sanguíneo. 

E) Acidose ou alcalose respiratória estão relacionadas com alteração primária no metabolismo de íons bicarbonato de só-
dio. Acidose e alcalose metabólicas estão relacionadas com alteração primária no metabolismo do dióxido de carbono. 

 
37. A imagem apresentada a seguir refere-se a um animal canino, macho, da raça buldogue inglês, que teve histórico de 

evasão da residência do proprietário e que foi localizado após dois dias, com sinais clínicos de dor e distensão abdomi-
nal, prostração, anúria e abrasão na pele. O hemograma apresentava-se sem alterações dignas de nota; exames bio-
químicos séricos apresentaram discreta elevação dos níveis de ureia. 

 

 
 

Assinale a alternativa que descreve o exame realizado e diagnóstico possível. 
 

A) Urografia excretora com contraste iodado, apresentando imagem de ruptura vesical e dispersão do contraste em cavida-
de abdominal. 

B) Uretrocistografia retrógrada com contraste iodado, apresentando imagem de obstrução intraluminal em uretra prostática. 
C) Uretrocistografia retrógrada com contraste iodado, apresentando imagem de ruptura vesical e dispersão do contraste em 

cavidade abdominal. 
D) Uretrocistografia de duplo contraste, sem alteração radiológica nos segmentos avaliados. 
E) Pneumocistografia, sem alteração radiológica nos segmentos avaliados. 
 

38. O pneumotórax é o acúmulo de ar entre as pleuras parietal e visceral, levando ao aumento da pressão intratorácica, 
com colapso do tecido pulmonar ipsilateral, resultando em grave anormalidade da relação ventilação-perfusão, redução 
da capacidade vital, do volume-minuto e do retorno venoso, levando à hipóxia por aumento do shunt pulmonar (MEGA 
et al., 2004). O pneumotórax pode ser traumático, iatrogênico ou espontâneo, e a forma traumática é a mais comum em 
cães. Qual imagem radiográfica pode ser encontrada neste caso? 

 
A) O pulmão apresenta-se com densidade alveolar e o espaço pleural mostra presença de efusão radioluscente. 
B) O pulmão apresenta-se em maior tamanho que o normal e observa-se ar pleural livre com característica radioluscente. 
C) Não há alteração significativa no pulmão e a pleura torna-se visível à imagem radiográfica. 
D) O pulmão apresenta-se em menor tamanho que o normal e observa-se ar pleural livre com característica radiopaca. 
E) O pulmão apresenta-se em menor tamanho que o normal e observa-se ar pleural livre com característica radioluscente. 
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39. Os principais grupos de antineoplásicos utilizados na medicina veterinária são: agentes alquilantes, antimetabólitos, 
antibióticos, alcaloides da vinca e hormônios. A maioria causa importantes efeitos adversos e complicações. Assinale a 
alternativa que contém um agente alquilante que tem como efeito adverso a ocorrência de cistite hemorrágica. 

 
A) Doxorrubicina. 
B) Ciclofosfamida. 
C) Metotrexato. 
D) Bleomicina. 
E) Vincristina. 
 

40. A epilepsia em cães e gatos é uma doença caracterizada por crises convulsivas recorrentes, com ou sem perda de 
consciência, cuja causa é de origem intracraniana. Sobre o tratamento farmacológico da epilepsia em cães e gatos, 
marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as afirmações a seguir e marque a alternativa CORRETA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) F – F – V – F – F – F 
B) V – F – F – V – V – V 
C) V – F – V – F – V – V 
D) V – F – V – V – F – F 
E) F – V – V – V – V – F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) A terapia anticonvulsivante deve ser recomendada em cães e gatos que apresentem: convulsões causadas por 
uma lesão intracraniana progressiva; um ou mais episódios de convulsões em cluster ou estado de mal epiléptico; 
convulsões que ocorrem com frequência maior que uma vez no período de 12 a 16 semanas; convulsões que estão 
se tornando mais frequentes. 
(   ) Para o tratamento da epilepsia, deve ser instituída terapia anticonvulsivante com uso concomitante de vários me-
dicamentos, de modo a diminuir a prevalência dos efeitos adversos, otimizar o comprometimento do proprietário, as-
sim como reduzir os custos dos fármacos e do monitoramento do paciente. 
(   ) Os fatores que orientam a escolha do fármaco são: estado geral do paciente, os custos, tipo de vida do proprietá-
rio e a sua disponibilidade, frequência de administração, toxicidade e o tipo e padrão convulsivo exibido pelo paciente. 
(   ) Em alguns pacientes, o fenobarbital pode causar, como efeitos colaterais: poliúria, polidipsia, polifagia, ganho de 
peso corpóreo, sedação, ataxia e, ocasionalmente, nistagmo; estes são transitórios e normalmente são solucionados 
dentro de 10 a 21 dias após o início da terapia, uma vez que o nível sérico seja estabilizado.  
(   ) O cloreto de potássio pode substituir tratamento com o fenobarbital como fármaco anticonvulsivo como monote-
rapia de primeira escolha em cães, uma vez que não provoca toxicidade hepática. 
(   ) Em cães, o diazepan é considerado o fármaco de escolha para o tratamento inicial e contínuo de convulsões, 
devido ao seu baixo custo, meia vida longa e por não acarretar desenvolvimento de tolerância e dependência física. 
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