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1. O médico veterinário deve ter a habilidade de se ex-

pressar com a terminologia técnica e científica ade-
quada. Em relação à terminologia anatômica, o uso de 
termos direcionais como proximal e distal, dorsal e 
ventral, lateral e medial, é fundamental para a correta 
comunicação entre médicos veterinários de diferentes 
áreas clínicas e laboratoriais, bem como para a reda-
ção de textos científicos, relatos e encaminhamentos.  

 
Em relação à utilização dessa terminologia, é  
CORRETO afirmar que: 

 
 

A) o fígado se relaciona com a face caudal do  
diafragma. 

B) a articulação do joelho está localizada  
ventralmente ao fêmur. 

C) o carpo é uma articulação distal ao metacarpo. 
D) a vesícula urinária é palpável na região cranial do 

abdome. 
E) os dois pulmões estão em posição medial em  

relação ao coração e mediastino. 
 

2. O conhecimento da anatomia topográfica regional e 
superficial é fundamental para a identificação de de-
terminadas condições patológicas, bem como para a 
correta comunicação entre veterinários. Segundo Me-
righi (2010), as regiões da cabeça são diferenciadas 
em regiões da face e cranianas. A delimitação de ca-
da região da face se baseia nos pontos de referência 
que são utilizados para traçar os limites topográficos. 
Por outro lado, as regiões cranianas possuem deno-
minações correspondentes àquelas dos ossos que 
constituem o crânio. Deste modo, selecione a alterna-
tiva que contenha apenas regiões da face. 

 
A) Regiões nasal, oral, auricular e frontal. 
B) Regiões palpebral, infraorbitária, parietal e  

intermandibular. 
C) Regiões mentoniana, massetérica, auricular e 

temporal. 
D) Regiões zigomática, massetérica, auricular e  

frontal. 
E) Regiões nasal, oral, zigomática e mentoniana. 

 
3. Com relação à ética profissional, é INCORRETO  

afirmar que o médico veterinário poderá: 
 

A) no exercício profissional, usar procedimentos hu-
manitários para evitar sofrimento e dor ao animal. 

B) relacionar-se com os demais profissionais, valori-
zando o respeito mútuo e a independência profis-
sional de cada um, buscando sempre o bem-estar 
social da comunidade. 

C) alterar prescrição ou tratamento determinado por 
outro médico veterinário, salvo em situação de in-
dispensável conveniência para o paciente, deven-
do comunicar imediatamente o fato ao médico ve-
terinário desse paciente. 

D) escolher livremente seus clientes ou pacientes, 
exceto quando não houver outro médico veteriná-
rio na localidade onde exerça sua atividade, 
quando outro colega requisitar espontaneamente 
sua colaboração ou nos casos de extrema urgên-
cia ou de perigo imediato para a vida do animal ou 
do homem. 

E) receber desagravo público, quando solicitar ao 
CRMV, se ofendido no exercício de sua profissão. 

 
4. A biodisponibilidade de uma droga ácida administrada 

por via intravenosa em um animal pode aumentar se:  
 

A) alcalinizarmos o pH  da urina. 
B) acidificarmos o pH do estômago. 
C) alcalinizar o pH do sangue. 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 07/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
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D) acidificarmos o pH da urina. 
E) alcalinizarmos o pH do estômago. 

 
5. Os vasos sanguíneos servem a dois sistemas circula-

tórios separados. O sistema pulmonar (pequena circu-
lação) circula sangue através dos pulmões. A circula-
ção sistêmica (grande circulação) carreia sangue que 
retornou dos pulmões para todo o corpo. O conheci-
mento das relações funcionais entre esses dois ramos 
da circulação sanguínea e as estruturas cardíacas 
responsáveis pela promoção desta circulação é fun-
damental para a identificação de sinais clínicos em si-
tuações de insuficiência cardíaca.  Pode-se afirmar 
que, em um paciente cardiopata, o edema pulmonar 
agudo é um sinal de desequilíbrio e evolução para um 
quadro de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. 
Assinale a alternativa que contenha o aspecto fisioló-
gico adequado para justificar essa afirmação.  

 
A) O átrio esquerdo é o responsável pela pressão 

necessária para a circulação pulmonar. 
B) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

para o ventrículo esquerdo. 
C) As veias cava cranial e cava caudal desembocam 

no átrio esquerdo. 
D) A pressão nas artérias pulmonares se eleva com 

a insuficiência do ventrículo esquerdo 
E) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 

dos pulmões para o átrio esquerdo. 
 
6. O parto, algumas vezes chamado de parturição, é o 

processo fisiológico pelo qual o útero gestante elimina 
o feto e as membranas fetais da mãe (REECE, 2008). 
Conhecer os eventos envolvidos nesse processo auxi-
lia o médico veterinário, em atendimento de emergên-
cia, a tomar decisões que podem garantir a sobrevi-
vência da mãe e do(s) neonato(s). Com base na fisio-
logia da reprodução de fêmeas de mamíferos domés-
ticos, assinale a alternativa que contenha uma condu-
ta adequadamente justificada com uma parturiente. 

 
A) Glândulas mamárias aumentadas e com secreção 

de material leitoso indicam necessidade de inter-
venção imediata. 

B) O relaxamento da musculatura abdominal indica 
inércia uterina e a necessidade de cesariana ou 
aplicação de ocitocina. 

C) O uso da ocitocina não produzirá contrações efici-
entes se o feto não estiver maduro. 

D) Edema da vulva e eliminação de uma secreção de 
muco por ela indica morte fetal, com maceração, e 
justificam a histerectomia fechada. 

E) Parturientes com sinais de inércia uterina devem 
receber anti-inflamatórios não esteroides, inibido-
res da produção de prostaglandinas, para melho-
rar a resposta à ocitocina. 

 
7. Utilizar radiografias como ferramenta de apoio é uma 

habilidade importante para o médico veterinário, es-
pecialmente em um ambiente hospitalar.  Nas situa-
ções de emergência, a escolha do procedimento e a 
interpretação de seus resultados não devem ser adia-

das. Um exemplo desses quadros é a insuficiência 
respiratória aguda, em que a realização e interpreta-
ção das radiografias torácicas devem considerar al-
guns itens. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE um deles. 

 
A) A radiografia torácica deve ser obtida imediata-

mente após a admissão de um paciente dispnei-
co, antes de qualquer outro procedimento que 
possa agitar o animal. 

B) Em uma radiografia de tórax, a imagem dos pul-
mões normais deverá ser escura porque os raios-
x não foram absorvidos pelo ar do trato respirató-
rio. 

C) Deve ser considerada a necessidade de identificar 
rapidamente fraturas costais, que devem ser tra-
tadas com procedimento cirúrgico ortopédico de 
urgência. 

D) A radiografia torácica de um paciente com pneu-
motórax demonstrará um importante aumento de 
radiopacidade no espaço pleural, pela facilidade 
com que os raios atingem o filme radiográfico. 

E) Em um paciente com efusão pleural, o filme radi-
ográfico será mais escurecido que em um pacien-
te normal pela grande absorção dos raios pelo lí-
quido torácico. 

 
8. Imagens ultrassonográficas podem ser obtidas de 

diferentes regiões dos animais, em procedimentos 
não invasivos e minimamente desconfortáveis para a 
maioria dos animais domésticos.  A realização destes 
procedimentos requer preparos como a restrição ali-
mentar, remoção das fezes, uso de laxantes e antiga-
ses para os exames abdominais, além da realização 
de tricotomia e o uso do gel acústico sobre a pele. As-
sinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE a 
realização desses procedimentos de preparação. 

 
A) O gás visceral ou localizado entre o transdutor e a 

pele produz reverberação. 
B) Os pelos devem ser removidos para evitar o atrito 

com o transdutor ultrassonográfico e aumentar a 
vida útil do equipamento. 

C) Os gases intestinais causam desconforto durante 
o exame abdominal e impedem a realização do 
procedimento. 

D) O gel acústico permite o deslizamento do transdu-
tor, para que haja a produção de ondas ultrassô-
nicas. 

E) O exame realizado sobre a pele seca permite vi-
sualizar apenas as camadas mais superficiais da 
região examinada.  
 

9.  “Substâncias químicas, quando em contato sobre a 
pele, podem ligar-se às proteínas da pele e os com-
plexos resultantes serem processados pelas células 
de Langerhans [...] estas migram para os linfonodos 
[...] e apresentam o antígeno às células T. Enquanto 
apresentam o antígeno, as células de Langerhans se-
cretam grande quantidade de IL-12 e IL-8 incitando a 
resposta de células Th1. O mecanismo efetor dessas 
células leva a atividades celulares que resultam no 
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desenvolvimento de vesículas intraepiteliais intensa-
mente pruriginosas...” (TIZARD, Ian. Imunologia veterinária: 
uma introdução. 8. ed. 2008, p. 384-85. Adaptado). 

 
O texto acima se refere à: 

 
A) reação de hipersensibilidade tipo I. 
B) dermatite atópica. 
C) alergia a parasitas. 
D) dermatite de contato alérgica. 
E) dermatite alérgica a saliva de pulga. 

 
10. Com relação à toxicologia, é INCORRETO afirmar 

que: 
 

A) as tetracicinas, sulfonamidas, clorpromazina e 
ácido nalidíxico são exemplos de substâncias 
químicas fototóxicas. 

B) os inseticidas organofosforados sofrem, em sua 
maioria, biotransformação por enzimas do cito-
cromo P450 para produzir a toxina ativa 

C) o órgão alvo da toxicidade não é necessariamente 
o local de acúmulo da substância química, por 
exemplo, o chumbo concentra-se nos ossos, po-
rém, a sua ação tóxica primária é observada em 
tecidos moles. 

D) idiossincrasia é uma reatividade anormal, peculiar 
a determinado indivíduo, a uma substância quími-
ca. 

E) a resposta alérgica tipo I ou citolíticas são media-
das por anticorpos IgG e IgM. 

 
11. Qual fármaco não atravessa a barreira placentária? 

 
A) lidocaína. 
B) os bloqueadores neuromusculares. 
C) isofluorano. 
D) sevofluorano. 
E) propofol. 

 
12. O fármaco neuroleptoanalgésico denominado detomi-

dina é bastante conhecido e muito empregado como 
sedativo na rotina do Médico Veterinário que trabalha 
na clínica cirúrgica equina. Por quê? 

 
A) por ser um potente agente sedativo e relaxante 

muscular. 
B) por ser antiarrítmico. 
C) por dar segurança em relação aos sinais vitais. 
D) por ser vasoconstritor. 
E) por ser antiemético. 

 
13. O Médico Veterinário Anestesiologista possui um 

equipamento de anestesia geral inalatória, para pe-
quenos animais. O vaporizador é calibrado para o 
agente halotano. Assinale qual fármaco a seguir pode 
ser utilizado nesse vaporizador sem causar prejuízo 
para o equipamento. 

 
A) Éter etílico. 
B) Isofluorano. 

C) Desfluorano. 
D) Sefluorano. 
E) Enfluorano. 

 
14. Qual fármaco desencadeia a síndrome da hipertermia 

maligna? 
 

A) Acepran. 
B) Adrenalina. 
C) Halotano. 
D) Atropina. 
E) Dopamina. 

 
15. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco inala-

tório que pode reagir com a cal sodada e formar com-
postos que são nefrotóxicos. 

 
A) Desfluorano. 
B) Enfluorano. 
C) Isofluorano. 
D) Sevofluorano. 
E) Halotano. 

 
16. Assinale o fármaco que deve ser utilizado para sedar 

um equino adulto, de comportamento agressivo, para 
realização de radiografias no membro posterior direito. 

 
A) Detomidina. 
B) Associação de xilazina e quetamina. 
C) Associação de xilazina e yoimbina. 
D) Associação de xilazina, romifidina e petidina. 
E) Butorfanol. 

 
17. Assinale qual fármaco que, se administrado associado 

ao tiopental, potencializa esse barbitúrico, podendo 
aumentar o tempo de recuperação do paciente. 

 
A) Atropina. 
B) Adrenalina. 
C) Cloranfenicol. 
D) Dopamina. 
E) Epinefrina. 

 
18. Assinale a alternativa que apresenta o efeito associa-

do aos anticolinérgicos. 
 

A) Bradicardia. 
B) Miose. 
C) Sudorese. 
D) Aumento da pressão arterial. 
E) Midríase. 

 
19. Assinale a espécie que apresenta comumente o pa-

drão respiratório apnêustico quando é sedada com 
dissociativo. 

 
A) Aves. 
B) Gatos. 
C) Ovelhas. 
D) Caprinos. 
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E) Cães. 
 

20. O Éter Gliceril Guaiacol, conhecido também como 
Guaiafenesin e, popularmente, como E. G. G. Esse 
fármaco não é analgésico, nem anestésico, porém, na 
clínica cirúrgica equina, na anestesia com o equino 
deitado, o E. G. G. é intensamente empregado. Qual a 
razão para esse emprego muito frequente do E. G. G? 

 
A) Proporciona intenso relaxamento muscular. 
B) Causa pouca depressão cardiorrespiratória. 
C) É muito seguro para potrinhos. 
D) Tem total segurança anestésica. 
E) Possui tempo rápido de recuperação. 

 
21. O jejum pré-operatório é uma condição de restrição 

hídrica e alimentar que, até o momento, não apresen-
ta um consenso, tanto na medicina quanto na medici-
na veterinária. O tempo preconizado em média é de 
08 a 12 horas; todavia, encontramos na literatura ori-
entações de 6 até 24 horas. Com relação a esse te-
ma, assinale a alternativa que referencia a importân-
cia de se realizar essa restrição hídrica e alimentar 
antes de uma intervenção cirúrgica.     

 
A) Facilitar a digestão no pós-operatório. 
B) Auxilia na ação dos analgésicos e  

anti-inflamatórios.  
C) Promove a absorção mais rápida de anestésico 

inalatório. 
D) Evitar o refluxo gastroesofágico. 
E) Impede a ação de agentes tóxicos.  

 
22. Um cão sem raça definida, com 3 anos, peso normal, 

é encaminhado ao hospital veterinário para cirurgia 
eletiva. Porém, no exame pré-operatório foi detectado 
sopro cardíaco. Assinale qual dos fármacos a seguir é 
contraindicado para sedar esse cão. 

 
A) Diazepam. 
B) Midazolam. 
C) Xilazina. 
D) Butorfanol. 
E) Metadona. 

 
23. Um cão é encaminhado com convulsão ao hospital 

veterinário. Qual grupo de fármacos é contraindicado 
para tratar a convulsão, especialmente a de causa 
desconhecida?  

 
A) Etomidato. 
B) Fenotiazínas. 
C) Éter gliceril guaiacol. 
D) Barbitúrico. 
E) Opioide. 

 
24. Qual raça apresenta alta sensibilidade à acepromazi-

na via intravenosa? 
 

A) Boxer. 
B) Dálmata. 

C) São Bernardo. 
D) Labrador. 
E) Pointer. 

 
25. No equino, qual a consequência ou risco da adminis-

tração de uma dose alta, por um período prolongado, 
de escopolamina via intramuscular? 

 
A) Miose. 
B) Diarreia. 
C) Bradicardia. 
D) Íleo paralítico. 
E) Sudorese. 

 
26. Um equino, enquanto galopava na pista do Jockey 

Club, fraturou o metacarpiano acessório. Esse indiví-
duo foi medicado com anti-inflamatório/analgésico du-
rante sete dias, porém claudicava. O veterinário deci-
diu a remoção cirúrgica da fratura sob anestesia geral 
balanceada. Como o cavalo estava com nove anos, 
ainda corria com um custo/benefício bom, o anestesis-
ta decidiu potencializar a anestesia inalatória com um 
fármaco teoricamente seguro. Como teria que garro-
tear o membro fraturado, a opção escolhida foi infiltrar 
anestesia local. Assinale qual fármaco citado a seguir 
é o mais seguro. 

 
A) Bupivacaína com vasoconstritor. 
B) Ropivacaína sem vasoconstritor. 
C) Bupivacaína sem vasoconstritor. 
D) Xilazina sem vasoconstritor. 
E) Lidocaína sem vasoconstritor. 

 
27. Um cavalo de corrida, puro sangue inglês, tinha gené-

tica para ser um destaque como atleta. Após o pro-
cesso de doma, começou a aprendizagem para as 
corridas. O veterinário responsável detectou que o 
animal cansava muito e facilmente. Um dia, em um 
trabalho um pouco mais pesado que o normal, o ani-
mal teve uma síncope, que foi rapidamente controla-
da. O veterinário auscultou como rotineiramente fazia 
com os seus clientes. Decidiu solicitar um eletrocardi-
ograma, no qual apareceram alguns bloqueios atrio-
ventriculares. Assinale qual fármaco é empregado pa-
ra tratar o bloqueio atrioventricular. 

 
A) Lidocaína sem vasoconstritor. 
B) Dobutamina. 
C) Glicopirrolato. 
D) Adrenalina. 
E) Enalapril. 
 

28. Um cão da raça Pug será submetido a uma sutura 
plástica para correção de um defeito na pele da face. 
Esse indivíduo tem 7 meses. Na avaliação pré-
operatória, todos os parâmetros estavam normais, o 
hemograma e exame bioquímico do sangue. Qual o 
risco anestésico inerente aos braquicefálicos? 
 
A) Paralisia do nervo facial. 
B) Obstrução do canal lacrimal. 
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C) Protusão do globo ocular. 
D) Retenção urinária. 
E) Aumento do tônus vagal. 

 
29. Um cão, sem raça definida, sem domicílio fixo, dócil, 

foi adotado por moradores de uma determinada qua-
dra de um bairro calmo de Curitiba. Certo dia um mo-
rador observou o cão ingerir alimento jogado em um 
terreno baldio e em seguida cair convulsionando. O 
morador rapidamente levou o animal em uma clínica 
de animais de companhia. O primeiro fármaco admi-
nistrado foi diazepam, que não teve efeito, fizeram la-
vagem gástrica, houve melhora, porém mantinha a 
convulsão. Na análise do conteúdo estomacal, a sus-
peita do que causou a convulsão foi estricnina. Assi-
nale qual fármaco indicado para controlar essa con-
vulsão. 

 
A) Acepromazina. 
B) Pentobarbital via intravenosa. 
C) Xilazina. 
D) Éter gliceril guaiacol. 
E) Prometazina. 

 
30. Um cão apresenta anorexia, apatia e sangue nas fe-

zes. No exame radiográfico, ficou evidenciada a pre-
sença de corpo estranho no início do intestino delga-
do. Na auscultação intestinal, não apresentava peris-
taltismo. Assinale a alternativa que contempla o fár-
maco contraindicado como anestésico nesse caso. 

 
A) Propofol. 
B) Óxido nitroso. 
C) Isofluorano. 
D) Tiopental sódico. 
E) Xilazina. 

 
31. Um gato foi atropelado e sofreu um trauma que foi 

predominante na cabeça. Foi encaminhado ao hospi-
tal veterinário com convulsão. Constatou-se que a 
pressão intracraniana e estava muito aumentada. As-
sinale qual fármaco é contraindicado para o caso. 

 
A) Tiopental sódico. 
B) Propofol. 
C) Cetamina. 
D) Midazolan. 
E) Diazepam. 

 
32. Um equino foi encaminhado para o hospital veterinário 

com cólica e dor refratária a fármacos analgésicos. 
Com sinais de automutilação, portanto, com dor inca-
pacitante e perda do instinto de autopreservação de 
vida. Com esse quadro, o equino foi encaminhado pa-
ra laparotomia exploratória. A anestesia foi balancea-
da com halotano (o estoque de isofluorano tinha aca-
bado e a remessa encomendada não havia sido en-
tregue), infusão de cetamina, morfina. O cavalo, potro 
de quase 3 anos, que aguardava para ser domado e 
começar a treinar, apresentava peso de 550 quilos e 
uma  musculatura bem definida. O tempo cirúrgi-

co/anestésico foi de 4 horas. Essa demora foi em ra-
zão ser necessária uma enterectomia. A fluidoterapia 
total foi de ringer com lactato intercalado com solução 
fisiológica, no total de 22 litros e 4 litros de oxigênio. O 
tempo de recuperação anestésica foi de uma hora e 
trinta minutos. Em uma semana, retornou para o ha-
ras. Na sequência, começou um quadro de severa 
anorexia e apatia. Exames laboratoriais auxiliaram no 
diagnostico de hepatopatia. Assinale qual dos fárma-
cos citados a seguir podem levar a hepatopatia. 

 
A) Halotano. 
B) Cetamina. 
C) Dipirona. 
D) Dobutamina. 
E) Gentamicina.  

 
33. Um cão da raça pequinês, com glaucoma, apresenta 

um relativo sobrepeso, temperamento agitado e bra-
vo, e precisa corrigir uma hérnia umbilical. Assinale a 
alternativa que contém um fármaco que NÃO deve ser 
empregado, porque aumenta a pressão intraocular. 

 
A) Isofluorano. 
B) Propofol. 
C) Tiopental sódico. 
D) Cetamina. 
E) Etomidato. 

 
34. Assinale a alternativa que descreve o tipo de reação 

catalisada pela enzima alanina aminotransferase. 
 

A) Transferência da cadeia lateral R de um aminoá-
cido para um 2-oxoácido, formando um novo ami-
noácido e um novo 2-oxoácido. 

B) Transferência do grupo carboxila de um aminoá-
cido para um 2-oxoácido, formando um novo ami-
noácido e um novo 2-oxoácido. 

C) A reação catalisada é uma reação de oxirredução. 
D) Esta enzima é uma exceção e não tem a capaci-

dade de catalisar reações. 
E) Transferência do grupo amina de um aminoácido 

para um 2-oxoácido, formando um novo aminoá-
cido e um novo 2-oxoácido. 

 
35. Qual catabólito nitrogenado é mais confiável para 

avaliação da filtração glomerular em mamíferos? 
 

A) Ureia. 
B) Purina. 
C) Creatinina. 
D) Ácido úrico. 
E) Amônia. 

 
36. A bilirrubina é um subproduto do metabolismo da he-

moglobina. A determinação dos tipos de bilirrubina 
existentes auxilia no diagnóstico da causa de uma hi-
perbilirrubinemia. Um dos métodos existentes para 
determinação da bilirrubina e suas frações envolve 
reações de método direto e de método indireto. Assi-
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nale a alternativa que contém a denominação da por-
ção direta e indireta de bilirrubina, respectivamente. 

 
A) Bilirrubina livre e bilirrubina conjugada. 
B) Bilirrubina alfa e bilirrubina livre. 
C) Bilirrubina conjugada e bilirrubina pós-hepática. 
D) Bilirrubina conjugada e bilirrubina livre. 
E) Bilirrubina pré-hepática e bilirrubina pós-hepática. 

 
37. A ureia é formada, principalmente no organismo dos 

mamíferos, para que possa haver a excreção do pro-
duto do catabolismo de aminoácidos. Assinale a alter-
nativa que contém o primeiro substrato, os intermediá-
rios e o produto principal do ciclo da ureia. 

 
A) Ornitina e Ureia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argi-

ninossuccinato; Fumarato e Arginina; Amônia. 
B) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Ciclamato; Ornitina e Ureia. 
C) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Aspartato e Arginina; Ornitina e Ureia. 
D) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Fumarato e 

Arginina; Ornitina e Ureia. 
E) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Fumarato e Arginina; Ornitina e Ureia. 
 

38. Os testes de função hepática abrangem a medição da 
concentração sérica de substâncias que normalmente 
são removidas do sangue pelo fígado, e, em seguida, 
metabolizadas e/ou excretadas pelo sistema biliar. 
Medem também o teor sérico de constituintes que 
possuem atividade no sangue e que são sintetizados 
pelo fígado. Assinale a alternativa que contém exem-
plos dessas substâncias. 

 
A) Alanina Aminotransferase (ALT); bilirrubina; Fos-

fatase Alcalina (FA) e colesterol. 
B) Fosfatase Alcalina (FA); bilirrubina; ácidos biliares 

e Gama glutamiltransferase (GGT). 
C) Alanina aminotransferase (ALT); Aspartato amino-

transferase (AST); Gama glutamiltransferase 
(GGT) e Fosfatase Alcalina (FA). 

D) Alanina Aminotransferase (ALT) e Fosfatase Alca-
lina (FA). 

E) Amônia; bilirrubina; ácidos biliares e colesterol. 
 

39. Assinale a alternativa que descreve a sistematização 
de um exame para avaliação de uma mostra líquida, 
quer seja de origem fisiológica ou patológica. 

 
A) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 

o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 
somente se houver anormalidade no físico ou  no 
químico. 

B) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 
o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 

somente se houver anormalidade no físico e no 
químico. 

C) Somente o exame citológico ou de sedimento, no 
qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado, já é suficiente. 

D) Exame físico, no qual se verificam o volume, a 
cor, o aspecto e a densidade; Exame químico, no 
qual se realizam as análises apropriadas ao tipo 
de líquido; e exame citológico ou de sedimento, 
no qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado. 

E) Somente o exame físico, no qual se verifica o vo-
lume, a cor, o aspecto e a densidade, já é sufici-
ente. 

 
40. Com relação à determinação da globulina total do 

sangue, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Todas as proteínas existentes no soro são globu-
linas, com exceção da albumina. 

B) Um método utilizado para determinação de globu-
linas é a subtração, em que há a determinação da 
concentração de proteínas totais e de albumina e 
subtrai-se a primeira da segunda. 

C) Um método utilizado para determinação de globu-
linas no plasma é a soma, em que há a determi-
nação da concentração de proteínas totais e de 
albumina e soma-se a primeira com a segunda. 

D) A determinação da concentração de globulina to-
tal no soro só pode ser realizada através de ele-
troforese. 

E) A determinação da concentração de globulina to-
tal no soro só pode ser realizada através do mé-
todo eletrodo. 
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