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

R E S I D Ê N C I A  M É D I C O  V E T E R I N Á R I A   
C Â M P U S  S Ã O  J O S É  D O S  P I N H A I S / C U R I T I B A  

01  DE FEVEREIRO DE 2015 
 

CLÍNICA E CIRURGIA DE EQUINOS  

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. Ape-
nas uma responde corretamente à questão. 

 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 
a. Para cada questão, preencher apenas uma res-

posta. 
b. Preencha totalmente o espaço compreendido no 

retângulo correspondente à opção escolhida 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 04 (quatro) ho-
ras, com início às 14 horas e término às 18 horas. 

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

15 horas e poderá levar sua PROVA após as 16 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; 

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 eletrôni-
co ou de comunicação, bem como protetores au-
riculares; 

f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-
lhos, incorrendo em comportamento indevido; 

g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
 

 

S E R Á  P E R M I T I D O  L E V A R  O  C A D E R N O  D E  P R O V A   
D E P O I S  D E  T R A N S C O R R I D A S  0 2 ( D U A S )  H O R A  D E  P R O V A  

 

CÓDIGO DE PROVA: 00004 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. Com relação à ligação dos medicamentos às proteí-
nas plasmáticas, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A fração de medicamento ligada às proteínas 

plasmáticas tem a capacidade de abandonar o 
plasma e atingir o local de ação.  

B) Em casos de redução dos níveis das proteínas 
plasmáticas, ocorre diminuição dos efeitos toxico-
lógicos de medicamentos que apresentam alta 
afinidade com essas proteínas.  

C) A albumina plasmática é a única proteína plasmá-
tica envolvida na ligação com medicamentos. 

D) A administração concomitante de dois medica-
mentos com alta percentagem de ligação às pro-
teínas plasmáticas pode ocasionar aumento da 
atividade ou da toxicidade de um deles.  

E) Não se podem considerar as proteínas plasmáti-
cas como um reservatório circulante do medica-
mento potencialmente ativo. 
 

2. Com relação à biotransformação de medicamentos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
A) Nos processos de biotransformação de medica-

mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; as reações de fase II ocorrem, princi-
palmente, por ação das enzimas do citocromo 
P450. 

B) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; algumas das reações de fase II são ca-
talisadas por enzimas citoplasmáticas e algumas 
enzimas citocrômicas, agindo em separado ou em 
combinação.  

C) Toda substância química absorvida pelo trato gas-
trintestinal vai obrigatoriamente para o fígado 
através da veia porta, onde é biotransformada pa-
ra, posteriormente, poder alcançar o restante do 
organismo. 

D) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; as reações de fase I acontecem, nor-
malmente, no sistema microssomal hepático, no 
interior do retículo endoplasmático liso, e têm por 
finalidade converterem o medicamento original em 
metabólitos mais polares por oxidação, redução e 
hidrólise.  

E) Nos processos de biotransformação de medica-
mentos temos duas etapas: as reações de fase I e 
de fase II; os produtos das oxidações originados 
na fase I podem, na fase II, sofrer reações mais 
profundas que, em geral, inativam os medicamen-
tos quando estes ainda apresentam atividade far-
macológica, levando, frequentemente, ao aumen-
to de sua hidrossolubilidade. 
 

3. Com relação aos anestésicos dissociativos, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A) A administração de cetamina resulta em redução 
da frequência cardíaca e da pressão arterial por 
aumento da atividade parassimpática. 

B) Os anestésicos dissociativos causam uma de-
pressão generalizada de todos os centros cere-
brais.  

C) Por sua ação antagonista sobre receptores N-
metil-D-aspartato, a cetamina promove analgesia, 
a qual pode ser obtida em doses subanestésicas.  

D) A administração da cetamina de forma isolada 
pode ser realizada neste tipo de anestesia, obten-
do um relaxamento muscular adequado.  

E) Os anestésicos dissociativos causam redução do 
fluxo sanguíneo cerebral e da pressão intracrani-
ana. 
 

4. Com relação aos anestésicos locais, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

 
A) O mecanismo de ação dos anestésicos locais 

ocorre por interação com receptores alfa-2 adre-
nérgicos periféricos, resultando em um bloqueio 
reversível da condução dos impulsos nervosos.  

B) Os anestésicos locais que contêm epinefrina em 
sua formulação causam aumento na velocidade 
de absorção e, também, aumentam o tempo de 
duração do efeito anestésico.  

C) Tanto a ropivacaína, quanto a bupivacaína são 
anestésicos locais classificados do tipo amida. 
Uma diferença dos fármacos está relacionada à 
cardiotoxicidade, sendo a ropivacaína mais car-
diotóxica do que a bupivacaína. 

D) Tanto a lidocaína quanto a bupivacaína são anes-
tésicos locais classificados do tipo amida. A lido-
caína é mais potente que a bupivacaína e apre-
senta maior duração do efeito anestésico. 

E) A tetracaína é um anestésico local classificado do 
tipo éster e é empregado, principalmente, para 
anestesia tópica, por exemplo, do globo ocular, e 
em mucosas.  

 
5. Com relação à excreção de medicamentos do orga-

nismo, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Quando o animal estiver com valores menores 
que 50% da função renal normal e este necessitar 
de um determinado medicamento que é excretado 
em mais de 50% por eliminação renal, geralmen-
te, não é necessário um ajuste da dose do medi-
camento.  

B) Algumas substâncias eliminadas na bile, ao al-
cançarem o intestino, podem ser reabsorvidas. 
Esse fenômeno é denominado ciclo êntero-
hepático de um medicamento. 

C) A excreção renal constitui o principal processo de 
eliminação de medicamentos, principalmente os 
apolares ou altamente lipossolúveis em pH fisioló-
gico.  

D) No processo de excreção renal, durante a filtração 
glomerular, os medicamentos ligados às proteínas 
plasmáticas atravessam facilmente os poros das 
membranas glomerulares. 
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E) A via pulmonar não participa do processo de ex-
creção de medicamentos. 
  

6. A profilaxia pré-exposição antirrábica deve ser indica-
da para pessoas com risco de exposição permanente 
ao vírus da raiva durante atividades ocupacionais 
exercidas por profissionais como: médicos veteriná-
rios; biólogos; auxiliares e demais funcionários de la-
boratório de virologia e anatomopatologia para raiva; 
estudantes de Veterinária, Biologia e Agrotécnica; 
pessoas que atuam no campo na captura, vacinação, 
identificação e classificação de mamíferos passíveis 
de portarem o vírus, bem como funcionários de zooló-
gicos; pessoas que desenvolvem trabalho de campo 
(pesquisas, investigações ecoepidemiológicas) com 
animais silvestres; e espeleólogos, guias de ecoturis-
mo, pescadores e outros profissionais que trabalham 
em áreas de risco. 
Pessoas com risco de exposição ocasional ao vírus, 
como turistas que viajam para áreas de raiva não con-
trolada, devem ser avaliados individualmente, poden-
do receber a profilaxia pré-exposição dependendo do 
risco a que estarão expostos durante a viagem. 
A profilaxia pré-exposição apresenta as seguintes 
vantagens: protege contra a exposição inaparente; 
simplifica a terapia pós-exposição, eliminando a ne-
cessidade de imunização passiva e diminui o número 
de doses da vacina; e desencadeia resposta imune 
secundária mais rápida (booster), quando iniciada a 
pós-exposição. 
Em caso de título insatisfatório, aplicar uma dose de 
reforço e reavaliar a partir do 14º dia após o reforço. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. De-
partamento de Vigilância Epidemiológica. Profilaxia Pré-Exposição Secretaria 
de Vigilância em Saúde/MS 13. Normas técnicas de profilaxia da raiva huma-
na. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 60 p. il. (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos) 
 
O título a que se refere o texto acima está relaciona-
do com: 

 
A) níveis de antígenos vacinais circulantes no indiví-

duo vacinado. 
B) níveis de células de defesa vacinais no indivíduo 

vacinado. 
C) níveis de epítopos vacinais circulantes no indiví-

duo vacinado. 
D) níveis de células memória vacinais no indivíduo 

vacinado. 
E) níveis de anticorpos vacinais no indivíduo vacina-

do. 
 

7. A imunidade na leptospirose canina é basicamente do 
tipo humoral. A imunidade é sorovar-específica e em 
menor extensão, pode ser específica do 43 sorogrupo. 
As vacinas atualmente utilizadas contêm bacterinas 
(...) e induzem imunidade pela opsonização das bac-
térias, o que resulta na apresentação de antígenos 
de membrana (lipopolissacarídeo e proteínas da 
membrana externa). Outras vacinas contêm antígenos 
proteicos da membrana externa (vacinas de subuni-
dades) (HAGIWARA, 2003). Vacinas atuais não for-
necem proteção cruzada completa contra outros im-

portantes sorogrupos causadores de doença. Anteri-
ormente, bacterinas inativadas não preveniam o esta-
do de carreador, o qual é associado ao potencial zoo-
nótico. Vacinas mais novas disponíveis no mercado, 
para cães e outras espécies, previnem colonização 
renal e eliminação do agente (GREENE, 2006)”. 
Fonte: GALANTE, R. Relatório de estágio curricular em medicina veterinária: 
enfermidades infecciosas dos animais domésticos. 2009. 55 folhas. Trabalho 
apresentado para conclusão do Curso (graduação) de Medicina Veterinária 
da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
O trecho em que se lê: “[...] opsonização das bactérias 
o que resulta na apresentação de antígenos de mem-
brana [...]” refere-se à: 

 
A) captura e apresentação dos antígenos vacinais 

para a membrana de linfócitos CD4. 
B) captura e processamento de antígenos de mem-

brana de linfócitos CD4. 
C) captura e processamento dos antígenos vacinais 

por macrófagos ou células dendríticas, também 
conhecidas como células apresentadoras de antí-
genos – APC 

D) captura e apresentação de antígenos de macrófa-
gos ou células dendríticas, também conhecidas 
como células apresentadoras de antígenos – APC 

E) captura de bactérias que servirão de antígenos de 
membrana de linfócitos CD4.  
 

8. No exame clínico neurológico, o reflexo de piscar à 
ameaça visa avaliar o segundo par de nervos crania-
nos, o nervo ótico, e, desta forma, a visão. Contudo, 
não somente a lesão do nervo ótico pode levar o re-
flexo de piscar à ameaça ser negativo, isto é, não res-
ponsivo. Com relação às possíveis causas para a res-
posta negativa do reflexo de piscar à ameaça, assina-
le a alternativa CORRETA. 

 
A) Lesão no nervo ótico, lesão no nervo acessório, 

lesão no nervo trigêmeo. 
B) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo facial. 
C) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo vago. 
D) Lesão no nervo ótico, lesão no nervo vago, lesão 

no nervo facial. 
E) Lesão no nervo ótico, lesão no olho, lesão no ner-

vo abducente. 
 

9. Durante a respiração, o ar sofre resistência à sua 
passagem até atingir as aéreas de troca gasosa. Den-
tre as opções a seguir, assinale a alternativa que 
aponta a região que oferece maior resistência à pas-
sagem do ar. 

 
A) Narina. 
B) Faringe. 
C) Laringe. 
D) Brônquios. 
E) Bronquíolos terminais. 

 
10. Assinale a alternativa que descreve o tipo de reação 

catalisada pela enzima creatina quinase. 
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A) Transferência do resíduo de fosfato para o ADP, 
formando um ATP, ou transferência de um resí-
duo de fosfato para a creatina, formando a creati-
nina. 

B) Reação de hidrólise. 
C) Reação de oxirredução. 
D) Transferência do resíduo de fosfato para o ADP, 

formando um ATP, ou transferência de um resí-
duo de fosfato para a creatina, formando a creati-
na-fosfato. 

E) Esta enzima é uma exceção e não tem a capaci-
dade de catalisar reações. 

 
11. Para um paciente que está apresentando diarreia, são 

necessários vários exames para determinar a etiologia 
do processo. A escolha do método diagnóstico ade-
quado é primordial para se instituir uma terapia e ma-
nejo médico apropriados para o paciente. Sobre os 
exames coproparasitológicos, é CORRETO afirmar: 

 
A) A câmara de Mc Master é utilizada para a conta-

gem de ovos por grama de fezes, que é um méto-
do quantitativo cujo princípio é a flutuação de for-
mas parasitárias. 

B) O exame de contagem de ovos por grama de fe-
zes de Gordon & Whitlock é utilizado em carnívo-
ros e é necessário pesar 10 g e diluir em água de 
torneira; após filtragem, o material deve permane-
cer 30 minutos em copo de sedimentação. 

C) Para pesquisa de ovos leves, o exame mais re-
comendado é o de Hoffmann, Pons & Janer, que 
utiliza solução saturada em câmara apropriada. 

D) O exame de flutuação é feito com solução de azul 
de metileno, se chama Willis & Mollay, e a leitura 
é feita em câmara de Neubauer. 

E) Em amostras frescas não é possível encontrar 
larvas. 
 

12. Doenças emergentes são aquelas que estão em um 
processo de transição epidemiológica, sendo causa-
das por novos patógenos, encontradas em novos 
hospedeiros ou em novas áreas, por exemplo. Algu-
mas doenças emergentes não possuem status conhe-
cido dentro de populações humanas e animais, o que 
torna enfermidades como a borreliose um problema 
de saúde pública emergente no Brasil, principalmente, 
quando se considera o contexto natural dessa zoono-
se. Quanto à borreliose, leia as seguintes afirmativas: 

 
I. É causada por uma espiroqueta transmitida por 

carrapatos. 
II. Pode causa eritema migratório, lesões articulares, 

febre e fraqueza. 
III. Os vírus causadores desta doença são exclusivos 

de cães e humanos. 
IV. O diagnóstico de eleição é o raspado cutâneo. 

 
É CORRETO afirmar que: 

 
A) Somente I e III são verdadeiras. 
B) Somente III e IV são verdadeiras. 

C) Somente II e III são verdadeiras. 
D) Somente I e IV são verdadeiras. 
E) Somente I e II são verdadeiras. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
13. Assinale a alternativa que descreve o método de con-

tenção ideal para obter os parâmetros fisiológicos de 
um potro de 15 dias de idade. 

 
A) Utilizar cabresto de fita. 
B) Utilizar cabresto de fita e cachimbo. 
C) Utilizar cabresto acolchoado com lã e maneias. 
D) Abraçar o animal com uma mão passando pelo 

peito do potro e outra pela cola. 
E) Utilizar contenção química. 

 
14. Qual a frequência cardíaca média de um equino adul-

to em repouso? 
 

A) 20. 
B) 80. 
C) 40. 
D) 60. 
E) 90. 

 
15. Qual protocolo anestésico pode ser utilizado para 

suturar uma ferida na quartela de um cavalo adulto, 
agressivo, em decúbito lateral? 

 
A) Tranquilização: acepromaziana; analgesia: fenil-

butazona, morfina e bloqueio perineural abaxial de 
sesamoide; sedação: quetamina e xilazina; indu-
ção: diazepam. 

B) Tranquilização: acepromaziana; analgesia: fenil-
butazona, morfina e bloqueio perineural abaxial de 
sesamoide; sedação: xilazina; indução: quetamina 
e diazepam. 

C) Tranquilização: xilazina; analgesia: fenilbutazona 
e bloqueio digital palmar baixo; sedação: acepro-
mazina; indução: diazepam. 

D) Tranquilização e sedação: quetamina; analgesia: 
xilazina e bloqueio perineural abaxial de sesamoi-
de; indução e manutenção: diazepam. 

E) Indução direta com solução composta de éter gli-
ceril guaiacol, lidocaína, quetamina e morfina. 
 

16. O que é arpejo? 
 

A) Síndrome caracterizada por lamimite nos mem-
bros anteriores. 

B) Síndrome caracterizada por ataxia e flacidez mus-
cular. 

C) Síndrome gastrointestinal de hipomotilidade. 
D) Síndrome caracterizada por hiperflexão dos car-

pos. 
E) Síndrome caracterizada por rápida flexão do jarre-

te durante o movimento. 
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17. Qual o diagnóstico da radiografia acima? 
 

A) Osteocondrite dissecante do carpo radial. 
B) Osteocondrite dissecante da tíbia. 
C) Fragmentação traumática do rádio. 
D) Sobreosso. 
E) Artrite séptica. 

 

 
 

18. Qual osso cuboide está evidenciado no lado direito da 
imagem acima? 

 
A) Carpo intermédio. 
B) Carpo radial. 
C) Segundo osso tarsiano. 
D) Carpo ulnar. 
E) Terceiro osso tarsiano. 

19. Qual estrutura encontra-se evidenciada abaixo da 
pele neste ultrassonograma da porção plantar do me-
tacarpo equino? 

 

 
 

A) Tendão extensor digital. 
B) Ligamento suspensor do boleto. 
C) Ramo do ligamento suspensor do boleto. 
D) Tendão flexor digital superficial. 
E) Ligamento Check inferior. 

 
20. Qual solução e volume fornecer para tratar a desidra-

tação de 10% em um cavalo com 500 kg e cólica se-
vera por vólvulo de cólon? 

 
A) 50 litros de Ringer com lactato. 
B) 50 litros de solução fisiológica. 
C) 10 litros de solução hipertônica. 
D) 5 litros de plasma. 
E) 10 litros de coloide. 

 
21. Qual a principal particularidade da cicatrização das 

feridas dos cavalos? 
 

A) Fibroplasia reduzida. 
B) Fibroplasia exagerada. 
C) Neoepitelização hipotrófica. 
D) Hipervascularização. 
E) Baixa taxa de neutrófilos. 

 
22. Na enterite proximal, os principais sinais clínicos são: 
 

A) cólica severa com diarreia, desidratação severa e 
neutropenia no hemograma. 

B) cólica branda com refluxo entérico, sem desidra-
tação e sem alteração no hemograma. 

C) cólica severa com refluxo entérico, desidratação 
moderada e neutrofilia no hemograma. 

D) cólica espasmódica sem alterações graves. 
E) cólica severa associada à peritonite. 
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23. São consequências da tromboflebite jugular: 
 

I. Edema da face e língua. 
II. Conjuntivite. 
III. Febre. 
IV. Ataxia. 
V. Hemiplegia laríngea. 

 
A) I, II, III, IV e V. 
B) Apenas III e V. 
C) Apenas I, II, III e V. 
D) Apenas III e IV. 
E) Apenas V. 

 
24. Analise as proposições e assinale a alternativa que 

contém apenas doenças que devem ser feitas anual-
mente para um cavalo de patrulha. 

 
I. Raiva. 
II. Encefalomielite. 
III. Influenza. 
IV. Rodococose. 
V. Mormo. 
VI. Anemia infecciosa equina. 
VII. Tétano. 

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

 
25. Um cavalo apresentou azotemia severa após trata-

mento prolongado com fenilbutazona. Qual o diagnós-
tico? 

 
A) Colite. 
B) Ulceração gástrica. 
C) Insuficiência hepática. 
D) Cólica espasmódica. 
E) Insuficiência renal. 

 
 

26. A utilização do Dimetil Sulfóxido DMSO na cólica 
equina tem a finalidade de: 

 
A) combater o íleo paralítico, por atuar diretamente 

na camada muscular do intestino. 
B) favorecer a absorção dos antibióticos.  
C) combater a endotoxemia e injúria de reperfusão, 

por neutralizar radicais livres. 
D) combater o íleo paralítico, por atuar como prociné-

tico primário. 
E) combater a endotoxemia, por atuar bloqueando as 

prostaglandinas. 
 

27. Assinale a alternativa que contém o caso em que a 
fluidoterapia oral não pode ser realizada. 

 
A) Colite. 

B) Duodenojejunite. 
C) Compactação de cólon. 
D) Compactação de céco. 
E) Compactação de cólon menor. 

 
28. Considere um cavalo PSI de 10 anos de idade utiliza-

do em provas de hipismo clássico. Este apresenta 
hemorragia nasal unilateral esquerda intermitente há 
cinco dias. Assinale a alternativa que inclui o possível 
diagnóstico. 

 
A) Hemorragia pulmonar induzida por esforço. 
B) Pleuropneumonia. 
C) Hemiplegia laríngea grave. 
D) Laceração de epiglote, possivelmente por corpo 

estranho. 
E) Hematoma etimoidal. 

 
29. Sobre a mieloencefalite equina, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A) Os equinos são considerados hospedeiros aber-
rantes, que se infectam acidentalmente quando 
ingerem alimentos contaminados com fezes dos 
gambás, que possuem esporocistos infectantes. 

B) Os equinos são hospedeiros definitivos, contami-
nados quando ingerem fezes de pequenos mamí-
feros. 

C) Os equinos são hospedeiros intermediários e se 
infectam quando ingerem cistos de fezes de ou-
tros cavalos. 

D) A vacinação deve ser realizada anualmente em 
todos os haras que possuam gambás. 

E) Os equinos infectados devem ser eutanasiados. 
 

30. A urina de equinos é normalmente turva e flocosa. 
Essas características ocorrem em virtude da presença 
de: 

 
A) células epiteliais e muco. 
B) células epiteliais e cristais. 
C) leucócitos e microbiota. 
D) muco e cristais. 
E) leucócitos e cilindros hialinos. 

 
31. Num equino com suspeita de miopatia por esforço, 

com urina cor marrom-avermelhada, positiva para 
sangue oculto e proteínúria pela tira de urinálise. 
Quais informações adicionais confirmam o diagnóstico 
de mioglobinúria e não de hematúria? 

 
A) Sobrenadante claro aparece quando sulfato de 

amônia é adicionado à urina. 
B) Aumento da atividade da creatino-quinase. 
C) Há um aumento da atividade do sorbiol desidro-

genase. 
D) Equinos não exibem hemoglobinúria. 
E) Plasma com aspecto rosado. 
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32. Usando as ferramentas diagnósticas laboratoriais, 
quais resultados eletrolíticos são esperados para con-
firmação de doença renal aguda? 

 
A) Hipercalemia, hiperfosfatemia, hiponatremia. 
B) Hipocalemia, hiperfosfatemia, hiponatremia. 
C) Hipercalmia,hipofosfatemia, hiponatremia. 
D) Hipercalemia, hiperfosfatemia, hipernatremia. 
E) Hipocalemia, hipofosfatemia, hiponatremia. 

 
33. Assinale a alternativa que apresenta o exame sanguí-

neo indicativo de performance atlética. 
 

A) Albumina. 
B) Fibrinogênio. 
C) Leucometria. 
D) Plaquetometria. 
E) Hematócrito. 

 
34. A obstrução recorrente das vias áreas (ORVA) é uma 

enfermidade caracterizada por: 
 

I. Acometer cavalos a campo. 
II. Acometer cavalos estabulados. 
III. Acometer cavalos jovens (potros). 
IV. Acometer cavalos mais velhos. 
V. Apresentar infiltrado neutrofílico acima de 25% no 

lavado broncoalveolar. 
VI. Apresentar predomínio de eritrócitos no lavado 

broncoalveolar. 
VII. Apresentar tosse seca.  
VIII. Apresentar tosse produtiva. 

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

 
35. Qual a principal causa de uveíte recorrente em cava-

los? 
 

A) Trauma encefálico. 
B) Brucelose. 
C) Leptospirose. 
D) Fratura orbitária. 
E) Úlcera de córnea. 

 
36. A compactação de cólon maior é considerada: 
 

A) cólica branda de baixa morbidade e alta mortali-
dade, com prognóstico desfavorável 

B) cólica severa, rara, e de tratamento paliativo. 
C) cólica severa, comum de tratamento cirúrgico (en-

terotomia). 
D) cólica severa, comum de tratamento simples, po-

rém, com prognóstico ruim devido à alta recidiva. 
E) cólica geralmente branda, de alta morbidade e 

baixa mortalidade, com prognóstico bom. 
 

37. As imagens abaixo correspondem à ultrassonografia 
do terço proximal da região plantar de uma égua de 
salto de sete anos de idade. O animal apresentou 
claudicação severa neste membro. A imagem da es-
querda corresponde ao ultrassonograma transversal e 
a da direita o longitudinal da mesma região. Qual o di-
agnóstico da lesão demarcada pelas setas? 

 

 
 

A) Desmite do Check inferior. 
B) Desmite do Check superior. 
C) Tendinite do tendão flexor digital superficial. 
D) Desmite do ligamento suspensor do boleto. 
E) Tendinite do tendão flexor digital profundo. 

 
38. Um cavalo levou uma queda durante patrulhamento e 

chegou ao regimento apresentando fratura exposta de 
tíbia com lesão cutânea moderada. Qual a primeira 
conduta que deve ser adotada pelo médico veterinário 
responsável pelo atendimento primário ao cavalo? 

 
A) Eutanasiar o animal imediatamente e depois noti-

ficar o comando. 
B) Solicitar autorização para eutanásia imediatamen-

te. 
C) Chamar a equipe cirúrgica para realizar osteossín-

tese. 
D) Aplicar gesso sintético do casco até o jarrete e 

encaminhar o animal para exame radiográfico. 
E) Aplicar muleta de Thomas e encaminhar o animal 

para exame radiográfico. 
 

39. Um equino sem raça definida de 20 anos de idade, 
utilizado em equoterapia, apresentou secreção nasal 
esquerda fétida (com conteúdo alimentar), halitose, 
deformidade facial adjacente à crista sagital e perda 
de peso. Assinale a alternativa que descreve o diag-
nóstico e o tratamento para este animal. 

 



 

            Residência Médico Veterinária  
Pág. 9 

 

 

A) Neoplasia da narina esquerda. 
B) Fratura de crista facial. 
C) Sinusite secundária à alteração dentária. 
D) Fistula oronasal secundária à sinusite.  
E) Síndrome de Horner. 

 
40. Um equino 12 anos de idade, da raça lusitana, apre-

sentou claudicação severa após patrulhamento. Per-
cebeu-se aumento de volume severo na região plantar 
do membro, logo acima do boleto, associado à dor à 
palpação. O cavalo evitava apoiar a pata, porém, 
quando apoiava, percebia que a capacidade flexora 
estava alterada de forma que a ponta do casco era 
elevada (foto ilustrativa do caso abaixo). Pergunta-se, 
qual o diagnóstico? 

 

 
 

A) Ruptura do tendão flexor digital profundo. 
B) Ruptura do tendão flexor digital superficial. 
C) Ruptura do ligamento suspensor do boleto. 
D) Fratura de sesamoide proximal. 
E) Luxação da articulação metacarpo falangeana. 
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