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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
 
1. Foi trazido à Unidade Hospitalar de Animais de 

Companhia da PUCPR, um cão da raça boxer, 
fêmea, 8 anos de idade, apresentando histórico de 
hiporexia, vômitos esporádicos, apatia e polidipsia. 
No exame físico foram observados mucosas 
hipocoradas, desidratação 6% e  edema de 
membros. 
De acordo com os exames laboratoriais, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 31 37 – 55 
Hemoglobina 
(g/dl) 

10.0 12 – 18 

C.T.E. (x 106/µl) 4,22 5,5 – 8,5 
V.G.M. (fl) 73,4 60 – 77 
C.H.G.M. (%) 32,2 32 – 36 
Reticulócitos (%) 0 0 – 1,5 
P.P.T. (g/dl) 7,2 6,0 – 7,5 
C.T.L. (/µl) 5.300 6.000 – 17.000 

Neutrófilos (/µl) 3.551 3.000 – 11.400 

Bastonetes (/µl) 53 0 – 300 

Linfócitos (/µl) 1.007 1.000 – 4.800 

Monócitos (/µl) 106 150 – 1.350 

Eosinófilos (/µl) 583 100 – 750 

Basófilos (/µl) 0 Raros 
 
Nos exames de bioquímica sérica, os resultados 
encontrados foram: 

Parâmetros Resultados Referência 
Uréia (mg/dl) 86,0 5,0 – 28,0 
Creatinina (mg/dl) 2,87 < 1,5 
Proteínas totais (g/dl) 5,2 5,3 – 7,8 
Alanina 
aminotransferase 
(ALT) (mU/ml) 

19,0 4,0 – 66,0 

Fosfatase alcalina 
(mU/ml) 

29,0 0 – 88,0 

Glicose (mg/dl) 98,0 71,0 – 115,0 
Ca total (mg/dl) 19,1 9,8 – 12,0 
Colesterol (mg/dl) 289,0 130 – 220 

 
Na urinálise realizada em amostra obtida por 
cistocentese encontrou-se: 
 
• Densidade = 1006 
• pH = 7,0 
• proteína + 

 

A) Devido à baixa taxa de filtração glomerular, 
provavelmente há hipofosfatemia e hipocalemia.  

B) A produção de creatinina sérica nunca é 
constante, por isso devemos repeti-la de forma 
seriada. 

C) A azotemia é, nesse caso, provavemente pré-
renal devido à desidratação. 

D) Hipercolesterolemia é um achado comum em 
cães e gatos com nefropatia acompanhada de 
perda proteica. 

E) A anemia não regenerativa é consistente de 
hipoplasia eritropoiética, provavelmente causada 
pelo estado de doença crônica. 

 
 

2. Foi trazido à Unidade Hospitalar de Animais de 
Companhia da PUCPR, um cão da raça goldern 
retrivier, fêmea, com 7 anos de idade, apresentando 
histórico de apatia, caquexia e hiporexia há 2 
semanas, melena, vômitos e tremores há 2 dias. No 
exame físico foi observado aumento de tamanho de 
linfonodos poplíteos e dor à palpação abdominal.  
De acordo com o histórico e os exames laboratoriais 
marque a alternativa CORRETA: 
 
No hemograma as alterações encontradas foram: 

Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 33 37 – 55 
Hemoglobina 
(g/dl) 

10,0 12 – 18 

P.P.T. (g/dl) 5,4 6,0 – 7,5 
C.T.L. (/µl) 11.900 6.000 – 17.000 

Neutrófilos (/µl) 8.687 3.000 – 11.500 

Bastonetes (/µl) 238 0 – 300 

Linfócitos (/µl) 980 1.000 – 4.000 

Monócitos (/µl) 1.557 0 – 1.250 

Eosinófilos (/µl) 0 0 – 750 

Basófilos (/µl) 0 Raros 

Observações: Plasma claro sem coloração; 
plaquetas adequadas. 

 
Nos exames de bioquímica sérica, os resultados 
encontrados foram: 

Parâmetros Resultados Referência 
Ureia (mg/dl) 86,0 5,0 – 28,0 
Creatinina (mg/dl) 2,87 < 1,5 
Proteínas totais 
(g/dl) 

5,2 5,3 – 7,8 

Alanina 
aminotransferase 
(ALT) (mU/ml) 

19,0 4,0 – 66,0 

Fosfatase alcalina 
(mU/ml) 

29,0 0 – 88,0 

Glicose (mg/dl) 98,0 71,0 – 115,0 
Calcio iônico 
(mmol/l) 

6,39 4,32 – 5,4 

P (mg/dl) 5,0 2,6 – 6,2 
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Na urinálise realizada em amostra obtida por 
cistocentese encontrou-se: 
 
• Densidade = 1012 
• pH = 5,0 
• proteína + 
 
A) A principal causa de hipercalcemia em cães são 

os distúrbios endócrinos. 
B) No caso em questão, o valor do cálcio pode ter 

sido influenciado pela concentração de proteínas 
plasmáticas, interferindo no resultado. 

C) A hipoproteinemia é principalmente consequência 
de hiporexia. 

D) A filtração renal não influencia no equilíbrio nas 
concentrações de cálcio e fósforo. 

E) A perda proteica e a isostenúria decorem 
respectivamente da lesão glomerular e da 
tubular. 

 
 

3. Ainda de acordo com a questão acima, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Provavelmente esse cão se encontra com um 

quadro de insuficiência renal secundária à 
hipercalcemia paraneoplásica. 

B) A caquexia neoplásica acarretará uma acidose 
metabólica devido à utilização de glicólise 
aeróbia. 

C) A anemia em questão deve-se provavelmente à 
hemólise extravascular que o linfoma induz. 

D) A síndrome paraneoplásica mais frequente em 
cães com mastocitoma é a ulceração 
gastrointestinal devido à anorexia prolongada. 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 

4. Foi trazido à Unidade Hospitalar de Animais de 
Companhia da PUCPR, um cão sem raça definida, 
macho, 2 anos de idade com histórico de vômito e 
diarreia há 1 dia e contato com rato há 5 dias. No 
exame físico observou icterícia e hepatomegalia e 
oligúria.  
De acordo com o histórico e os exames laboratoriais, 
marque a alternativa CORRETA: 
 
No hemograma as alterações encontrados foram: 
Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 45 37 – 55 
Hemoglobina (g/dl) 13,7 12 – 18 
P.P.T. (g/dl) 8,4 6,0 – 7,5 
C.T.L. (/µl) 31.800 6.000 – 17.000 

Neutrófilos (/µl) 20.670 3.000 – 11.500 

Bastonetes (/µl) 12.402 0 – 300 

Linfócitos (/µl) 4.800 1.000 – 4.000 

Monócitos (/µl) 2.383 0 – 850 

Eosinófilos (/µl) 1.590 0 – 750 

Basófilos (/µl) 0 Raros 
Observações: Plasma intensamnete ictérico; 
plaquetas: 45.000  (200.000 a 500.000)  neutrófilos 
com granulações tóxicas. 
 
Nos exames de bioquímica sérica, os resultados 
encontrados foram: 
Parâmetros Resultados Referência 
Ureia (mg/dl) 497,0 5,0 – 28,0 
Creatinina (mg/dl) 8,99 < 1,5 
Proteínas totais 
(g/dl) 

6,9 5,3 – 7,8 

Alanina 
aminotransferase 
(ALT) (mU/ml) 

51,0 4,0 – 66,0 

Fosfatase alcalina 
(mU/ml) 

350,0 0 – 88,0 

Glicose (mg/dl) 98,0 71,0 – 115,0 
Ca total (mg/dl) 11,1 9,8 – 12,0 
P (mg/dl) 4,5 2,6 – 6,2 
 
Na urinálise realizada em amostra obtida por 
cistocentese encontrou-se: 

 
• Densidade = 1050 
• pH = 7,0 
• bilirrubina ++ 
• glicose + 
• cilindros granulosos (+) 

 
A) Solutos como glicose e bilirrubina aumentam a 

densidade urinária. 
B) A leucocitose decorre provavemente do aumento 

de glicocorticoide sérico. 
C) A azotemia renal pode levar à alcalose 

metabólica. 
D) A icterícia, nesse caso, deve ser pós-hepática 

devido ao aumento das enzimas hepáticas. 
E) A atividade da ALT no músculo é maior que no 

fígado e, por isso, há necessidade de avaliar a 
AST. 

 
 

5. Foi trazido à Unidade Hospitalar de Animais de 
Companhia da PUCPR um cão da raça Pit Bull, 
fêmea, com 11 anos de idade apresentando histórico 
de aumento abdominal progressivo com evolução de 
1 ano, poliúria e polidipsia. No exame físico foram 
observados comedões na região do abdômen, 
hipotonia cutânea e telangiectasia.  
De acordo com os exames laboratorias e o exame 
físico, marque a alternativa INCORRETA: 
 
No hemograma as alterações encontrados foram: 
Parâmetros Resultados Referência 
Hematócrito (%) 49 37 – 55 
Hemoglobina (g/dl) 15,8 12 – 18 
P.P.T. (g/dl) 7,0 6,0 – 7,5 
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C.T.L. (/µl) 8.600 6.000 – 17.000 

Neutrófilos (/µl) 7.224 3.000 – 11.500 

Bastonetes (/µl) 300 0 – 300 

Linfócitos (/µl) 688 1.000 – 4.000 

Monócitos (/µl) 688 0 – 850 

Eosinófilos (/µl) 0 0 – 750 

Basófilos (/µl) 0 Raros 
Observações: 2 metarrubrócitos em 100 leucócitos. 
Na urinálise, realizada em amostra obtida por 
cistocentese, encontrou-se: 

 
• Densidade = 1008 
• pH = 7,0 
• Nenhuma outra alteração digna de nota foi 

observada. 
 
A) Cães com hiperadrenocorticismo é comum 

apresentarem no eritrograma regeneração 
eritroide. 

B) Alterações bioquímicas associadas à 
hipercortisolemia incluem aumento da atividade 
sérica de fosfatase alcalina e alanina 
aminotransferase, hipercolesterolemia e 
hiperglicemia. 

C) A densidade urinária avalia a capacidade dos 
glomérulos em concentrar ou diluir a urina. 

D) Aumentos da concentração sanguínea de 
glicocorticoides por tempo prolongado prejudicam 
a secreção de insulina pelas células beta do 
pâncreas. 

E) Hiperadrenocorticismo pode causar Diabetes 
mellitus secundária, devido à liberação de 
hormônios hiperglicemiantes. 

 
 
6. De acordo com os conhecimentos sobre eletrólitos, 

marque a alternativa CORRETA: 
 

A) A principal causa de hipercalcemia em cães é 
doença renal. 

B) Hipoadrenocorticismo é caracterizado, na maioria 
das vezes, por causar hipercalemia e 
hiponatremia. 

C) O cálcio total é preferível ao cálcio iônico por ter 
menos interferência com outras substâncias 
sanguíneas. 

D) Perdas gastrointestinais são uma das causas de 
hipercalemia. 

E) O pH do sangue não influencia na ligação do 
cálcio iônico. 

 
 
7. O diagnóstico dos distúrbios hemostáticos na 

medicina veterinária está se desenvolvendo e 
agregando novos recursos nos últimos anos.  
De acordo com os distúrbios e a cascata de 
coagulação, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos de 
megacariócitos e são fundamentais para 
hemostasia secundária, após o afluxo de fatores 
de coagulação para o local lesionado. 

B) O fibrinogênio não atua na cascata de 
coagulação, sendo somente uma proteína de 
inflamação em animais de grande porte. 

C) Todos os fatores de coagulação circulantes são 
sintetizados no fígado portanto, a insuficiência 
hepática está associada à hemorragia clínica 
devido a menor produção. 

D) Existe somente uma via na cascata de 
coagulação, a via intríseca, formada por todos os 
fatores de coagulação, exceto o fibrinogênio. 

E) O tempo de sangramento, que é uma técnica 
laboratorial na prática clínica, reflete na 
quantidade de plaquetas do paciente. 

 
 

8. De acordo com a avaliação laboratorial do pâncreas 
exócrino, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O teste para avaliação de amido não digerido nas 

fezes é detectado por meio da coloração de 
Sudan III ou Sudan IV e pode acarretar em 
resultado falso-positivo. 

B) Para o teste que avalia a atividade proteolítica 
fecal podemos utilizar dois testes de triagem: o 
teste de digestão de filme de raios X e o teste da 
coloração com lugol. 

C) Na insuficiência pancreática exócrina há sempre 
aumento sérico de amilase e lípase. 

D) O teste da imunorreatividade semelhante à 
tripsina sérica (IST) é proporcional aos teores 
séricos de tripsinogênio e tripsina, sendo o 
primeiro sintetizado apenas pelo pâncreas, 
apresentando-se então como o teste de escolha 
para o diagnóstico. 

E) Esteatorreia, creatorreia e hiperglicemia podem 
ser reflexo de insuficiência pancreática exócrina. 

 
 

9. De acordo com equilíbrio ácido-básico, marque a 
alternativa CORRETA: 

 
A) Na alcalose respiratória, há aumento de ph 

sanguíneo, aumento de Pco2 e aumento do 
bicarbonato. 

B) Na acidose respiratória, há diminuição do ph 
sanguíneo, diminuição de pco2 e diminuição de 
bicarbonato. 

C) Na acidose metabólica, há diminuição do ph 
sanguíneo, diminuição de bicarbonato e 
diminuição do anion GAP. 

D) Na alcalose metabólica, há aumento do ph 
sanguíneo, aumento do pco2 e diminuição de 
bicarbonato. 

E) Na acidose metabólica, há diminuição do ph 
sanguíneo, diminuição de bicarbonato e aumento 
do anion GAP. 
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10. A urinálise representa um componente vital no 
conjunto de informações laboratoriais de qualquer 
paciente cuja enfermidade justifique a determinação 
do perfil bioquímico sérico ou em que há 
envolvimento de afeccções do trato urinário. Sobre a 
urinálise, marque a alternativa INCORRETA: 

 
A) No exame físico há avaliação de cor, volume, 

turbidez e densidade específica. 
B) O ph urinário é avaliado no exame químico da 

urina: normalmente em carnívoros a urina é ácida 
e, em herbívoros, é alcalina, devido, 
principalmente, à alimentação. 

C) A densidade urinária aumenta na presença de 
sedimento ativo como: células de descamação, 
cilindros tubulares e piúria. 

D) Os cristais podem ser encontrados em urinas 
normais ou anormais. Além disso, a ocorrência 
de cristais depende da dieta e do ph urinário. 

E) A urina dos equinos é turva devido à presença 
excessiva de cristais e muco. 

 
 

11. A principal função do pâncreas exócrino são a 
síntese e a secreção de enzimas digestivas. Os 
exames laboratoriais permitem detectar produção 
insuficiente de enzimas e lesão do parênquima 
pancreático.  

De acordo com os conhecimentos da avaliação 
laboratorial do pâncreas exócrino, marque a 
afirmativa CORRETA: 
 

A) Cães azotêmicos comumente apresentam 
aumento da atividade sérica de amilase. 

B) A amilase e a lípase séricas são enzimas de alta 
sensibilidade e especificidade para avaliação de 
lesão pancreática. 

C) A pancreatite, por ser uma doença focal, não 
causa lesões secundárias hepáticas, 
dispensando a avaliação das enzimas ALT e FA. 

D) Leucocitose com DNNE, desidratação, 
hiperglicemia e aumento de ALT e FA ocorrem 
em cães com insificiência pancreática exócrina. 

E) Somente a dosagem de amilase e lípase séricas 
é suficiente para o diagnóstico de pancreatite.   

 
 
12. A avaliação laboratorial dos teores de proteínas do 

plasma e do soro sanguíneo tipicamente é parte 
integrante dos exames hematológicos e bioquímicos.  
De acordo com avaliação laboratorial das proteínas, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
A) A concentração total de proteína no plasma ou no 

soro devem somente ser avaliadas através da 
espectrofotometria. 

B) O soro sanguineo corresponde à fração líquida 
do sangue que resta após a coagulação, 
mecanismo que requer a conversão de 
fibrinogênio em fibrina. 

C) A concentração de globulinas não é medida, mas 
sim calculada pela multiplicação do teor sérico de 
albumina daquele de proteína total. 

D) As globulinas e a albumina correspondem aos 
dois tipos de proteínas do plasma, 
consequentemente, a diminuição das globulinas 
causa uma diminuição da pressão oncótica no 
organismo. 

E) A hiperproteinemia tem como principal causa o 
aumento da produção de albumina produzida 
pelos hepatócitos. 

 
 

13. Distúrbios endócrinos em animais de companhia têm 
sido comuns na prática clínica laboratorial. De acordo 
com os conhecimentos da avaliação laboratorial dos 
distúrbios endócrinos marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Não há relação com o aumento de 

glicocorticoides e a secreção de insulina. 
B) Hiperglicemia, glicosúria, cetonúria e esteatorreia 

são achados compatíveis com Diabetes mellitus. 
C) Os glicocorticoides aumentam a concentração de 

glicose sanguínea pelo estímulo à 
gliconeogênese hepática. 

D) A glândula tireoide produz os dois principais 
hormônios esteroides: mineralocorticoides e 
glicocorticoides. 

E) Animais com Diabetes mellitus geralmente 
possuem concentração sanguínea de glicose 
abaixo do limiar renal, retardando a detecção de 
glicosúria. 

 
 
14. Foi trazido à Unidade Hospitalar de Animais de 

Companhia da PUCPR um cão da raça bull dog, 
macho de 2 anos de idade com histórico de exercício 
intenso há 2 dias e com a urina cor de coca-cola. 
Suspeitou-se de lesão muscular.  
De acordo com os conhecimentos de diagnóstico 
laboratorial da lesão muscular e o caso acima, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Para avaliação laboratorial de lesão muscular 

podemos dosar a ALT, AST, lactato 
desidrogenase e GGT. 

B) Nesse caso, o ideal é dosar a CK, pois o tempo 
de meia vida é maior em relação a ALT. 

C) Nesse caso, provavelmente a cor da urina se 
deva ao fato de ser uma hemoglobinúria. 

D) A ALT é mais específica para detecção de lesão 
muscular do que a CK. 

E) A atividade sérica de CK (creatinocinase) 
aumenta rapidamente após lesão muscular e 
diminui rapidamente depois da sua resolução, por 
isso, no caso acima, é preferível dosar a ALT. 
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15. De acordo com os conhecimentos sobre a creatinina 
sérica, responda à alternativa INCORRETA: 

 
A) As obstruções uretrais são causas comuns de 

azotemia pós-renal. 
B) A desidratação pode aumentar a concentração de 

creatinina sérica. 
C) Diminuição da massa muscular pode levar à 

diminuição de creatinina sérica. 
D) A urinálise é uma boa ferramenta para a 

diferenciação de azotemia renal da azotemia pré- 
renal. 

E) Para a diferenciação de azotemia renal de 
azotemia pré-renal, é necessário avaliar o valor 
de albumina sérica. 
 

 
 

16. Com relação às enzimas de avaliação hepática, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
A) O aumento da bilirrubina direta ou ligada à 

albumina determina uma lesão hepatocelular. 
B) A AST e a ALT são usadas para determinar se há 

disfunção hepática, porém essas enzimas não 
são hepatoespecíficas. 

C) A ALT e FA são enzimas de indução e, por isso, 
estão presentes na membrana dos hepatócitos. 

D) Hipoglicemia, hipoalbuminemia, hiperamonemia e 
hipocolesterolemia caracterizam um quadro de 
insuficiência hepática. 

E) O aumento da atividade enzimática é sempre 
diretamente proporcional à gravidade da lesão. 

 
 

17. Sobre a avaliação da dosagem da enzima sérica 
fosfatase alcalina, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Para felinos a isoenzima hepática tem o tempo de 

meia vida de aproximadamente 6 horas. 
B) A isoenzima da fosfatase alcalina que está em 

maior quantidade no organismo é a óssea, 
devido à maior extensão. 

C) A atividade sérica de fosfatase alcalina pode ser 
diminuída devido ao uso de medicamentos 
contínuos como o fenobarbital. 

D) A fosfatase alcalina é uma enzima de 
metabolismo. Por isso, nos casos de exercício 
intenso, sua concentração pode estar 
aumentada. 

E) A fosfatase alcalina possui isoenzimas de 
diferentes origens, sendo, portanto, uma enzima 
hepatoespecífica.  
 
 

18. Sobre os princípios da transfusão sanguínea e de 
reação cruzada, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Os grupos sanguíneos dos cães são classificados 

no sistema AB. 

B) O melhor anticoagulante usado para a transfusão 
sanguínea é o edta. 

C) A prova de reação cruzada é expressa como 
“menor” e “maior”, sendo a primeira a mais 
importante. 

D) Se houver aglutinação positiva, poderá haver 
transfusão. 

E) A classificação dos grupos sanguíneos baseia-se 
em antígenos espécie-específicos na superfície 
das hemácias. 

 
 
19. Para qual das afecções abaixo não é indicado o 

mielograma? 
 

A) Mastocitoma cutâneo. 
B) Leucemia linfocítica. 
C) Leishmaniose. 
D) Erlichiose. 
E) Anemia hemolítica. 
 
 

20. Qual das técnicas laboratoriais abaixo indicadas não 
serve para avaliação de hemostasia? 

 
A) Contagem de plaquetas. 
B) Tempo de coagulação ativada. 
C) Prova de reação cruzada. 
D) Determinação de fibrinogênio. 
E) Tempo de sangramento de mucosa. 
 
 

21. De acordo com os conhecimentos sobre a patologia 
clínica e a interpretação dos resultados, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
A) A hemólise e hiperbilirrubinemia não afetam nos 

resultados dos exames bioquímicos. 
B) Se houver hemólise não se deve confiar no 

resultado do fósforo sérico. 
C) Para considerar os resultados de exames 

laboratoriais como anormais, deve-se ter 
conhecimento da faixa de variação dos valores 
em animais doentes. 

D) A lipemia causa turvação visível do soro e sua 
causa é somente pós-prandial. 

E) A hemólise sempre é causada pela venopunção 
errônea e técnicas de colheita inadequadas. 

 
 

22. Quais dos mecanismos não ocorrem na anemia da 
doença crônica, também chamada anemia da 
inflamação? 
 
A) Sequestro de ferro pelos macrófagos. 
B) Diminuição no tempo de meia vida das hemácias. 
C) Diminuição na produção de eritropoitina. 
D) Diminuição da reutilização de ferro pelo 

organismo. 
E) Hemólise intravascular. 
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23. Se há suspeita de síndrome mielodisplásica em um 
cão, qual dos tópicos abaixo seria o mais importante 
na avaliação do mielograma? 
 
A) Observar se há reserva de ferro suficiente. 
B) Observar a celularidade da amostra. 
C) Procurar micro-organismos na medula óssea. 
D) Observar se há regularidade da maturação. 
E) Observar a série megacariocítica. 

 
 

24. De acordo com a avaliação laboratorial frente à 
suspeita de colestase em um cão, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A) Devem ser avaliadas as enzimas ALT e GGT. 
B) Em cães que estão em tratamento com 

fenobarbital, não poderá haver alterações de 
GGT e FA. 

C) A FA é mais sensível, porém menos específica 
do que a GGT. 

D) É preferível a dosagem de GGT em gatos pelo 
fato de a meia vida enzimática ser menor que a 
FA. 

E) A GGT é uma enzima mais específica, mas 
menos sensível que a FA. 

 
 

25. Qual das alterações abaixo não ocorre em um 
paciente com pancreatite aguda? 
 
A) Leucocitose com DNNE. 
B) Hemoconcentração. 
C) Hipercalcemia. 
D) Aumento das enzimas hepáticas devido a lesões 

secundárias. 
E) Coagulação intravascular disseminada. 
 
 

26. De acordo com os conhecimentos sobre as 
síndromes paraneoplásicas marque  a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Alterações como febre, anemia da doença 

crônica e a coagulação intravascular disseminada 
não são alterações exclusivas de pacientes com 
câncer, mas podem surgir em consequência da 
síndrome paraneoplásica.  

B) Síndromes paraneoplásicas são alterações que 
ocorrem no foco neoplásico devido à liberação de 
hormônios e citocinas pelas células neoplásicas. 

C) Animais com linfoma é comum apresentarem 
hipocalcemia como principal síndrome 
paraneoplásica. 

D) A principal síndrome paraneoplásica de pacientes 
com mastocitoma é o prurido intenso. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores é 
verdadeira. 

 
 

27. Sabe-se que um paciente está com lesão renal com 
perda proteica devido à que alteração presente na 
urinálise? 

 
A) Cristais de bilirrubina. 
B) Cilindros granulosos. 
C) Bactérias em grande quantidade. 
D) pH baixo. 
E) Células caudadas da pelve renal. 
 
 

28. São causas de hiperglicemia, EXCETO: 
 
A) Pancreatite. 
B) Diabetes mellitus. 
C) Aumento da concentração sanguínea de 

catecolaminas. 
D) Neoplasias hepáticas. 
E) Aumento da concentração sanguínea de 

glicocorticoides. 
 
 

29. Com base nos conhecimentos da dosagem de 
frutosamina, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A) Quando há alta concentração de glicose 

sanguínea a quantidade de frutosamina formada 
é maior. 

B) É um indicador da concentração sanguínea de 
glicose que havia de uma a duas semanas. 

C) Há kits comerciais para a dosagem da 
frutosamina. 

D) Serve para a monitoração da terapia em 
pacientes diagnosticados com Diabetes mellitus. 

E) A lipemia interfere no resultado desse teste. 
 
 

30. São alterações vistas em pacientes com anemia 
ferropriva, EXCETO: 
 
A) CHCM normal. 
B) Trombocitose. 
C) VGM baixo. 
D) Leptócitos. 
E) Hipocromia em hemácias. 
 
 

31. Nos bovinos, considera-se caso de linfocitose 
persistente quando a contagem de linfócitos for 
superior a 7.500 células por µL em dois ou mais 
hemogramas. Historicamente, utilizou-se o 
hemograma com ênfase na contagem de linfócitos 
como teste de triagem no diagnóstico da seguinte 
enfermidade: 
 
A) Rinotraqueíte infecciosa bovina. 
B) Diarreia viral bovina. 
C) Leucose enzoótica bovina. 
D) Língua azul. 
E) Febre aftosa. 
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32. Denominação das hemácias com formas anormais: 
 
A) Micrócitos. 
B) Policromatófilos. 
C) Hemácias hipocrômicas. 
D) Reticulócitos. 
E) Poiquilócitos. 
 
 

33. Assinale a alteração das hemácias que está 
relacionada à hiperproteinemia: 
 
A) Acantócito. 
B) Esferócito. 
C) Esquistócito. 
D) Rouleaux. 
E) Leptócito. 
 
 

34. Qual o tipo leucocitário que, em condições 
fisiológicas, é liberado imaturo da medula óssea e só 
atinge sua maturidade após a migração para os 
tecidos? 

 
A) Eosinófilo. 
B) Basófilo. 
C) Neutrófilo. 
D) Monócito. 
E) Linfócito. 

 
 
35. A mucosa gástrica secreta substâncias importantes 

na disponibilização de dois nutrientes essenciais à 
eritropoese. São eles: 
 
A) Cianocobalamina e ferro. 
B) Tiamina e ácido fólico. 
C) Ferro e lipídios. 
D) Ferro e piridoxina. 
E) Cobre e riboflavina. 
 
 

36. No caso de grave deficiência de ferro é possível 
constatar no esfregaço sanguíneo: 
 
A) Microcitose e hipocromia. 
B) Normocitose e normocromia. 
C) Macrocitose e policromatofilia. 
D) Esferocitose. 
E) Corpúsculos de heinz. 
 
 

37. Qual dos agentes abaixo podem formar inclusões 
intraeritrocitárias? 

 
A) Vírus rábico. 
B) Parvovírus canino. 
C) Vírus da cinomose. 
D) Vírus da leucemia felina. 
E) Erlichia canis. 

38. Várias espécies de Babesia, transmitidas por 
diversos tipos de carrapatos, via transplacentária e 
contaminação por sangue infectado, causam anemia 
hemolítica e trombocitopenia em animais domésticos. 
Muitos desses hemoprotozoários estão em fase de 
reclassificação com base no sequenciamento 
genético e PCR.  
Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO 
condiz com o perfil hematológico apresentado pelos 
animais infectados: 
 
A) Metarrubricitemia. 
B) Hiperbilirrubinemia. 
C) Esferocitose. 
D) Hemoglobinemia. 
E) Reticulocitose. 
 
 

39. Assinale a alternativa correspondente a uma causa 
de anemia arregenerativa em cães: 
 
A) Hipofosfatemia. 
B) Babesiose. 
C) Intoxicação por zinco. 
D) Hemangiossarcoma. 
E) Hiperestrogenismo. 
 
 

40. A resposta à liberação ou administração de 
corticosteroide pode ser detectada no leucograma 
devido às alterações em vários tipos celulares.  
Marque a alternativa que corresponde a essas 
alterações: 
 
A) Neutrofilia, linfopenia e dnne. 
B) Neutrofilia e linfocitose. 
C) Linfopenia e dnne. 
D) Neutrofilia, linfopenia, eosinopenia. 
E) Neutrofilia e eosinofilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 
Pág. 9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 
Pág. 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Residência Médico Veterinária 
Pág. 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


