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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 
  

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  

EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
 
1. Os parâmetros fisiológicos de um equino de 2 anos 

de idade que não apresenta agitação, estresse ou 
qualquer manifestação clínica são: 
 
A) Frequência cardíaca de 30 - 40 btm; frequência 

respiratória de 30 - 40 mvp; temperatura de 37 – 
38,5°C.  

B) Frequência cardíaca de 40 - 50 btm; frequência 
respiratória de 30 - 40 mvp; temperatura de 36,5 
– 38,5°C. 

C) Frequência cardíaca de 20 - 30 btm; frequência 
respiratória de 10 - 30 mvp; temperatura de 37°C. 

D) Frequência cardíaca de 32 - 42 btm; frequência 
respiratória de 12 - 30 mvp; temperatura de 36,5 
– 38,5°C. 

E) Frequência cardíaca de 40 - 50 btm; frequência 
respiratória de 10 - 20 mvp; temperatura de 37°C. 
 
 

2. Considere um cavalo PSI de 5 anos de idade que 
apresenta perda de peso, queda do apetite, apatia, 
pelos arrepiados, mucosas levemente ictéricas. O 
exame clínico revelou normalidade dos parâmetros 
fisiológicos.  
Considerando essa situação clínica, qual(is) 
exame(s)  complementar(es) deve(m) ser sugerido(s) 
inicialmente? 
 
A) Inicialmente apenas o hemograma. 
B) Hemograma, exame de OPG, exame bioquímico 

incluindo perfil hepático e renal. 
C) Hemograma, exame de OPG e mensuração da 

ureia e creatinina. 
D) Exame de OPG e mensuração das bilirrubinas 

totais conjugadas e não conjugadas. 
E) Hemograma, exame de OPG e pesquisa de 

hematozoários. 
 
 

3. Uma égua quarto de milha de 3 anos de idade, de 
400 Kg, apresentou apatia, anúria, turgor de pele 
aumentado, tempo de preenchimento capilar de 3 
segundos, frequência cardíaca de 60 btm e mucosas 
ressecadas e pálidas. As extremidades encontravam-
se frias e o pulso era fraco.  
Como classificar essa desidratação e que volume 
deve ser administrado para tratar esse animal? 
 
A) Desidratação de 10%, sendo assim, a égua 

deverá receber 40 L de fluído o mais rápido 
possível. 

B) Desidratação de 15%, sendo assim, a égua 
deverá receber 20 L de fluído o mais rápido 
possível. 

C) Desidratação de 5%, sendo assim, a égua deverá 
receber 20 L de fluído em uma (1) hora. 

D) Desidratação de 5%, sendo assim, tendo acesso 
à água, a égua poderá recuperar-se sem 
tratamento. 

E) Desidratação de 10%, sendo assim, a égua 
deverá receber 40 L de fluído em 24 horas. 

 
 

4. Quais fluídos utilizar em um equino com desidratação 
severa de 15% e acidose metabólica devido à colite? 
 
A) Solução de cloreto de sódio a 7% seguida de 

ringer com lactato. 
B) Ringer com lactato seguida por solução de 

cloreto de potássio a 3,5%. 
C) Ringer simples apenas. 
D) Solução hipertônica apenas. 
E) Solução coloide. 
 
 

5. Quais das medicações abaixo podem ser aplicadas 
de forma endovenosa em equinos? 
 
A) Penicilinas, flunexim meglumine, fenilbutazona. 
B) Flunexim meglumine, fenilbutazona e 

tetraciclinas. 
C) Penicilina potássica, gentamicina e sulfas com 

trimetropim. 
D) Apenas fenilbutazona. 
E) Qualquer medicação exceto as penicilinas. 
 
 

6. Um veterinário suspeita de fratura de metacarpo em 
um equino e precisa transportar o animal para a 
realização de radiografias. 
Qual alternativa abaixo contempla o manejo mais 
adequado do cavalo para o transporte? 
 
A) Deixar o cavalo calmo e fornecer analgésicos e 

corticosteroides. 
B) Realizar bandagem com talas laterais e dorsais 

da região da quartela até a região do rádio. 
C) Realizar bandagem com talas na lateral para 

imobilização do boleto ao carpo e caminhar com 
cuidado. 

D) Sedar o cavalo para evitar agitação e piora da 
fratura. Deve-se monitorar o animal 
constantemente. 

E) Imobilizar o membro inteiro de forma que o 
equino não apoie na pata afetada. 

 
 

7. Traumatismos que resultam em hiperflexão do boleto, 
podem estar relacionados à: 
 
A) Fratura da segunda falange. 
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B) Ruptura do tendão flexor digital profundo. 
C) Ruptura do tendão flexor digital superficial. 
D) Tendinite do tendão flexor digital profundo. 
E) Ruptura dos tendões extensores. 
 
 

8. Dente de lobo é a denominação popular para o: 
 
A) Canino. 
B) Dente anômalo localizado imediatamente caudal 

ao canino. 
C) Dente ectópico. 
D) Primeiro dente pré-molar. 
E) Dente deformado por mastigação errônea. 
 
 

9. Qual sedativo pode ser considerado para sedar um 
cavalo para a realização da extração do dente de 
lobo? 
 
A) Acepromazina e doses baixas de quetamina. 
B) Butorfanol. 
C) Xilazina e quetamina. 
D) Quetamina. 
E) Xilazina. 
 
 

10. Assinale a alternativa que correlaciona 
CORRETAMENTE as letras demarcadas na imagem 
endoscópica da garganta eqüina com a denominação 
anatômica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) A= Processo cordato da aritenoide; B= Epiglote; 

C= Recesso faríngeo; D= Palato mole. 
B) A= Aritenoide; B= Epiglote; C= Prega 

esfenopalatina; D= Recesso faríngeo. 
C) A= Processo corniculado da aritenoide; B= 

Epiglote; C= Ventrículo; D= Palato mole. 
D) A= Laringe; B= Epiglote; C= Faringe; D= Palato 

mole. 
E) A= Processo cordato da aritenoide; B= Epiglote; 

C= Rima glote; D= Palato mole. 
 
 

11. Um potro de corrida de dois anos de idade 
apresentou tosse quando parado na cocheira e 
durante o trabalho, descarga nasal seromucosa 
bilateral e sem odor. O treinador reclamou que o 
rendimento do potro estava reduzido. No exame 
clínico, o estímulo da tosse foi positivo, mas demais 

parâmetros resultaram normais. A avaliação 
endoscópica revelou hiperplasia folicular linfoide grau 
3 ( de 1 até 4) e muco traqueal grau 4 (de 1 até 5). A 
avaliação citológica do aspirado traqueal resultou em 
importante neutrofilia (13%) mas também eosinofilia 
moderada (2,5%).  
Esse quadro clínico corresponde a: 
 
A) Quadro de doença inflamatória das vias aéreas 

(DIVA). 
B) Herpesvirose (EHV-1 ou 4). 
C) Quadro de pneumonia viral. 
D) Quadro de pneumonia bacteriana. 
E) Quadro de pleuropneumonia. 
 
 

12. Qual achado espera-se encontrar em um cavalo com 
abscessos pulmonares? 
 
A) Monocitose com desvio à esquerda e alterações 

tóxicas.  
B) Neutrofiilia e monocitose. 
C) Neutropenia e eosinopenia. 
D) Neutropenia e monocitose. 
E)  Neutropenia com desvio à esquerda e alterações 

tóxicas. 
 
 

13. Assinale a alternativa que descreve os sinais 
compatíveis com pleuropneumonia equina. 

 
A) Febre; tosse produtiva; secreção nasal purulenta; 

crepitação, sibilação e roçar de pleuras na 
auscultação; leucocitose com desvio à esquerda, 
granulação tóxica e hiperfibrinogenemia. 

B) Febre; pleurodinia; secreção nasal purulenta; 
roçar de pleuras e surdez focal na auscultação; 
leucopenia com desvio à esquerda, granulação 
tóxica e hiperfibrinogenemia. 

C) Febre; pleurodinia; secreção nasal purulenta; 
roçar de pleuras e surdez focal na auscultação; 
leucocitose com desvio à esquerda, granulação 
tóxica e hiperfibrinogenemia. 

D) O animal pode apresentar dor como na cólica, 
porém percebe-se alteração na auscultação 
torácica como crepitação e sibilação. O 
hemograma comumente revela leucopenia com 
desvio à esquerda, granulação tóxica e 
hiperfibrinogenemia. 

E) Febre, tosse seca, dor torácica, sons de 
crepitação na auscultação traqueal e pulmonar. O 
hemograma raramente sofre alteração, já que a 
infecção é localizada ao lúmen respiratório. 

 
 

14. Qual indicação para a realização de uma 
toraconcentese? 

 
A) Em caso de pneumonias não responsiva às 

terapias convencionais. 
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B) Em caso suspeita de abscessos pulmonares. 
C) Em caso em que se necessite drenar secreções 

bronquiais precipitadas. 
D) Em qualquer caso de infecção pulmonar 

complicada.  
E) Em caso de suspeita de líquido no espaço 

pleural. 
 
 

15. A principal causa de ruído inspiratório e expiratório 
são respectivamente: 
 
A) Hemiplegia laríngea para ambos os tipos de 

ruídos. 
B) Hemiplegia laríngea e condrite. 
C) Deslocamento dorsal de palato mole e 

hemiplegia laríngea. 
D) Hemiplegia laríngea e retroversão epiglótica. 
E) Hemiplegia laríngea e deslocamento dorsal de 

palato mole. 
 
 

16. Qual alternativa descreve em ordem cronológica as 
medidas fundamentais e imediatas a serem tomadas 
em um paciente que foi picado por cobra e apresenta 
edema facial severo com dificuldade respiratória? 

 
A) Sedar, anestesiar, realizar traqueostomia, aplicar 

AINEs e tratar os ferimento. 
B) Sedar, anestesiar, realizar traqueostomia, aplicar 

corticoide e tratar os ferimentos. 
C) Entubar com sonda endotraqueal passada pela 

boca e aplicar corticoide. 
D) Fazer bloqueio anestésico local na pele no local 

da traqueostomia, fazer traqueostomia, e aplicar 
dexametasona. 

E) Sedar e entubar com sonda endotraqueal 
passada pela boca e aplicar corticoide. 

 
 

17. Na mieloencefalite protozoárica, causada pelo 
protozoário Sarcocystis neurona, os sinais clínicos 
usualmente evidenciados são: ataxia e paresia  
especialmente dos membros posteriores, atrofia 
muscular multifocal, atrofia do músculo masseter e 
diminuição ou perda da sensibilidade no septonasal, 
sendo que esses sinais costumam aparecer em 
intensidades variadas e usualmente de forma 
assimétrica.  
Os sinais clínicos descritos devem-se à: 
 
A) Lesão medular envolvendo principalmente 

neurônio motor inferior e lesão dos ramos motor 
e sensoriais do nervo trigêmio. 

B) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e lesão do nervo 
glossofaríngeo. 

C) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor superior e lesão cerebelar. 

D) Lesão encefálica e cerebelar. 

E) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e lesão do nervo facial. 

 
 

18. Sobre o exame neuro-oftámico, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) O reflexo corneano avalia a integridade do nervo 

oculomotor. 
B) A síndrome de horner está associada à lesão das 

vias parassimpáticas, pois acarreta midríase, 
sudorese facial e prolapso da terceira pálpebra. 

C) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
oftálmico, que é um ramo do nervo abducente. 

D) Ausência de reflexo ao tocarmos a pálpebra 
superior pode indicar lesão aferente do nervo 
facial. 

E) O reflexo de ameaça avalia a integridade do 
nervo ótico e do nervo facial. 
 
 

19. Um cavalo de corrida que em determinada 
competição teve o rendimento muito abaixo do 
esperado, chegou bastante cansado à baía. 
Imediatamente foi avaliado e havia alteração de ritmo 
cardíaco, apesar da avaliação pré-competição ter 
resultado normal. Um ECG foi solicitado.  
Dado esse contexto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Pode tratar-se de fibrilação atrial paroxística. O 

ECG vai resultar com complexos QRS irregulares 
em tamanho e intervalos e sem ondas P. 

B) Pode tratar-se de fibrilação atrial persistente. O 
ECG vai resultar com complexos QRS irregulares 
em tamanho e intervalos e sem ondas P. 

C) Pode tratar-se de BAV de segundo grau. O ECG 
vai resultar com ondas P que não são seguidas 
por complexos QRS. 

D) Pode tratar-se de BAV completo. O ECG vai 
resultar com complexos QRS irregulares em 
tamanho e intervalos e ondas P com intervalos 
também irregulares. 

E) Pode tratar-se de extrassístoles, em que o ECG 
não é o método ideal para o diagnóstico. 
 
 

20. Assinale a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE os eventos mecânicos associados 
a cada som cardíaco: 
 
A) O primeiro som cardíaco (S1) está relacionado à 

abertura das válvulas atrioventriculares e 
enchimento ventricular. No ECG corresponde ao 
QRS. 

B) O segundo som cardíaco (S2) está relacionado à 
abertura das válvulas semilunares (pulmonar e 
aórtica) e fechamento das válvulas 
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atrioventriculares; nesse momento os ventrículos 
se contraem. Corresponde ao QRS no ECG. 

C) O som S1 está relacionado à abertura das 
válvulas semilunares (pulmonar e aórtica) e 
fechamento das válvulas atrioventriculares; nesse 
momento os ventrículos se contraem e ejetam o 
sangue. Corresponde ao QRS no ECG. 

D) O som atrial (S4) corresponde ao rápido 
enchimento dos átrios no momento em que as 
válvulas semilunares se abrem. Corresponde à 
onta T do ECG. 

E) O som 2 está relacionado ao enchimento ativo 
dos átrios logo que as válvulas semilunares se 
fecham. Corresponde à onda P do ECG. 

 
 

21. Durante o exame clínico de um equino, a sondagem 
nasogástrica revelou 12 L de líquido viscoso, de odor 
forte, coloração amarelada e pH 8,0. Esse achado 
pode ser identificado em diversos problemas 
digestivos e representa: 

A) Íleo adinâmico devido à peritonite. 
B) Obstrução ou inflamação do intestino delgado. 
C) Íleo adinâmico devido à enterite proximal. 
D) Distúrbio do esvaziamento gástrico. 
E) Sobrecarga gástrica associada à incapacidade de 

vomitar do equino. 
 

Leia a descrição do caso clínico abaixo para 
responder às questões 22, 23 e 24. 
  
Um cavalo de 7 anos de idade da raça PSI 
apresentou os seguinte sinais: 
ATITUDE: agitado, cavando e olhando para o flanco 
frequentemente. 
 INSPEÇÃO VISUAL: leve distensão no lado 
esquerdo do flanco 
PARÂMETROS: frequência respiratória (FR): 40 
movimentos por minuto; frequência cardíaca (FC): 52 
batimentos por minuto; temperatura (T): 37,4ºC. 
Auscultação digestiva: sons reduzidos nos 
quadrantes do lado esquerdo e normal nos 
quadrantes do lado direito. 
DADOS SOBRE A HIDRATAÇÃO: perda de 
elasticidade cutânea, tempo de preenchimento 
capilar de 3 segundos e mucosas róseas mas 
ressecadas. 
EXAMES ESPECÍFICOS: sondagem nasogástrica: 
sem refluxo ou acúmulo de gás; Palpação retal: alça 
de intestino grosso distendida e com conteúdo 
endurecido no lado esquerdo do abdômen; 
paracêntese abdominal: sem alterações clínicas. 
 
 
 
 
 
 

22. A interpretação do caso clínico permite concluir que: 
 
A) O cavalo apresenta cólica espasmódica branda 

sem complicações além de uma leve 
desidratação. 

B) O cavalo apresenta compactação cecal e 
desitradação. 

C) O cavalo apresenta um quadro típico de cólica 
por gases. 

D) O cavalo apresenta cólica atípica e precisa ser 
encaminhado para um centro cirúrgico para a 
realização de uma laparotomia exploratória 
imediatamente. 

E) O cavalo desenvolveu compactação de cólon e 
desidratação. 
 
 

23. Selecione as medidas terapêuticas que devem ser 
adotadas imediatamente para resolver a 
manifestação clínica apresentada: 
 

I. Laparotomia exploratória. 
II. Laxante osmótico. 
III. Fluidoterapia com solução hipertônica. 
IV. Fluidoterapia com ringer com lactato. 
V. Administração de flunexim meglumine. 
VI. Suplementação de cálcio e magnésio. 

 
Está(ão) CORRETAS(S): 
 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e V. 
C) Apenas I e V. 
D) Apenas II, IV, V e VI. 
E) Todas as opções. 

 
 

24. Qual a interpretação subjetiva da auscultação 
digestiva do caso descrito no enunciado? 
 
A) Timpanismo cecal. 
B) Timpanismo colonico. 
C) Hipomotilidade cecal, porém motilidade normal no 

cólon maior. 
D) Hipomotilidade inespecífica. 
E) Hipomotilidade do cólon maior e motilidade 

normal do ceco. 
 
 

25. Sabendo que a mensuração de proteínas totais no 
líquido peritoneal deve ser inferior a 2/dl, o que pode 
ser suspeitado quando a proteína total do líquido 
peritoneal for de 8 g/dl? 
 
A) Peritonite séptica. 
B) Desidratação. 
C) Peritonite ou inflamação intestinal. 
D) Torção de intestino delgado. 
E) Ruptura intestinal. 
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26. Leia as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
que inclui as afirmações INCORRETAS. 
 

I. Colites sempre causam desidratações intensas 
que culminam em hemoconcentração e 
hiperproteinemia. 

II. Colites sempre causam desidratação, porém o 
animal tende a desenvolver hipoproteinemia. 

III. Pode haver a liberação de toxinas que ativam as 
MMPs na lâmina dérmica que podem levar à 
laminite. 

IV. A recuperação depende de altas doses de 
antibióticos como a enrofloxacina a 8 mg/Kg. 

V. Transfusões de plasma são indicadas para 
aumentar a resposta imune e repor o poder 
oncótico. 
 

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

 
 

27. Selecione as medicações pré-operatórias 
CORRETAS para castrar em estação um cavalo de 2 
anos de idade que não apresenta problema clínico. 
 
A) Pencilina benzatina (22.000 UI/Kg), fenilbutazona 

(2,2 mg/Kg), acepromazina (0,02 mg/kg) e 
anestesia local com lidocaína do cordão 
espermático. 

B) Pencilina benzatina (22.000 UI/Kg), fenilbutazona 
(2,2 mg/Kg), xilazina (0,2 mg/Kg) e butorfanol 
(0,01 mg/Kg) e anestesia local com bupivacaína 
intratesticular. 

C) Enrofloxacina (8mg/kg), flunexim meglumine (50 
mg/Kg) e xilazina (100 mg/Kg) e epidural. 

D) Sulfadiazina com trimetropim (24 mg/Kg), 
fenilbutazona (4,4mg/kg), acepromazina 
(0,02mg/kg) e anestesia local com lidocaína do 
cordão espermático. 

E) Sulfadiazina com trimetropim (24 mg/Kg), 
fenilbutazona (4,4 mg/kg), xilazina (0,2 mg/Kg) e 
butorfanol (0,01mg/Kg), quetamina (2 mg/Kg) e 
infiltração local com anestésico local. 
 
 

28. Assinale a alternativa CORRETA, em relação ao 
seguinte histórico clínico:  
Um potro puro sangue inglês, com 12 horas de vida, 
apresenta gotejamento de urina na região umbilical. 
O diagnóstico clínico cirúrgico confirmado é 
persistência do uraco. A equipe clínico-cirúrgica 
avaliou e preparou o potrinho para a operação.  
Durante a correção cirúrgica, o risco de morte maior 
é devido à: 

 
A) Síndrome da não adaptação do potro. 
B) Desidratação. 

C) Presença de urina na cavidade, consequente 
hipocalemia e bradicardia. 

D) Presença de urina na cavidade abdominal, 
desencadeando hipercalemia que causa a  
bradicardia. 

E) Falência renal crônica. 
 
 

29. Qual é o diagnóstico associado  à imagem 
radiográfica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Osteocondrose com um fragmento livre no 

calcâneo. 
B) Artrose carpal. 
C) Artrose metatársica. 
D) Cisto subcondral do talus. 
E) Osteocondrose com fragmento livre na crista 

intermediária da tíbia. 
 
 

30. Bloqueios perineurais são utilizados para localizar a 
fonte de dor nas claudicações. Para tanto, os 
bloqueios que podem ser efetuados no membro 
anterior são: 
 
A) Digital palmar, abaxial de sesamoide, 4 pontos 

baixos, 4 pontos altos e bloqueio dos nervos 
radial, ulnar e musculucutâneo na região da 
castanha. 

B) Digital palmar, abaxial de sesamoide, 4 pontos 
baixos, 4 pontos altos e carpo. 

C) Digital palmar, abaxial de sesamoide, 5 pontos 
baixos, 5 pontos altos e bloqueio dos nervos 
radial, ulnar e musculucutâneo na região carpal. 

D) Digital palmar, abaxial de sesamoide, 4 pontos 
baixos, 4 pontos altos e bloqueio das articulações 
do carpo e cotovelo. 

E) Abaxial de sesamoide, 4 pontos baixos, 4 pontos 
altos e carpo. 
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31. A imagem radiográfica abaixo é de um cavalo PSI, de 
3 anos de idade. Nela se observa uma lesão 
osteocondral recente (seta branca), bastante 
frequente em cavalos de corrida.  A estrutura óssea 
associada a essa lesão é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Carpo radial, pois a imagem é uma incidência 

oblíqua dorsomedial-palmarolateral. 
B) Carpo acessório, pois a imagem é uma incidência 

oblíqua dorsolateral-palmaromedial. 
C) Carpo radial, pois a imagem é uma incidência 

oblíqua dorsolateral-palmaromedial. 
D) Carpo acessório, pois a imagem é uma incidência 

oblíqua dorsomedial-palmarolateral. 
E) Carpo ulnar, pois a imagem é uma incidência 

oblíqua dorsomedial-palmarolateral. 
 
 

32. Um cavalo que trocou os dentes incisivos cantos 
superiores recentemente enquanto os inferiores 
estão amolecidos e os caninos estão em erupção, 
tem a idade de: 
 
A) 3 ½ anos aproximadamente. 
B) 2 ½ anos aproximadamente. 
C) ½ anos aproximadamente. 
D) 1 ½ anos aproximadamente. 
E) 4 ½ anos aproximadamente. 
 
 

33. Um cavalo quarto de milha de 7 anos de idade, 
utilizado para competição de baliza e tambor, 
apresentou queda de performance e dificuldade em 
realizar as provas. O cavaleiro evidenciou que o 
cavalo apresentava dificuldade em virar para o lado 
direito. O equino elevava a cabeça quando o membro 
anterior direito era apoiado no chão e abaixava a 
cabeça quando o membro anterior esquerdo era 
apoiado. Não havia evidências de hipoflexão de 
nenhuma articulação ou ataxia. 
 
A) O cavalo claudica do membro anterior esquerdo. 
B) O cavalo claudica do membro posterior direito. 
C) O cavalo claudica do membro posterior esquerdo. 
D) O cavalo claudica do membro anterior direito. 
E) Essa sintomatologia indica que o cavalo claudica 

do membro anterior e/ou posterior direito. 

34. Cavalos são frequentemente submetidos a traumas 
que resultam em lacerações que cicatrizam por 
segunda intenção. Sobre essas feridas responda: 
 
A) Não havendo comprometimento articular ou 

tendíneo, as feridas que cicatrizam por segunda 
intenção não apresentam complicações severas. 

B) As feridas que cicatrizam por segunda intenção 
raramente apresentam complicações como a 
formação do tecido de granulação exuberante. 

C) Feridas que cicatrizam por segunda  intenção 
cicatrizam lentamente por apresentarem maior 
taxa de epitelização. 

D) As feridas que cicatrizam por segunda intenção 
apresentam complicações muito freqüentes como 
a formação de tecido de granulação exuberante. 

E) Feridas que cicatrizam por segunda intenção 
exigem pouco cuidado, já que o tecido de 
granulação é altamente resistente.  

 
 

35. Assinale a alternativa que descreve em ordem 
cronológica as fases de cicatrização de feridas. 
 
A) Inflamação; proliferação (epitelização, fibroplasia 

e neovascularização) e remodelação. 
B) Inflamação; contração; epitelização e fibroplasia. 
C) Hemostasia, inflamação em alguns casos, 

neovascularização, epitelização e formação de 
tecido de granulação exuberante. 

D) Inflamação, neovascularização, epitelização e 
formação de tecido de granulação exuberante. 

E) Inflamação em alguns casos; proliferação 
(epitelização, fibroplasia e neovascularização) e 
remodelação. 

 
 

36. Selecione o método  mais adequado para realizar a 
eutanásia de um cavalo de 12 idade que apresentou 
múltiplas fraturas. 
 
A) Sulfato de magnésio apos sedação com xilazina 

e indução anestésica com quetamina. 
B) Cloreto de potássio após sedação com 

acepromazina e xilazina. 
C) Sulfato de cobre após anestesia geral. 
D) Cloreto de potássio sem sedação. 
E) Sobrecarga anestésica com altas doses de 

quetamina. 
 
 

37. Um potro de 2 meses de idade apresentou aumento 
de volume na região umbilical, febre, apatia, 
neutrofilia com desvio à esquerda e granulação 
tóxica.  O exame ultrassonográfico revelou um 
abscesso umbilical associado a múltiplos abcessos 
do umbigo até a bexiga. Não havia abscessos na 
região cranial do umbigo. Sobre esse caso clínico, 
assinale a alternativa CORRETA: 
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A) Trata-se de uma hérnia umbilical encarcerada. A 
herniorrafia deve ser efetuada imediatamente. 

B) Trata-se de um caso de onfaloflebite. 
Antibioticoterapia sistêmica deve ser instituída 
por longos períodos. 

C) Deve se suspeitar de abscessos nas estruturas 
umbilicais remanescentes caudais como o úraco 
e artéria umbilical. A ressecção dos abscessos e 
a cistectomia parcial devem ser consideradas. 

D) Trata-se de infecção das estruturas umbilicais 
remanescentes caudais como a veia umbilical. A 
ressecção dos abscessos deve ser considerada. 

E) Trata-se de um divertículo de Meckel. A 
ressecção cirúrgica deve ser efetuada 
imediatamente. 

 
 

38. Um potro recém-nascido apresentou efusão articular 
do carpo, tarso e boletos anteriores, febre e hipópio. 
A que se deve essa manifestação clínica? 
 
A) À imaturidade imunológica. 
B) À hipertermia. 
C) À septicemia. 
D) À endotoxemia. 
E) À infecção por Rodococcus equi. 
 
 

39. Que medicação pode ser realizada por meio de 
injeção subconjuntival para tratar ceratite difusa com 
o objetivo de diminuir a opacidade corneana? 
 
A) Gentamicina. 
B) Penicilina. 
C) Flunexim meglumine. 
D) Amikacina. 
E) Triancinolona. 
 
 

40. O uso contínuo de AINES pode resultar em: 
 
I. Gastrite, ulceras gástricas. 
II. Úlceras labiais. 
III. Anemia. 
IV. Colites. 
V. Insuficiência renal. 
VI. Insuficiência hepática. 
VII. Cólicas espasmódicas.  
VIII.Hemorragias. 
 
Está(ão) CORRETAS(S): 
 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e IV. 
C) Apenas I, III e VIII. 
D) Apenas I, II, III, IV e V. 
E) Apenas I, II e VII. 
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