
 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná  
Processo Seletivo de Residência Médico Veterinária PUCPR – Janeiro/2010 

 

 

 

 
 

25 de janeiro de 2010 
 

 
 

 

ESPECIALIDADE: CLÍNICA E CIRURGIA DE EQUINOS 
 

 

 
   

 

 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

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

fiscais não poderão interferir. 
4. Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta  com caneta esferográfica com tinta preta, assinalando uma 

única resposta para cada questão.  
5. Preencha totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo: 
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 

rasura. 
7. É de plena e total responsabilidade do candidato o correto preenchimento do Cartão-Resposta. 
8. Os candidatos deverão entregar a prova juntamente com o Cartão-Resposta. 
9. O Cartão-Resposta é personalizado, não podendo ser substituído. 
 

Duração total da prova: 3 horas 
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1. Antecedendo ao exame clínico do aparato locomotor, 
a avaliação do equilíbrio estático dos cascos dos 
cavalos permite ao examinador:  
 
A) Entender se o crescimento dos cascos é bom. 
B) Avaliar adequadamente a qualidade dos cascos 

quanto à estrutura do estojo córneo. 
C) Entender a distribuição de forças sobre as 

estruturas dos membros avaliando regiões sob 
maior risco de lesionar. 

D) Avaliar evidências de alterações proprioceptivas. 
E) Avaliar a qualidade do ferrageamento que vem 

sendo realizado. 
 

 
2. O bloqueio anestésico diagnóstico conhecido como 4 

pontos baixo (nervos palmar e palmar-metacarpal), 
deve aliviar a dor das seguintes regiões:  
 
A) Casco, articulações interfalangianas, articulação 

metacarpofalangiana e estruturas adjacentes. 
B) Carpo, articulações interfalangianas, articulação 

metacarpofalangiana e estruturas adjacentes. 
C) Casco, articulações interfalangianas, articulação 

metatarsofalangiana e estruturas adjacentes. 
D) Casco, articulações interfalangianas, articulação 

metacarpofalangiana e estruturas adjacentes. 
E) Casco, articulações tarsianas, articulação 

metacarpofalangiana e estruturas adjacentes. 
 
 
3. Artrose das articulações distais do tarso (conhecida 

como esparavão) pode apresentar-se cinicamente 
com claudicação de intensidade variada, com ou sem 
dor na palpação. A realização de bloqueio anestésico 
diagnóstico pode ser a forma de se confirmar a 
suspeita diagnóstica. Quais bloqueios são úteis a 
esse diagnóstico?  
 
A) Intrasinovial da articulação radiocarpiana, fibular 

superficial, fibular profundo, tibial. 
B) Intrasinovial da articulação intertarsiana distal, 

intrasinovial da articulação tarsometatarsiana, 
fibular superficial, fibular profundo, tibial. 

C) Intrasinovial da articulação tarsotibial, peroneo. 
D) 4 pontos alto. 
E) 4 pontos baixo. 

 
 

4. Para a avaliação das afecções da articulação femoro-
tibiopatelar, os bloqueios anestésicos diagnósticos 
devem ser procedidos da seguinte maneira:  
 
A) Deve-se proceder à infiltração de anestésico nos 

espaços intrasinoviais femoropatelar, femoro-
tibial lateral e femorotibial medial, pois constituem 
espaços distintos e sem comunicação em um 
cavalo normal. 

B) Deve-se proceder à infiltração de anestésico no 
espaço intrasinovial femoropatelar, por ser mais 
simples e seguro, pois esta articulação é 
constituída por um único espaço sinovial em um 
cavalo normal. 

C) Deve-se proceder à infiltração de anestésico no 
espaço intrasinovial femorotibial lateral, por ser 
mais simples e seguro, pois esta articulação é 
constituída por um único espaço sinovial em um 
cavalo normal. 

D) Deve-se proceder à infiltração de anestésico no 
espaço intrasinovial femorotibial medial, por ser 
mais seguro, pois esta articulação é constituída 
por um único espaço sinovial em um cavalo 
normal. 

E) Deve-se proceder à infiltração de anestésico nos 
espaços intrasinoviais femoropatelar e femoro-
tibial lateral, pois constituem espaços distintos e 
sem comunicação em um cavalo normal. 

 
5. Fundamentalmente, os bloqueios anestésicos 

diagnósticos constituem uma etapa útil e importante 
da investigação das claudicações. É CORRETO 
afirmar:  
 
A) São utilizados para confirmar, localizar ou excluir 

o local da dor, por meio de infiltração de lidocaína 
2% com vasoconstrictor, em espaço perineural, 
intrasinovial ou infiltração localizada ou em anel. 

B) São utilizados antes do exame clínico e palpação 
das estruturas do aparato locomotor, por meio de 
infiltração de lidocaína 2% sem vasoconstrictor, 
em espaço perineural, intrasinovial ou infiltração 
localizada ou em anel. 

C) São utilizados eventualmente quando não se 
deseja fazer a palpação das estruturas do 
aparato locomotor, utilizando infiltração de 
lidocaína 2% com vasoconstrictor, em espaço 
perineural, intrasinovial ou infiltração localizada 
ou em anel. 

D) São utilizados para confirmar, localizar ou excluir 
o local da dor, por meio de infiltração de lidocaína 
2% sem vasoconstrictor, em espaço perineural, 
intrasinovial ou infiltração localizada ou em anel. 

E) Estão saindo de uso. 
 
 
6. Na propedêutica das claudicações:  
 

A) A avaliação do cavalo ao trote em círculo é 
utilizada porque as lesões de casco e mesmo as 
articulares costumam ficar mais evidentes 
quando o membro afetado estiver por dentro. 

B) A avaliação do cavalo ao trote em círculo é 
utilizada porque as lesões de casco e mesmo as 
articulares costumam ficar mais evidentes 
quando o membro afetado estiver por fora. 

C) Os testes de flexão das articulações são 
realizados no início do exame, antes da palpação 
das estruturas anatômicas. 

D) A prova da cunha é bastante útil para a avaliação 
de dor no ligamento suspensor do boleto. 

E) O cavalo com dor no casco evidenciará a 
claudicação quando estiver trotando em pista de 
areia. 

  
 
 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Processo Seletivo de Residência Médico Veterinária - 2010 
Pág. 3 

7. A fisiopatologia para a laminite dos equinos ainda 
não está precisamente estabelecida. Há diversas 
hipóteses sendo testadas e uma delas é a da 
ativação das MMPs em que:  
 
A) A sobrecarga de carboidratos, especialmente a 

sacarose, propicia o crescimento de bactérias 
como o Staphylococcus bovis e o Lactobacillus 
no lume intestinal, resultando na ativação das 
MMPs na lâmina dérmica. 

B) A sobrecarga de proteínas propicia o crescimento 
das bactérias Streptococcus equi e 
Staphylococcus aureus no lume intestinal, 
resultando na ativação das MMPs na lâmina 
dérmica. 

C) A falta de carboidratos, especialmente 
oligofrutose, propicia o crescimento da bactéria 
intestinal Streptococcus bovis, resultando na 
ativação das MMPs na lâmina dérmica. 

D) Oligofrutose em grandes quantidades propicia o 
crescimento de bactérias como o Streptococcus 
bovis e o Lactobacillus, no lume intestinal, 
culminando na ativação das MMPs na lâmina 
dérmica. 

E) A falta de proteínas propicia o crescimento da 
bactéria intestinal Staphylococcus bovis, 
resultando na ativação das MMPs na lâmina 
dérmica. 

 
8. Na fisiopatologia da laminite, é CORRETO afirmar 

sobre as MMPs:  
 
A) Aparecem nos cascos somente quando ocorre a 

laminite, destruindo as adesões entre a lâmina 
dérmica e o estojo córneo. 

B) Estão presentes usualmente e participam do 
processo de renovação e crescimento dos 
cascos dos cavalos, mas são ativadas na 
laminite, destruindo as adesões entre a lâmina 
dérmica e o estojo córneo. 

C) São provenientes do endotélio vascular, atingindo 
a lâmina dérmica nos casos de laminite devido ao 
aumento de permeabilidade vascular. 

D) Só são importantes no processo de renovação e 
crescimento dos cascos. 

E) Agem sobre o mecanismos de respiração celular 
nas células da lâmina dérmica. 

 
 
9. Sobre a fase crônica da laminite, é CORRETO 

afirmar:  
 
A) É a fase do insulto causal ao aparecimento dos 

primeiros sinais clínicos, sendo caracterizada por 
ser assintomática. 

B) É a fase em que os primeiros sinais clínicos estão 
bastante evidentes, sendo o pulso digital, o calor 
nos cascos e a claudicação os mais 
característicos. 

C) É a fase em que a falange distal sofreu rotação 
ou queda, ocorrendo colapso do(s) casco (s). 

D) É a fase em que está ocorrendo a melhora após 
os sinais clínicos terem desaparecido. 

E) É uma fase refratária da doença. 

10. Para a terapêutica das laminites, é CORRETO 
afirmar:  
 
A) Manter a perfusão da lâmina dérmica é a 

prioridade. 
B) A imersão dos cascos em gelo parece minimizar 

os efeitos das MMPs; portanto, pode-se dar 
menos atenção ao agente causal e ao bloqueio 
da dor. 

C) Eliminando-se o agente causal, o quadro 
praticamente estará sob controle. 

D) Quando a laminite inicia e as alterações nos 
cascos ocorrem, já não há mais possibilidades 
terapêuticas. 

E) A imersão dos cascos em gelo parece minimizar 
os efeitos das MMPs, mas também procura-se 
eliminar o agente causal, bloquear a dor, 
melhorar o fluxo sanguíneo digital e a perfusão 
da lâmina dérmica e prevenir a rotação ou queda 
da falange distal. 

  
 
11. Existem possibilidades de tratamento cirúrgico para 

as laminites, através de:  
 
A) Desmotomia do ligamento frenador do tendão 

flexor digital superficial ou a tenotomia deste 
mesmo tendão. 

B) Desmotomia do ligamento frenador do tendão 
flexor digital superficial e amputação do casco. 

C) Tenotomia do tendão extensor digital comum e a 
desmotomia do ligamento anular do boleto. 

D) Tenotomia do tendão extensor digital lateral e a 
desmotomia do ligamento anular do boleto. 

E) Desmotomia do ligamento frenador do tendão 
flexor digital profundo ou a tenotomia deste 
mesmo tendão. 

 
 
12. A piroplasmose dos equinos é causada pelos 

parasitas Babesia caballi e Babesia ou Theileria equi, 
resultando em:  
 
A) Pelagem fosca, anemia e dificuldade em manter 

o estado físico, nas infecções crônicas; e febre, 
inapetência e icterícia nas infecções agudas. 

B) Diarreia e cólicas importantes nos quadros 
agudos. 

C) Hepatite severa e óbito em poucas horas. 
D) Pelagem fosca e diarreia intensa nas infecções 

agudas. 
E) Quadro de cegueira nas infecções agudas e 

perda de peso crônica nas infecções crônicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Processo Seletivo de Residência Médico Veterinária - 2010 
Pág. 4 

13. A Babesia/Theileria equi tem uma importância maior 
que a B. caballi, e isso se deve ao fato de que:  
 
A) Pode levar um alto índice de cavalos a óbito. 
B) Este parasita, uma fez infectado o equino, se 

mantém de forma latente, podendo evidenciar 
quadros clínicos recorrentes, comprometendo o 
trânsito internacional de cavalos. 

C) É de difícil diagnóstico pelas técnicas disponíveis. 
D) Pode ser confundida com diversas outras 

doenças, inclusive as das vias aéreas. 
E) Causa emagrecimento progressivo e é 

considerada infectocontagiosa. 
  
 
14. Os seguintes parasitas gastrintestinais também 

podem causar patologia respiratória em equinos, em 
função do ciclo evolutivo que realizam migrando 
pelos pulmões e, portanto, devem ser considerados 
no diagnóstico de doenças respiratórias:  
 
A) Strongyloides, Parascaris e Dictyocaulus arnfieldi. 
B) Cyathostomum, Oxyuris e Dictyocaulus arnfieldi. 
C) Parascaris, Anoplocephala e Dictyocaulus 

arnfieldi. 
D) Strongyloides, Anoplocephala e Dictyocaulus 

arnfieldi. 
E) Gasterophilus, Habronema e Anoplocephala. 

 
 
15. Você foi chamado para atender um equino que 

apresentou cólica há alguns dias, vem perdendo 
peso e está com a cauda toda arrepiada como se 
fosse uma vassoura. O proprietário também está 
preocupado por não conseguir deixar a cauda em 
bom estado porque o cavalo está sempre coçando 
nas cercas e portas. Você poderá pensar em: 
 
A) Cyathostomum SP. 
B) Oxyuris equi. 
C) Strongyloides westeri. 
D) Parascaris equorum. 
E) Trichostrongylus axei. 

 
16. No exame clínico neurológico, o diagnóstico 

diferencial para um cavalo com a cabeça rodada 
deve incluir:  
 
A) Lesão dos nervos facial, vago e acessório. 
B) Lesão dos nervos facial, hipoglosso e 

golssofaríngeo. 
C) Lesão do occipital e lesão do atlas. 
D) Lesão medular, lesão cerebelar, lesão do nervo 

vestibulococlear. 
E) Lesão oftálmica. 

 
 
17. No exame clínico neurológico, o cavalo apresentou 

reflexo pupilar fotomotor direto (olho esquerdo) 
negativo, mas o consensual (olho direito) foi positivo. 
O provável local da lesão deve ser:  
 
 

A) Nervo oculomotor direito. 
B) Nervo oculomotor esquerdo. 
C) Nervo óptico direito. 
D) Nervo óptico esquerdo. 
E) Nervo facial esquerdo. 

 
 
18. A síndrome vestibular periférico ocorre quando o 

cavalo sofre um traumatismo na região da nuca, e os 
sinais clínicos evidenciados usualmente são: cabeça 
rodada, do lado afetado a orelha fica caída, há ptose 
palpebral e focinho virado para o lado bom. Estes 
sinais ocorrem devido à lesão nos nervos:  

 
A) Vago e glossofaríngeo. 
B) Vago e acessório. 
C) Facial e vestibulococlear. 
D) Facial e vago. 
E) Vago e vestibulococlear. 

 
 
19. 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 septo nasal, 
sendo que estes 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 à lesão do nervo facial. 
B) Lesão medular envolvendo principalmente 

neurônio motor inferior e à lesão do nervo 
glossofaríngeo. 

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

D) Lesão medular envolvendo principalmente 
neurônio motor inferior e à lesão dos ramos 
motor e sensoriais do nervo trigêmio. 

E) Lesão encefálica e à cerebelar. 
 
 
20. A variação para os valores de Frequência Cardíaca, 

Frequência Respiratória e Temperatura Retal dos 
cavalos pode ser respectivamente:   
 
A) 30-44 bpm, 5-10 mpm e 36,5-37,50 C. 
B) 30-44 bpm, 12-20 mpm e 37,5-38,50 C. 
C) 60-70 bpm, 30-40 mpm e 38,5-39,50 C. 
D) 80-100 bpm, 20-40 mpm e 37,5-38,50 C. 
E) 12-20 bpm, 12-20 mpm e 39,5-40,00 C. 

 
 
21. A idade CORRETA para a troca dos dentes incisivos 

pinça, médio e canto é:  
 
A) 2,5, 3,5 e 4,5 anos de idade, respectivamente. 
B) 2, 3 e 5 anos de idade, respectivamente. 
C) 1,5, 2,5 e 3,5 anos de idade, respectivamente. 
D) 1,0, 2,0 e 3,0 anos de idade, respectivamente. 
E) 3,0, 4,0 e 5,0 anos de idade, respectivamente. 
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22.  A idade aproximada para a erupção dos dentes 
caninos é:  
 
A) Entre 1 e 2 anos de idade. 
B) Entre 2 e 3 anos de idade. 
C) Entre 6 e 7 anos de idade. 
D) Entre 4 e 5 anos de idade. 
E) Entre 8 e 9 anos de idade. 

 
 
23. O diagnóstico da mieloencefalite protozoárica, 

causada pelo Sarcocystis neurona, é realizado 
através de:  

 
A) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 

exame de western blot a partir do soro e do 
líquor. 

B) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 
exame de western blot a partir da urina. 

C) Quadro clínico, resposta ao tratamento, ou pelo 
exame de western blot a partir do líquido 
abdominal. 

D) Pelo exame de western blot a partir da saliva. 
E) Pelo exame de western blot a partir das fezes. 

 
 
24. O cavalo é um respirador nasal obrigatório e as 

afecções das vias aéreas superiores se manifestarão 
de forma importante no desempenho atlético. Com 
relação às vias aéreas superiores, é CORRETO 
afirmar:  
 
A) O deslocamento dorsal do palato mole é causado 

pela lesão do nervo laríngeo recorrente e se 
manifesta por um ruído audível durante a 
inspiração. 

B) A hemiplegia laringeana é causada pela lesão do 
nervo laríngeo recorrente e se manifesta por um 
ruído audível durante a expiração. 

C) A retroversão da epiglote é uma das afecções 
que podem ser diagnosticadas durante a 
avaliação endoscópica em repouso. 

D) A hemiplegia laringeana é causada pela lesão do 
nervo laríngeo recorrente e se manifesta por um 
ruído audível durante a inspiração. 

E) A ausência de movimentação em uma narina 
pode ser por lesão do nervo trigêmio. 

 
 
25. Um cavalo referindo inapetência, tosse seca, febre 

(40,50C) e descarga nasal serosa provavelmente 
esteja referindo:  
 
A) Quadro respiratório bacteriano, possivelmente 

por Streptococcus. 
B) Quadro respiratório viral, possivelmente influenza 

ou herpesvírus. 
C) Quadro respiratório bacteriano, possivelmente 

pleuropneumonia. 
D) Quadro respiratório possivelmente relacionado às 

bolsas guturais. 
E) Quadro respiratório possivelmente relacionado à 

hematoma etmoidal progressivo. 

26. Com relação à adenite equina, é CORRETO afirmar: 
 
A) Causada pelo Streptococcus equi, manifesta-se 

por febre alta, tosse, inapetência, descarga nasal 
mucopurulenta e aumento de linfonodos 
submandibulares. Procura-se deixar o potro 
passar o quadro clínico naturalmente para 
adquirir uma resposta imune adequada. 

B) Causada pelo Staphylococcus, manifesta-se por 
febre alta, tosse, inapetência, descarga nasal 
mucopurulenta e aumento de linfonodos 
submandibulares. Procura-se atuar 
imediatamente com antibioticoterapia. 

C) Causada pelo Streptococcus equi, manifesta-se 
por febre alta, tosse, inapetência, descarga nasal 
serosa e aumento de linfonodos 
submandibulares. Procura-se atuar 
imediatamente com antibioticoterapia. 

D) Deve-se atuar imediatamente com 
antibioticoterapia para evitar agravamento do 
quadro. 

E) A vacinação é a melhor forma de prevenção. 
 
  
27.  A pleuropneumonia é doença infecciosa bacteriana 

que pode levar os cavalos a óbito se não 
diagnosticada rapidamente para o início precoce do 
tratamento. O diagnóstico preliminar pode ser obtido 
através do exame clínico e laboratorial, com os 
seguintes achados: 
 
A) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, 

crepitação na ausculta pulmonar, febre,  
descarga nasal serosa, leucocitose com desvio à 
esquerda e valores normais para fibrinogênio. 

B) Taquipneia, tosse profunda e produtiva, sibilos 
evidenciados por toda a área de ausculta 
pulmonar, febre, descarga nasal, que pode ser 
mucossanguinolento, leucocitose com desvio à 
esquerda e hiperfibrinogenemia. 

C) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, roçar 
de pleuras ou surdez em área ventral de ausculta 
pulmonar, febre, descarga nasal, que pode ser 
mucossanguinolento, leucopenia com desvio à 
esquerda degenerativo e hiperproteinemia. 

D) Hiperpneia, tosse profunda e produtiva, roçar de 
pleuras ou surdez em área ventral de ausculta 
pulmonar, febre, descarga nasal que pode ser 
mucossanguinolento, leucopenia, anemia 
profunda e hiperproteinemia. 

E) Respiração e tosse superficiais, pleurodinia, roçar 
de pleuras ou surdez em área ventral de ausculta 
pulmonar, febre, descarga nasal que pode ser 
mucossanguinolento, leucocitose com desvio à 
esquerda e hiperfibrinogenemia. 
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28. É CORRETO afirmar: 
 
A) Sopros patológicos são aqueles relacionados a 

alguma anormalidade cardíaca, sendo uma 
comunicação entre grandes vasos ou câmaras 
cardíacas, ou um problema valvular. 

B) Sopros fisiológicos são aqueles que normalmente 
ocorrem em cavalos pela ação do nervo vago. 

C) Bloqueio AV de segundo grau pode ser bastante 
patológico para cavalos atletas. 

D) Sopros patológicos são aqueles observados 
quando um cavalo apresenta outra patologia sem 
ser cardíaca, como, por exemplo, uma cólica 
importante. 

E) Fibrilação atrial é caracterizada pelo 
aparecimento de inúmeras ondas T. 

 
29. Qual a ordem CORRETA de visualização do globo 

ocular com um oftalmoscópio, começando do mais 
externo para a porção interna do globo ocular? 
 
 
A) Córnea, íris, câmara anterior, vítreo, cristalino e 

retina. 
B) Córnea, câmara anterior, íris, câmara posterior, 

cristalino, vítreo, retina. 
C) Córnea, cristalino, câmara posterior, íris, vítreo, 

retina. 
D) Conjuntiva, córnea, cristalino, humor vítreo, 

câmara posterior, zona tapetal e retina. 
E) Pálpebra, câmara anterior, córnea, cristalino, íris, 

retina, nervo óptico. 
 
 
30. Sobre o exame oftálmico, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A) O ducto nasolacrimal é um canal que comunica a 

comissura lateral do olho com a cavidade nasal, 
permitindo, assim, a drenagem da lágrima. 

B) O cristalino é uma estrutura transparente 
composta de uma cápsula anterior, um núcleo e 
uma cápsula posterior. A opacificação do 
cristalino é definida como catarata. 

C) Buftalmo é o aumento do globo ocular e está 
normalmente associado à presença de massas 
retrobulbares. 

D) No exame de fundo de olho de um equino, é 
possível identificarmos uma região clara e 
brilhante denominada tapetal; uma região escura, 
denominada não tapetal; e uma estrutura oval, de 
coloração rósea pálida, denominada mácula 
ótica. 

E) A biópsia de conjuntiva deve ser realizada sem a 
utilização de anestesia para não alterar a 
amostra. 

 
 
 
 
 

31. Sobre a paracentese abdominal e exame do líquido 
peritoneal em um equino com cólica, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A) Pode diagnosticar uma neoplasia abdominal. 
B) Normalmente apresenta alterações em casos de 

indigestão gástrica primária. 
C) Não apresenta alterações em casos de torção de 

intestino delgado. 
D) Apresenta ovos de parascaris equorum, na 

citologia, em casos de verminose intensa. 
E) Pode indicar ruptura de bexiga, quando a 

concentração de ureia no líquido peritoneal for 
maior que o dosado na urina. 

 
 
32. Um equino com lesão grave na retina e nervo ótico 

do olho esquerdo apresenta na avaliação do reflexo 
pupilar à luz, em ambiente escuro: 
 
A) Ausência de reflexo direto e consensual no olho 

direito. 
B) Reflexo direto no olho esquerdo e reflexo 

consensual no olho direito. 
C) Perda do reflexo direto no olho esquerdo e 

presença de reflexo direto no olho direito. 
D) Perda do reflexo pupilar direto no olho esquerdo 

e ausência do reflexo direto no olho direito. 
E) Ausência de reflexo pupilar consensual no olho 

esquerdo quando a fonte luminosa incide no olho 
direito. 

 
 
33. Um equino de 500 kg, com 9 anos de idade, 

apresenta um quadro de desconforto abdominal 
agudo. Os parâmetros clínicos deste animal estão 
colocados na tabela abaixo: 
 

FC= 80 FR= 60 Temperatura= 
38,0 C 

Mucosas= 
congestas 

TPC= 4 
segundos 

Desidratação= 
8% 

Hematócrito= 
53% 

Proteína 
total= 7 g/dl 

 

 
Após a aplicação de 500 mg de flunixin meglumine, 
não houve melhora nos sinais clínicos, nem na dor. 
A sondagem nasogástrica apresentou conteúdo 
líquido com pH alcalino e cheiro fecal. A palpação 
retal demonstrou a presença de alças de intestino 
delgado dilatadas, projetando-se em direção caudal 
do abdômen.  
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
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A) A dor incontrolável provavelmente se deve a um 
quadro de isquemia devido ao comprometimento 
vascular. 

B) Alças de intestino delgado são normalmente 
palpáveis e a sua dilatação não significa 
necessariamente que algo esteja ocorrendo 
nestes segmentos. 

C) O fato de a dor poder ser controlável com 
analgésicos, a cor ser marrom alaranjada, o 
cheiro do refluxo ser nauseabundo e o paciente 
apresentar febre é, provavelmente, indicativo de 
duodeno jejunite anterior. 

D) Caso a dor não seja controlada com alfa 2 
agonistas e opioides, este paciente deverá ser 
encaminhado à laparotomia exploratória. 

E) O pH alcalino encontrado no conteúdo estomacal 
significa necessariamente que é de origem 
intestinal. 

 
 
34. Um equino pesando 400 Kg, submetido a uma 

competição de enduro, após percorrer 50 Km, foi 
impedido de continuar durante a inspeção veterinária. 
Constatou-se desidratação, taquicardia e apatia.  
Com base nestas informações, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Em casos de desidratação grave, é possível fazer 

uma re-hidratação oral com soro caseiro (água e 
sal) através de sondagem nasogástrica. 

B) O volume de fluidoterapia necessária para re-
hidratar este equino, caso constatada uma 
desidratação de 6%, é de 10 litros de soro. 

C) O fluido mais indicado neste tipo de desidratação 
é o ringer com lactato, por tratar-se de uma 
desidratação hipertônica com acidose 
metabólica. 

D) O fluido mais indicado neste tipo de desidratação 
é a glicose a 5% por tratar-se de uma 
desidratação isotônica. 

E) O fluido mais indicado neste caso é a solução 
fisiológica, por tratar-se de uma desidratação 
hipotônica com alcalose metabólica 
hipoclorêmica. 

 
 

35. Quais dos agentes relacionados abaixo podem estar 
associados à produção de anticorpos envolvidos na 
patogenia da uveíte recorrente equina? 
 
A) Sarcocystis spp. 
B) Herpesvírus. 
C) Streptococcus spp. 
D) Leptospira spp. 
E) Erlichia spp. 

 
 
 
 
 
 
 

36. Qual das estruturas abaixo não pode ser acessada 
na palpação retal? 
 
A) Rim direito. 
B) Rim esquerdo. 
C) Ceco. 
D) Anel inguinal. 
E) Flexura pélvica. 

 
 
37. Qual dos medicamentos abaixo é utilizado como 

procinético, no pós-operatório da cólica equina, em 
que foi realizada intensa manipulação do intestino 
grosso? 
 
A) Xilazina. 
B) Metoclorpramida. 
C) Tetraciclina. 
D) Amitraz. 
E) Fenilbutazona. 

 
 
38. Ao examinar um equino, da raça BH, com 5 anos de 

idade, apresentando aumento de volume em região 
de quarto metatarsiano direito, você opta por uma 
avaliação radiográfica. Assinale a alternativa 
INCORRETA:  

 
A) Proliferação periosteal com aspecto lamelar 

sugere periostite. 
B) Pitiose é uma importante causa de aumento de 

volume de tecidos moles e deve ser considerada 
em pacientes com potencial epidemiológico. 

C) Coleções líquidas são mais bem identificadas por 
avaliação ultrassonográfica. 

D) Pode ser necessária uma incidência dorsolateral-
plantaromedial para identificar pequenos 
fragmentos ósseos. 

E) Um tecido de granulação exuberante determina 
um importante aumento de radiopacidade local. 

 
 

39. A interpretação de imagens ultrassonográficas não é 
uma tarefa difícil quando se conhece a interação dos 
tecidos com as ondas sonográficas, o que permite 
uma expectativa de imagem normal para cada região 
e estrutura avaliada. Com relação a essa interação, 
assinale a alternativa CORRETA:  
 
A) Quanto maior (total) a observação da onda no 

tecido, maiores serão o reflexo e a 
ecogenicidade, porém será formada uma sombra 
posteriormente ao ponto de reflexo. 

B) Quanto maior for a quantidade de líquido em um 
tecido, maior será o reflexo de ondas e maior 
será a ecogenicidade. 

C) Quando houver gás nos tecidos, haverá uma 
dissipação de energia e o tecido aparecerá 
anecogênico em sua superfície. 

D) Grandes diferenças na velocidade de propagação 
da onda favorecem a formação do eco e da 
imagem ecográfica de qualidade. 

E) Uma estrutura mineralizada, como um osso ou 
cálculo, pode criar uma janela acústica 
importante para a visualização de estruturas 
subjacentes. 
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40. Um equino, macho, com 18 meses de idade chega 
aos cuidados apresentando claudicação intermitente 
em membro torácico direito, com dor e aumento de 
volume em região metacarpo-falangeana. 
Suspeitando de demite no aparato suspensor 
seguida pela sesamoidite, você resolve radiografar. O 
exame revela sesamoides proximais normais, sem 
alterações de contorno, permitindo boa visualização 
de trabeculado ósseo e de dois ou três canais 
vasculares paralelos.  
Dado este contexto, assinale a alternativa 
CORRETA.  
 
A) Pode-se descartar sua suspeita clínica. 
B) A partir deste momento está indicada a 

angiografia. 
C) Deve ser realizada uma artrografia para melhor 

avaliar as condições. 
D) Uma avaliação ultrassonográfica poderia indicar o 

diagnóstico de modo mais precoce. 
E) Este paciente não apresenta indicação de 

exames por imagem.  
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