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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas 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 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. 

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

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

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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11..  Um criador de bovinos de leite de alta produção 
procurou o Hospital Veterinário informando que, logo 
após o parto, várias vacas apresentaram tremores 
musculares, queda em decúbito esternal em posição 
de auto-auscultação, vindo depois a apresentar 
decúbito lateral e óbito. Nos últimos dias, dois 
animais foram tratados com gluconato de cálcio 
intravenoso apresentando melhora imediata 
suspeitando-se de hipocalcemia pós-parto. Para 
prevenção desse quadro no período final da 
gestação, deve-se  

  
A) Aumentar a quantidade de cálcio na dieta. 
B) Aumentar a quantidade de fósforo na dieta. 
C) Aumentar a quantidade de minerais aniônicos 

(enxofre) na dieta. 
D) Aumentar a quantidade de minerais catiônicos 

(potássio) na dieta. 
E) Administrar altas doses de vitamina D por via 

intramuscular. 
 

22..  A febre aftosa é uma enfermidade causada por um 
picornavírus, que afeta animais de cascos fendidos 
(biungulados) e se espalha rapidamente, 
ocasionando epizootias. O Programa Nacional de 
Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA), implantado a 
partir de 1993, prevê que até o ano de 2007 o Brasil 
já se encontre livre dessa enfermidade. Para isto foi 
sendo ampliada gradativamente a condição de “área 
livre com vacinação”, que contempla atualmente os 
circuitos pecuários Sul, Centro-Oeste e Leste e com 
grandes avanços nos circuitos Norte e Nordeste. 
Para a manutenção da condição conquistada, é 
necessário que em casos de foco da doença, se 
adotem medidas emergenciais de Defesa Sanitária 
Animal preconizadas pela Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE) que incluem:  

 
A) Sacrifício dos animais no foco; interdição da 
propriedade; vacinação de bovinos e bubalinos na 
área perifocal. 
 
B) Sacrifício de animais com resultados positivos; 
isolamento dos suspeitos; desinfecção das 
instalações. 
 
C) Isolamento de animais doentes e suspeitos; 
vacinação dos demais; interdição do trânsito na área 
perifocal. 
 
D)  Suspensão do trânsito interestadual; interdição 
da propriedade; tratamento dos doentes. 

 
E) Vacinação de bovinos e bubalinos no foco; 
isolamento de animais positivos e suspeitos; 
desinfecção das instalações. 

 
 
 

33..  Uma vaca holandesa de rebanho leiteiro de alta 
produção apresentou no pós-parto temperatura 
corporal de 41°C, depressão severa, corrimento 
vulvar purulento de odor fétido e decúbito esternal 
prolongado, levantando-se somente quando 
estimulada. O rebanho apresenta alto índice de 
metrite puerperal e retenção de placenta inclusive 
com óbito de animais. Apesar disto, o índice de parto 
é elevado e a taxa de aborto, baixa. Os exames de 
brucelose, tuberculose, tricomonose, vibriose, 
neosporose e leptospirose, realizados regularmente, 
não foram indicativas da presença destas doenças no 
rebanho. A alimentação era à base de silagem, feno, 
ração comercial e sal mineral preparado na 
propriedade. A conduta indicada seria tomar medidas 
profiláticas de emergência e tratar do animal doente 
com:  

 
A) Antibiótico local, corticóide intramuscular e 
gluconato de cálcio intravenoso e introduzir sal 
mineral comercial rico em fósforo. 
 
B) Antibiótico local, antiinflamatório não esteróide 
intramuscular e gluconato de cálcio intravenoso e 
introduzir sal mineral comercial rico em fósforo. 
 
C) Antibiótico local, antiinflamatório não esteróide 
intramuscular e gluconato de cálcio intravenoso e 
introduzir sal mineral comercial rico em vitamina E e 
selênio. 
 
D) Antibiótico sistêmico, antiinflamatório não 
esteróide intramuscular, gluconato de cálcio 
intravenoso e introduzir sal mineral comercial rico em 
fósforo. 
 
E) Antibiótico sistêmico, antiinflamatório não 
esteróide intramuscular e gluconato de cálcio 
intravenoso e introduzir sal mineral comercial rico em 
vitamina E e selênio. 

 
4. São técnicas cirúrgicas da região anogenital da vaca 

as seguintes denominações listadas abaixo: 
 

A) Técnica de Flessa e técnica de Baroni. 
B) Técnica de McCormick e técnica de Corner. 
C) Técnica de Rosenberger e técnica de Caslick. 
D) Técnica de Flessa e técnica de Bühner. 
E) Técnica de Bühner e técnica de McCormick. 
 

5. O manejo sanitário, na produção animal, é 
extremamente importante, podendo às vezes se 
constituir no principal fator de aumento ou queda da 
produtividade. Considerando aspectos de sanidade 
de ovinos e caprinos, leia as afirmativas abaixo: 
 
I. A disseminação da CAE (artrite encefalite 

caprina) pode ocorrer devido ao aleitamento 
artificial dos cabritos; 

II. As categorias mais sensíveis à verminose 
gastrintestinal são: fêmeas em lactação e animais 
recém-nascidos; 
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III. Pode-se recomendar um vermífugo para um 
rebanho de ovinos ou caprinos, baseado nos 
dados de literatura publicados para uma 
determinada região do país; 

 
IV. Ao formular a dieta de ovinos e caprinos, deve-se 

ter muita atenção quanto ao nível de cálcio e 
fósforo, mantendo sempre uma relação de, no 
mínimo, 1,2 Ca: 1,0 P, a fim de se evitar 
problema de urolitíase; 

 

V. Para ovinos que consomem concentrados 
regularmente, o sal de bovinos não deve ser 
utilizado, devido a problemas quanto ao nível de 
cobre, que pode causar intoxicação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
D) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
6. Uma vaca leiteira de produção elevada apresentou, 

três semanas após parir, queda acentuada da 
quantidade diária de leite, estado de apatia e 
anorexia. As glândulas mamárias estavam hígidas e 
a pulsação, movimentos respiratórios e temperatura 
interna, dentro dos padrões de normalidade. O 
médico veterinário suspeitou de acetonemia e o 
tratamento proposto foi baseado no emprego de 
polietilenoglicol, por via oral. A finalidade deste 
tratamento é: 

 
A) Aumentar os teores de oxaloacetato e diminuir os 

de glicose no sangue. 
 

B) Aumentar os teores de oxaloacetato e aumentar 
os de glicose no sangue. 

 
C) Diminuir os teores de oxaloacetato e diminuir os 

de betahidroxibutirato no sangue. 
 

D) Diminuir os teores de oxaloacetato e aumentar os 
de betahidroxibutirato no sangue. 

 

E) Manter os teores de oxaloacetato e diminuir os de 
betahidroxibutirato no sangue. 

 
7. Na técnica de transferência de embriões em bovinos, 

a avaliação morfológica do embrião deve considerar 
a: 

 
A) Coloração e o tamanho dos blastômeros, o tamanho 

da blastocele e a integridade do embrião. 
 

B) Integridade da zona pelúcida, a quantidade de 
células presentes no embrião e a coloração da 
blastocele. 

C) Coloração e a integridade da blastocele e a 
integridade e o estágio de desenvolvimento do 
embrião. 
 

D) Quantidade de células presentes e o estágio de 
desenvolvimento do embrião e o tamanho da 
blastocele. 
 

E) Coloração e o tamanho dos blastômeros, a 
integridade da zona pelúcida e o estágio de 
desenvolvimento do embrião. 

 
8. A verminose nos ruminantes é responsável por 

elevados prejuízos econômicos e seu controle é 
baseado no emprego de compostos anti-helmínticos. 
Nos ovinos, um importante nematóide hematófago 
que apresenta resistência a praticamente todos os 
vermífugos vem dificultando o controle químico. Esse 
nematóide é: 

 
A) Nematodirus battus. 
B) Cooperia curticei. 
C) Trichostrongylus axei. 
D) Haemonchus contortus. 
E) Strongyloides papillosus. 

 
9. Na terapêutica da mastite é necessária a aplicação 

de antimicrobianos. Considerando esse aspecto, 
indique se são Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as 
afirmativas abaixo. 

 
(__)O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento é o órgão governamental encarregado 
do registro de todos os medicamentos de uso 
veterinário, realizando, ainda, a fiscalização dos 
produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos 
que os fabricam ou comercializam. 
 
(__)O uso indiscriminado de antimicrobianos na 
terapêutica da mastite tem contribuído para o 
fenômeno da resistência bacteriana. 
 
(__)A passagem de medicamentos antimicrobianos 
ou de seus resíduos do sangue do animal para o leite 
ocorre de forma bastante reduzida, considerando-se 
as características da glândula mamária dos bovinos. 
 
(__)Considerando-se a questão do risco à saúde 
pública, é possível que um leite seja considerado 
adequado para o consumo mesmo contendo 
resíduos de um dado antimicrobiano. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
CORRETA. 
 
A) F – V – V – V 
B) F – F – V – V 
C) V – F – F – V 
D) V – V – F – F 
E) V – V – V – V 
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10. Em casos de metrite purulenta, a ausência de 
eosinófilos no leucograma indica tratar-se de: 

 
A) Infecção viral de prognóstico reservado. 
B) Infecção bacteriana de evolução benigna. 
C) Processo tóxico-exógeno grave. 
D) Processo infeccioso de prognóstico reservado a 

grave. 
E) Processo viral de prognóstico benigno. 

 
11. Em vacas, durante o período pré-parto, as práticas 

de reduzir a ingestão de cálcio e aplicar injeções de 
selênio, objetivam reduzir, respectivamente, a 
incidência de: 

 
A) Cetose e doença do músculo branco. 
B) Febre do leite e tetania das pastagens. 
C) Osteoporose e cetose. 
D) Febre do leite e retenção de placenta. 
E) Retenção de placenta e cetose. 

 
12. A ocorrência de mastites provoca consideráveis 

prejuízos à produção leiteira, sendo particularmente 
importante a mastite subclínica, que juntamente com 
a crônica, pode freqüentemente afetar 50% dos 
animais em um plantel. Sendo facilmente transmitido 
durante a ordenha, respondendo pobremente aos 
tratamentos e causando mastite aguda e crônica, o 
principal agente etiológico das mastites é: 

 
A) Corynebacterium pyogenes. 
B) Streptococcus agalactiae. 
C) Escherichia coli. 
D) Pseudomonas aeruginosa. 
E) Staphylococcus aureus. 

 
13. Uma vaca leiteira em início de lactação apresentou 

anorexia e queda na produção de leite súbita. Ao 
exame clínico, nota-se o animal com os membros 
anteriores apoiados sobre o cocho, com 
arqueamento do dorso e vazio do flanco esquerdo 
levemente dilatado, relutando em andar quando 
estimulado. Adicionalmente observa-se hálito 
cetônico, temperatura retal de 40,0C, freqüência 
cardíaca de 90 bpm, freqüência respiratória de 30 
mpm e atonia ruminal. O animal ainda responde com 
um leve gemido ao receber um golpe rápido na 
região do esterno, característico de reticuloperitonite 
traumática. 
 
Descartada a possibilidade de tratamento cirúrgico, 
na conduta conservadora é imprescindível realizar: 
 
A) Fluidoterapia e rolamento do animal, se 

necessário, com uso de uma tábua apoiada 
sobre o abdome. 

 
B) Administração de agentes antiespumantes e 

estímulo ao exercício em regiões acidentadas de 
aclive e declive para estimular a eructação. 

 
 
 

C) Antibioticoterapia, fornecimento de água e 
alimento, e realização da ordenha no mesmo 
local para evitar que o animal se mova e desfaça 
as aderências peritoniais. 

 
D) Administração de antiácidos orais e/ou sistêmicos 

e lavagem ruminal com emprego de sonda e 
água morna. 

 
E) Terapia de reposição com compostos 

gluconeogênicos, como a glicose, propilenoglicol 
ou glicerina, e/ou tratamento hormonal com 
corticóides, como a dexametasona. 

 
14. Em um período de seca, um agricultor permitiu que 

um pecuarista soltasse suas ovelhas para pastar num 
pomar de laranjas. Cerca de 15 horas após, vários 
animais apresentaram um quadro de inquietude, 
sialorréia, dispnéia, tremores musculares 
generalizados, meteorismo gasoso e miose; alguns 
ovinos sucumbiram. Baseado no histórico e no 
quadro clínico, o diagnóstico presuntivo e o 
tratamento de emergência devem ser, 
respectivamente, 

 
A) Intoxicação cúprica e uso sistêmico de 

tetratiomolibdato. 
B) Intoxicação por organoclorados e uso sistêmico 

de atropina. 
C) Intoxicação cúprica e uso oral de sulfato e 

molibdato de sódio. 
D) Intoxicação por organofosforados e uso sistêmico 

de atropina. 
E) Intoxicação por organofosforados e uso sistêmico 

de pilocarpina. 
 
15. Um médico veterinário foi chamado para atender 

garrotes, recém-introduzidos num confinamento, com 
dois quadros distintos de broncopneumonia. No 
primeiro, os animais se apresentavam com febre 
(41,2 °C), sialorréia, taquipnéia, presença de 
estertores úmidos (crepitações) na região anterior e 
ventral dos pulmões e à percussão, estas áreas 
manifestavam som submaciço. O exame laboratorial 
revelou leucopenia, com neutropenia e desvio à 
esquerda, e alto teor de fibrinogênio. No segundo, os 
animais apresentavam-se com intensa tosse 
produtiva, secreção seromucosa nasal, normotermia, 
taquipnéia, dispnéia e presença de estertores úmidos 
em todo o pulmão e leve enfisema na região dorsal; o 
leucograma revelou eosinofilia e teor de fibrinogênio 
normal. Estes dados permitem, respectivamente, os 
seguintes diagnósticos presuntivos: 

 
A) Tuberculose pulmonar e pasteurelose. 

 
B) Pneumonia verminótica por Dictyocaulus 

viviparus e tuberculose pulmonar. 
 

C) Tuberculose pulmonar e pneumonia verminótica 
por Muellerius capillaris. 
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D) Broncopneumonia bacteriana e pneumonia 
verminótica por Dictyocaulus viviparus. 

 
E) Pasteurelose e pneumonia verminótica por 

Muellerius capillaris. 
 
16. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose Animal prevê o uso de 
vacina viva, elaborada com a amostra 19 de Brucella 
abortus, para o controle da brucelose bovina. O uso 
desta vacina é restrito a fêmeas com idade entre 3 e 
8 meses, pois animais vacinados neste período: 

 
A) Tornam-se sua maioria sorologicamente 

negativos dentro de 9 meses, o que permite 
diferenciá-los daqueles infectados. 

 
B) Desenvolvem maiores títulos de anticorpos 

séricos os quais são responsáveis pelo fenômeno 
de proteção. 

 
C) Apresentam intensa atividade mitótica em suas 

células germinativas, favorecendo a replicação 
da amostra vacinal. 

 
D) Apresentam maior resistência natural à 

replicação da amostra vacinal, impedindo o 
desenvolvimento de lesões. 

 
E) Apresentam anticorpos maternais, permitindo a 

replicação da amostra vacinal sem a produção de 
lesões. 

 
17. Uma vaca de 400 kg será submetida à sedação com 

xilazina para se realizar uma descorna cosmética. 
Não há informação precisa a respeito do jejum. Neste 
caso você posicionaria o animal em: 
 
A) Decúbito lateral direito. 
B) Decúbito lateral esquerdo.  
C) Decúbito dorsal. 
D) Qualquer decúbito. 
E) Decúbito esternal. 

 
18. Em relação à anatomia e fisilologia das femeas 

bovinas assinale a alternativa correta: 
 

A) As fêmeas dos animais domésticos nascem com 
número ilimitado de folículos primordiais nos 
ovários e por isso tem boa longevidade 
reprodutiva. 

 
B) As vacas desde a idade de bezerras tem 

dinâmica folicular presente, mas torna-se mais 
presente quando elas entram na idade da 
puberdade. 

 
C) O ligamento que sustenta o sistema genital 

feminino chama-se ligamento largo, mas ao se 
inserir nos ovários, ele se chama mesovário, ao 
se inserir nas trompas chama-se metrosalpinge e 
ao se inserir no útero chama-se de metrométrio. 

 

D) As salpinges dividem-se em três segmentos 
importantes (fimbrias, infundíbulo e istmo), pois 
cada um deles detém importante função na 
condução do embrião.  

 
E) As fêmeas dos animais domésticos nascem com 

um limitado número de folículos primordiais nos 
ovários, mas durante sua vida elas tem a 
ovulogenese, não deixando que o numero de 
folículos reduza-se. 

 
19. Quanto ao esquema de vacinação de pequenos 

ruminantes, assinale a alternativa correta. 
 

A) As vacinações das fêmeas devem ser feitas 
sempre no terço final da gestação. 
 
B) Reprodutores não precisam ser vacinados, pois 
não irão transmitir imunidade aos seus 
descendentes. 
 
C) Filhotes devem ser vacinados com duas doses, 
em intervalos de cerca de 90 dias. 
 
D) A vacinação contra tétano não é recomendada 
para pequenos ruminantes. 
 
E) A vacinação contra ectima contagioso é feita intra-
muscular. 

  
20. Analise os seguintes conceitos, determine se são 

verdadeiros (V) ou falsos (F), e assinale a alternativa 
que contenha a seqüência correta: 

 
(     ) Os caprinos comumente apresentam casos de 

intoxicação por plantas tóxicas. 
 

(     ) Excesso de peso em caprinos e ovinos pode 
indicar problemas de manejo na propriedade, 
sendo fator predisponente para algumas 
doenças. 

 
(     ) A descorna dos cabritos alguns dias após o 

nascimento pode ser a porta de entrada para o 
Clostridium tetani. 

 
(     ) Problemas de mielite ascendente são 

observados somente se a caudectomia for 
realizada com anéis elásticos. 

 
(     ) Cordeiros e cabritos podem apresentar 

problemas de entrópio, que podem ser 
facilmente diagnosticados no exame clínico 
destes animais. 

 
A) V; V; V; F; V 
B) F; V; V; V; V 
C) F; V; F; V; F 
D) V; F; V; F; V 
E) F; V; V; F; V 
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21. Analise os seguintes conceitos quanto ao método 
FAMACHA©, determine se são verdadeiros (V) ou 
falsos (F), e assinale a alternativa que contenha a 
seqüência correta:  

 
(     ) O método Famacha© está baseado na 

identificação de animais clinicamente anêmicos, 
utilizando uma tabela de referência. 

 
(     ) A principal desvantagem do método é sua 

utilização específica para o parasito 
Trichostrongylus. 

 
(     ) O método Famacha© objetiva, a longo prazo, a 

seleção de animais que apresentam maior 
resistência e resiliência aos parasitos 
gastrintestinais. 

 
(     ) A principal vantagem do método é preservar a 

população refúgio e diminuir a pressão de 
seleção dos parasitos aos princípios ativos. 

 
(     ) A freqüência de avaliações dos animais pelo 

método depende de fatores como a 
susceptibilidade das categorias a serem 
avaliadas, do clima e das condições gerais do 
rebanho. 

 
A) V; V; V; F; F 
B) F; V; F; V; V 
C) V; F; V; V; V 
D) V; F; V; F; V 
E) F; F; V; F; V 

  
22. Se na seleção de um touro for examinado apenas o 

sêmen colhido com estímulo de eletro-ejaculador, 
que importante aspecto reprodutivo poderá ficar 
mascarado? 

 
A) Modificação do vigor espermático.  
B) Libido sexual. 
C) Modificação da morfologia espermática. 
D) Taxa de alterações patológicas nos 

espermatozóides. 
E) Modificação na motilidade espermática. 

 
23. No exame clínico-andrológico de um touro, detectou-

se hipoplasia testicular parcial unilateral. Entretanto, 
a taxa de fertilidade das fêmeas cobertas por esse 
touro estava dentro da normalidade. Qual a 
providência a ser adotada em relação a esse touro?  

 
A) Mantê-lo no rebanho, pois a taxa de fertilidade 

está dentro da normalidade. 
 

B) Mantê-lo no rebanho e proceder ao tratamento da 
anomalia. 
 

C) Eliminá-lo, pois essa anomalia é de caráter 
hereditário.  

 
 

 

D) Mantê-lo no rebanho e retirar a gônada afetada. 
 

E) Mantê-lo no rebanho, porém, diminuindo o 
número de fêmeas para cobrição. 

 
24. A hipocalcemia da vaca parturiente pode apresentar 

alta incidência em fêmeas multíparas que recebem, 
no pré-parto, uma dieta: 
 
A) Altamente catiônica, rica em sódio e potássio. 
B) Altamente aniônica, rica em cloro e enxofre.  
C) Altamente catiônica, rica em cloro e enxofre. 
D) Altamente aniônica, rica em sódio e potássio. 
E) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
25. As provas de pesquisa dolorosa (percussão dolorosa, 

rampa, beliscamento do dorso e prova do bastão) 
devem ser utilizadas em conjunto, pois uma 
complementa a outra no diagnóstico de uma 
importante doença que afeta os bovinos. Essa 
enfermidade denomina-se:  

 
A) Intussuscepção. 
B) Vólvulo (volvo). 
C) Reticulite traumática. 
D) Torção uterina. 
E) Deslocamento de abomaso. 

 
26. Os reativos presentes no CMT (California mastitis test) 

estão aptos a detectar as seguintes alterações no 
leite:  
 
A) pH do leite e presença de bactérias. 
B) Presença de leucócitos e de bactérias. 
C) Presença de leucócitos e pH do leite. 
D) Teor de cloretos e presença de leucócitos. 
E) Presença de bactérias e teor de cloretos. 

 
27. É comum encontrar no parto de vacas muito velhas a 

seguinte condição distócica: 
 

A) Estreitamento da pelve.  
B) Atonia ou inércia uterina.  
C) Hipertonia uterina.  
D) Hipermotilidade fetal. 
E) Hipocalcemia 
 

28. O teste de tuberculinização utilizado no diagnóstico 
da tuberculose bovina consiste numa reação de: 

 
(A) Hipersensibilidade imediata. 
(B) Hipersensibilidade tardia.  
(C) Imunidade humoral. 
(D) Choque anafilático. 
(E) Todas as alternativas acima estão incorretas. 

 
2299..  Sobre a Febre Aftosa, é correto afirmar:  

  
A) A doença ocorre esporadicamente no Brasil. 

 
B) O Brasil apresenta situações epidemiológicas 

distintas, caracterizadas por zonas livres, tampão 
e endêmica. 
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C) A doença foi erradicada do país no final do século 
XX.  
 

D) Os focos da doença são registrados em qualquer 
região do país com a mesma freqüência. 

 

E) A febre aftosa afeta apenas a Europa. 
 
30. A presença de grandes folículos (> 8mm) nos ovários 

de vacas durante o primeiro trimestre de gestação, 
deve ser considerada:  

 
A) normal, em conseqüência da manutenção das 
ondas de crescimento folicular neste período  
 
B) anormal, em conseqüência de altas concentrações 
séricas de FSH  
 
C) anormal, em conseqüência de altas concentrações 
séricas de progesterona  
 
D) normal, em conseqüência de altas concentrações 
séricas de LH 
 
E) nenhuma das alternativas acima esta correta 

 
31. Os hormônios empregados para superovulação, 

indução da ovulação e luteólise em bovinos são, 
respectivamente:  

 
 A) FSH, cloprostenol e progesterona.  
 B) FSH, HMG e prostaglandina F2. 
 C) FSH, HCG e prostaglandina F2.  
 D) FSH, progesterona e prostaglandina F2. 
 E) FSH, progesterona e LH. 

 
32. A bioestimulação através da presença do macho 

pode ser uma estratégia de manejo utilizada para 
promover o aparecimento de cio nas fêmeas bovinas. 
Neste sentido é correto afirmar:  

 
A) Só tem efeito estimulador para novilhas pré-

púberes. 
B) Não apresenta resultado satisfatório em bovinos.  
C) É uma estratégia de manejo que mostra 

resultados satisfatórios para vacas em anestro 
nutricional.  

D) Pode reduzir o intervalo do parto ao primeiro cio 
pós-parto. 

E) Todas as alternativas acima estão corretas. 
  
33. A inseminação artificial em horário pré-fixado é uma 

ferramenta importante para inúmeras situações de 
manejo em bovinos leiteiros, sendo o protocolo 
Ovsynch uma das possibilidades neste sentido. 
Marque a alternativa correta:  
 
A) A segunda dose de GnRH tem a finalidade de 

promover a regressão do folículo dominante, 
devendo ser realizada sete dias após a PGF-2. 

 

B) O princípio desse protocolo consiste em provocar 
a ovulação e formação de um corpo lúteo ou 
luteinização do folículo dominante, para posterior 
luteólise com o uso de PGF-2. 

 
C) Esse protocolo consiste na aplicação de GnRH, 

acompanhado por uma dose de PGF-2 48 horas 
após e nova dose de GnRH sete dias depois. 

 
D) Esse protocolo consiste na aplicação de GnRH, 

seguido por uma dose de PGF-2 sete dias após e 
nova dose de GnRH 48 horas depois, sendo a 
inseminação artificial realizada a seguir, 48-56 
horas após. 

 
E) Todas as alternativas acima estão corretas. 

 
34. É verdadeiro afirmar em relação as plantas tóxicas:  

 
A) Algumas plantas, como por exemplo, Pteridium 

aquilinum, para causar o quadro clínico de 
intoxicação em bovinos, devem ser consumidas 
por um período de três semanas até um ano, 
dependendo isso da quantidade consumida. 

 
B) É impossível que um animal possa consumir uma 

planta tóxica por um período superior a um mês, 
porque nesse período se desenvolve uma 
insuficência hepática grave. Cita-se como 
exemplo a Latana camara e Cestrum levigatum. 

 
C) A toxidez da planta independe do solo onde se 

desenvolve. O que existe é a maior 
sensibilização da espécie envolvida.  

 
D) Resistência é um termo utilizado para designar a 

tolerância que as diferentes espécies apresentam 
em relação a uma planta. 

 
E) O Brasil não apresenta problemas com plantas 

tóxicas. 
 
35. Logo após o parto, a maioria das vacas apresenta 

alto índice de contaminação uterina. Por que a maior 
parte destas não acontece a instalação de 
endometrites ou metrites? 
 
A) Porque os hormônios envolvidos com o início da 

lactação inibem o desenvolvimento bacteriano no 
útero. 
 

B) Porque a ocitocina apresenta ação 
bacteriostática. 
 

C) Porque o mecanismo de defesa do útero é 
estimulado pela dilatação cervical e pelos níveis 
séricos de progesterona, que encontram-se 
elevados imediatamente antes do parto. 

 
D) Porque o útero apresenta um mecanismo próprio 

de defesa, constituído por fatores humorais e 
celulares, especialmente os leucócitos, cuja ação 
é estimulada por hormônios estrogênicos. 
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E) As vacas não possuem um bom mecanismo de 
defesa devido as características anatômicas do 
trato reprodutivo. 

  
36. Além da ocitocina que outros hormônios exercem 

ação sobre o parto?  
 
A) GnRH; estrógeno e tiroxina.  
B) GnRH; vasopressina e cortisol.  
C) PGF2α; estrógeno e cortisol.  
D) PGF2α; progesterona e aldosterona. 
E) FSH, estrógeno e ECG. 

 
37. Quanto à hipocalcemia, também conhecida como 

paresia puerperal, febre vitular e febre do leite, é 
correto afirmar: 

 
A) É freqüente em ovinos, caprinos e bovinos com 

partos distócicos. 
 

B) É rara em novilhas e vacas de alta produção. 
 

C) Em bovinos é mais freqüente nas primeiras 48 
horas após o parto.  

 
D) Mais de 70% dos casos clínicos em bovinos 

ocorrem no período do pico de lactação. 
 

E) A hipocalcemia corresponde a apenas 20% das 
doenças metabólicas em bovinos. 

 
38. Com relação à intoxicação aguda por Pteridium 

aquilinum em bovinos é verdadeiro afirmar: 
 

A) Ocorre em condições experimentais em virtude 
de sua baixa palatabilidade. 

 
B) É caracterizada por um quadro hemorrágico e 

hipertérmico.  
 

C) É caracterizada por um quadro de hemorragia e 
de paraplegia. 
 

D) Está relacionada ao aparecimento de mioma 
como conseqüência dos altos níveis de 
estrógenos. 

 
E) Na intoxicação aguda por Pteridium aquilinum em 

bovinos só ocorrem os quadros crônicos. 
 
39. O Psoroptes ovis é uma sarna de ovinos: 

 
A) Superficial e de notificação obrigatória à Defesa 

Sanitária Animal. 
B) Profunda e de não notificação obrigatória.  
C) Cavitária e benigna.  
D) Sistêmica e maligna. 
E) Superficial e de não notificação obrigatória.  

 
 
 
 
 

40. Assinale a alternativa correta em relação ao 
timpanismo em bovinos: 
 
A) O timpanismo primário é resultante da obstrução 

do esôfago, como conseqüência da ingestão de 
alimentos grosseiros. 

 
B) O timpanismo primário é resultante da obstrução 

do esôfago e faringe por tumores primários 
daqueles sítios anatômicos. 
 

C) O timpanismo primário é resultante da ingestão 
de alimentos ricos em saponinas e obstrução do 
esôfago. 
 

D) O timpanismo primário é resultante da ingestão 
de alimentos ricos em saponinas. 

 
E) Nenhuma das alternativas acima esta correta. 
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