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1. O médico veterinário deve ter a habilidade de se ex-
pressar com a terminologia técnica e científica ade-
quada. Em relação à terminologia anatômica, o uso de 
termos direcionais como proximal e distal, dorsal e 
ventral, lateral e medial, é fundamental para a correta 
comunicação entre médicos veterinários de diferentes 
áreas clínicas e laboratoriais, bem como para a reda-
ção de textos científicos, relatos e encaminhamentos.  

 
Em relação à utilização dessa terminologia, é  
CORRETO afirmar que: 

 

A) a articulação do joelho está localizada  
ventralmente ao fêmur. 

B) o carpo é uma articulação distal ao metacarpo. 
C) a vesícula urinária é palpável na região cranial do 

abdome. 
D) o fígado se relaciona com a face caudal do  

diafragma. 
E) os dois pulmões estão em posição medial em  

relação ao coração e mediastino. 
 

2. O conhecimento da anatomia topográfica regional e 
superficial é fundamental para a identificação de de-
terminadas condições patológicas, bem como para a 
correta comunicação entre veterinários. Segundo Me-
righi (2010), as regiões da cabeça são diferenciadas 
em regiões da face e cranianas. A delimitação de ca-
da região da face se baseia nos pontos de referência 
que são utilizados para traçar os limites topográficos. 
Por outro lado, as regiões cranianas possuem deno-
minações correspondentes àquelas dos ossos que 
constituem o crânio. Deste modo, selecione a alterna-
tiva que contenha apenas regiões da face. 

 

A) Regiões nasal, oral, zigomática e mentoniana. 
B) Regiões nasal, oral, auricular e frontal. 
C) Regiões palpebral, infraorbitária, parietal e  

intermandibular. 
D) Regiões mentoniana, massetérica, auricular e 

temporal. 
E) Regiões zigomática, massetérica, auricular e  

frontal. 

 

3. Com relação à ética profissional, é INCORRETO  
afirmar que o médico veterinário poderá: 

 

A) no exercício profissional, usar procedimentos hu-
manitários para evitar sofrimento e dor ao animal. 

B) relacionar-se com os demais profissionais, valori-
zando o respeito mútuo e a independência profis-
sional de cada um, buscando sempre o bem-estar 
social da comunidade. 

C) escolher livremente seus clientes ou pacientes, 
exceto quando não houver outro médico veteriná-
rio na localidade onde exerça sua atividade, 
quando outro colega requisitar espontaneamente 
sua colaboração ou nos casos de extrema urgên-
cia ou de perigo imediato para a vida do animal ou 
do homem. 

D) receber desagravo público, quando solicitar ao 
CRMV, se ofendido no exercício de sua profissão. 

E) alterar prescrição ou tratamento determinado por 
outro médico veterinário, salvo em situação de in-
dispensável conveniência para o paciente, deven-
do comunicar imediatamente o fato ao médico ve-
terinário desse paciente. 

 

4. A biodisponibilidade de uma droga ácida administrada 
por via intravenosa em um animal pode aumentar se:  

 

A) alcalinizarmos o pH  da urina. 
B) acidificarmos o pH da urina. 
C) acidificarmos o pH do estômago. 
D) alcalinizar o pH do sangue. 
E) alcalinizarmos o pH do estômago. 
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13 DE JANEIRO DE 2014 
 
 

Programa de Residência em Clínica e 
Cirurgia em Equinos 

 
Duração total da prova: 4 horas 

 

 
O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 

NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 
RASURAS. 

 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 07/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva. 

 

 

CÓDIGO DE PROVA   
0004 
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5. Os vasos sanguíneos servem a dois sistemas circula-
tórios separados. O sistema pulmonar (pequena circu-
lação) circula sangue através dos pulmões. A circula-
ção sistêmica (grande circulação) carreia sangue que 
retornou dos pulmões para todo o corpo. O conheci-
mento das relações funcionais entre esses dois ramos 
da circulação sanguínea e as estruturas cardíacas 
responsáveis pela promoção desta circulação é fun-
damental para a identificação de sinais clínicos em si-
tuações de insuficiência cardíaca.  Pode se afirmar 
que, em um paciente cardiopata, o edema pulmonar 
agudo é um sinal de desequilíbrio e evolução para um 
quadro de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. 
Assinale a alternativa que contenha o aspecto fisioló-
gico adequado para justificar essa afirmação.  

 

A) O átrio esquerdo é o responsável pela pressão 
necessária para a circulação pulmonar. 

B) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 
para o ventrículo esquerdo. 

C) As veias cava cranial e cava caudal desembocam 
no átrio esquerdo. 

D) As veias pulmonares carreiam sangue oxigenado 
dos pulmões para o átrio esquerdo. 

E) A pressão nas artérias pulmonares se eleva com 
a insuficiência do ventrículo esquerdo 

 
6. O parto, algumas vezes chamado de parturição, é o 

processo fisiológico pelo qual o útero gestante elimina 
o feto e as membranas fetais da mãe (REECE, 2008). 
Conhecer os eventos envolvidos nesse processo auxi-
lia o médico veterinário, em atendimento de emergên-
cia, a tomar decisões que podem garantir a sobrevi-
vência da mãe e do(s) neonato(s). Com base na fisio-
logia da reprodução de fêmeas de mamíferos domés-
ticos, assinale a alternativa que contenha uma condu-
ta adequadamente justificada com uma parturiente. 

 
A) Glândulas mamárias aumentadas e com secreção 

de material leitoso indicam necessidade de inter-
venção imediata. 

B) O relaxamento da musculatura abdominal indica 
inércia uterina e a necessidade de cesariana ou 
aplicação de ocitocina. 

C) O uso da ocitocina não produzirá contrações efici-
entes se o feto não estiver maduro. 

D) Edema da vulva e eliminação de uma secreção de 
muco por ela indica morte fetal, com maceração, e 
justificam a histerectomia fechada. 

E) Parturientes com sinais de inércia uterina devem 
receber anti-inflamatórios não esteroides, inibido-
res da produção de prostaglandinas, para melho-
rar a resposta à ocitocina. 

 
7. Utilizar radiografias como ferramenta de apoio é uma 

habilidade importante para o médico veterinário, es-
pecialmente em um ambiente hospitalar.  Nas situa-
ções de emergência, a escolha do procedimento e a 
interpretação de seus resultados não devem ser adia-
das. Um exemplo desses quadros é a insuficiência 
respiratória aguda, em que a realização e interpreta-
ção das radiografias torácicas devem considerar al-

guns itens. Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE um deles. 

 
A) A radiografia torácica deve ser obtida imediata-

mente após a admissão de um paciente dispnei-
co, antes de qualquer outro procedimento que 
possa agitar o animal. 

B) Deve ser considerada a necessidade de identificar 
rapidamente fraturas costais, que devem ser tra-
tadas com procedimento cirúrgico ortopédico de 
urgência. 

C) A radiografia torácica de um paciente com pneu-
motórax demonstrará um importante aumento de 
radiopacidade no espaço pleural, pela facilidade 
com que os raios atingem o filme radiográfico. 

D) Em um paciente com efusão pleural, o filme radi-
ográfico será mais escurecido que em um pacien-
te normal pela grande absorção dos raios pelo lí-
quido torácico. 

E) Em uma radiografia de tórax, a imagem dos pul-
mões normais deverá ser escura porque os raios-
x não foram absorvidos pelo ar do trato respirató-
rio. 

 
8. Imagens ultrassonográficas podem ser obtidas de 

diferentes regiões dos animais, em procedimentos 
não invasivos e minimamente desconfortáveis para a 
maioria dos animais domésticos.  A realização destes 
procedimentos requer preparos como a restrição ali-
mentar, remoção das fezes, uso de laxantes e antiga-
ses para os exames abdominais, além da realização 
de tricotomia e o uso do gel acústico sobre a pele. As-
sinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE a 
realização desses procedimentos de preparação. 

 
A) O gás visceral ou localizado entre o transdutor e a 

pele produz reverberação. 
B) Os pelos devem ser removidos para evitar o atrito 

com o transdutor ultrassonográfico e aumentar a 
vida útil do equipamento. 

C) Os gases intestinais causam desconforto durante 
o exame abdominal e impedem a realização do 
procedimento. 

D) O gel acústico permite o deslizamento do transdu-
tor, para que haja a produção de ondas ultrassô-
nicas. 

E) O exame realizado sobre a pele seca permite vi-
sualizar apenas as camadas mais superficiais da 
região examinada.  

 
9. “Substâncias químicas, quando em contato sobre a 

pele, podem ligar-se às proteínas da pele e os com-
plexos resultantes serem processados pelas células 
de Langerhans [...] estas migram para os linfonodos 
[...] e apresentam o antígeno às células T. Enquanto 
apresentam o antígeno, as células de Langerhans se-
cretam grande quantidade de IL-12 e IL-8 incitando a 
resposta de células Th1. O mecanismo efetor dessas 
células leva a atividades celulares que resultam no 
desenvolvimento de vesículas intraepiteliais intensa-
mente pruriginosas...” (TIZARD, Ian. Imunologia veterinária: 
uma introdução. 8. ed. 2008, p. 384-85. Adaptado). 
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O texto acima se refere à: 

 
A) reação de hipersensibilidade tipo I. 
B) dermatite atópica. 
C) dermatite de contato alérgica. 
D) alergia a parasitas. 
E) dermatite alérgica a saliva de pulga. 

 
10. Com relação à toxicologia, é INCORRETO afirmar 

que: 

 
A) as tetracicinas, sulfonamidas, clorpromazina e 

ácido nalidíxico são exemplos de substâncias 
químicas fototóxicas. 

B) os inseticidas organofosforados sofrem, em sua 
maioria, biotransformação por enzimas do cito-
cromo P450 para produzir a toxina ativa 

C) o órgão alvo da toxicidade não é necessariamente 
o local de acúmulo da substância química, por 
exemplo, o chumbo concentra-se nos ossos, po-
rém, a sua ação tóxica primária é observada em 
tecidos moles. 

D) idiossincrasia é uma reatividade anormal, peculiar 
a determinado indivíduo, a uma substância quími-
ca. 

E) a resposta alérgica tipo I ou citolíticas são media-
das por anticorpos IgG e IgM. 

 
11. Quais parâmetros são esperados em um cavalo com 

endotoxemia e choque hipovolêmico decorrente de 
hemorragia grave? 

 
A) 80 a 90 batimentos por minuto, 30 a 40 movimen-

tos por minuto e 36,0 a 37,5
°
C. 

B) 30 a 44 batimentos por minuto, 12 a 20 movimen-
tos por minuto e 37,5 a 38,5

°
C. 

C) 120 a 140 batimentos por minuto, 5 a 10 movi-
mentos por minuto e 36,5 a 37,5

°
C. 

D) 30 a 44 batimentos por minuto, 12 a 16 movimen-
tos por minuto e 38,5 a 40

°
C. 

E) 12 a 20 batimentos por minuto, 12 a 20 movimen-
tos por minuto e 39,5 a 40

°
C. 

 
12. Um potro PSI de 2 meses de idade apresentou lace-

ração cutânea e recebeu uma sutura simples superfi-
cial. A lesão foi classificada como limpa e levemente 
contaminada. A antibioticoterapia recomendada foi 
com 20.000 UI de penicilina G potássica a cada 6 ho-
ras. Sabendo que a penicilina disponível no mercado 
é de 2.000.000 UI/10 ml e o potro possui 100 kg, co-
mo ele irá receber a medicação, em mililitros (ml)?  
 
A) 10 ml da medicação, imprescindivelmente pela via 

intramuscular, devido ao risco de embolias e mor-
te súbita. 

B) 2 ml da medicação, imprescindivelmente pela via 
intramuscular, devido ao risco de embolias e mor-
te súbita. 

C) 10 ml pela via intravenosa. 
D) 2 ml, pela via oral, por se referir a um potro neo-

nato. 

E) 1 ml pela via intravenosa. 

 
13. Quais medidas devem ser tomadas ao atender um 

cavalo que apresentou febre, secreção nasal purulen-
ta, aumento de volume dos linfonodos submandibula-
res e nódulos subcutâneos no pescoço e tórax?  

 
A) Realizar exames de PCR para vírus da influenza e 

herpesvírus, isolar os animais doentes e vacinar o 
rebanho. 

B) Suspeita de infecção por Burkholdelia mallei e de-
ve-se isolar o animal, realizar o teste de maleína 
imediatamente e notificar as autoridades sanitá-
rias.  

C) Realizar lavado broncoalveolar. 
D) Realizar hemograma, endoscopia e lavado tra-

queobrônquico. 
E) Realizar exame de Western Blot para influenza 

equina e isolar os animais. 

 
14. Um potro Manga-Larga apresenta claudicação e seve-

ra distensão do jarrete direito. Os seguintes achados 
laboratoriais foram obtidos:  

 

 

                           HEMOGRAMA 
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      CITOLOGIA DO LÍQUIDO SINOVIAL 
 

 
 

Pode se concluir que o equino apresenta: 

 
A) Artrite séptica. 
B) Rodococcose equina. 
C) Linfangite bacteriana. 
D) Tétano. 
E) Doença degenerativa articular. 

 
15. A imagem abaixo representa a endoscopia de um 

potro PSI de 3 anos de idade que apresentou queda 
na performance e ruído respiratório. Assinale a alter-
nativa que define o diagnóstico correspondente à 
imagem. 

 

 

 
 

A) Ulceração da aritenoide (condrite). 
B) Colapso faríngeo. 
C) Hemiplegia laríngea esquerda. 
D) Deslocamento dorsal do palato mole.  
E) Hemiplegia laríngea direita. 

16. Um efeito sistêmico e importante do câncer em ani-
mais é a perda de peso. Essa perda de peso associa-
da a alterações metabólicas, independente da absor-
ção nutricional adequada, é denominada: 
 
A) Acidose metabólica do câncer. 
B) Caquexia do câncer. 
C) Anorexia do câncer. 
D) Emaciação do câncer. 
E) Alcalose respiratória do câncer. 

 
17. Segundo BORGES. A.S.: MENDES, L.C.N.; KU-

CHEMBUCK, M.R.G. Exame neurológico em grandes 
animais. Parte 1 Encéfalo. Rev. Educ. Contin. CRMV-
SP/ Continuous Education Journal CRMV-SP, São 
Paulo, volume 2, fascículo 3, p.004-016,1999, as 
anormalidades de determinadas funções neurológi-
cas, são associadas à lesões de respectivos nervos 
cranianos. Assinale a alternativa que correlaciona ao 
número do nervo craniano (I, II, III...) à respectiva fun-
ção neurológica descrita nas afirmativas A, B e C. 

 
A: Visão. 
B: Movimentação da orelha, pápebra e lábio. 
C: Resposta normal aos sons 

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

 
18. Assinale o fármaco que deve ser utilizado para sedar 

um equino adulto, de comportamento agressivo, para 
realização de radiografias no membro posterior direito. 

 
A) Associação de xilazina e quetamina. 
B) Associação de xilazina e yoimbina. 
C) Detomidina. 
D) Associação de xilazina, romifidina e petidina. 
E) Butorfanol. 

 
19. Qual o valor da contagem de ovos por grama de fezes 

(OPG) que indica que um equino deve ser submetido 
à vermifugação? 

 
A) Acima de 700 ovos/g. 
B) Acima de 400 ovos/g. 
C) Acima de 100 ovos/g. 
D) Acima de 1000 ovos/g. 
E) Apresentando ovos nas fezes independentemente 

da contagem, o equino deve ser vermifugado. 

 
20. Considere o sonograma abaixo, o qual foi obtido de 

um cavalo BH de 5 anos de idade. O equino 
apresentou claudicação grave e edema na região dos 
tendões flexores após competição de salto. Assinale a 
alternativa que define um tratamento para essa lesão. 
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A) Repouso e imobilização com gesso sintético por 
30 dias. 

B) Repouso e infiltração de plasma rico em plaquetas 
após 30 dias da lesão inicial. 

C) Fasciotomia e “splitting”. 
D) Repouso e infiltração intralesional de plasma rico 

em plaquetas (PRP) após 7 dias da lesão inicial. 
E) Repouso e infiltração de células tronco 

semanalmente 2 meses após a lesão inicial. 

 
21. Defina os ossos demarcados pelas letras na imagem 

radiográfica abaixo  

 

 
 

A) F: Carpo radial; G: Carpo intermédio e H: Carpo 
ulnar. 

B) F: Segundo osso carpiano; G: terceiro osso carpi-
ano e H: quarto osso carpiano. 

C) F: Quarto osso carpiano; G: Terceiro osso carpia-
no e F: Segundo osso carpiano. 

D) F: Carpo ulnar; G: Carpo intermédio e F: Carpo 
radial. 

E) F: Carpo radial; G: Carpo intermédio e G: Carpo 
acessório. 

 
22. Sobre cicatriazação de feridas, analise as proposições 

a seguir. 

 
I. A maioria das feridas equinas cicatrizam por 

segunda intenção. 
II. Feridas dos membros equinos apresentam 

elevadas taxas de contração. 
III. O excesso de irritações como sujidades e 

bandagem favorecem a fibroplasia e, 
consequentemente, a formação do tecido de 
granulação exuberante. 

IV. A epitelização equina é limitada em feridas digitais 
de forma que a cicatrização ocorre apenas por 
fibroplasia. 

V. Feridas em membros apresentam maiores 
complicações como formação de tecido de 
granulação exuberante e cicatrização hipertrófica. 

 
A) Apenas V está correta. 
B) Apenas I, II e V estão corretas. 
C) Apenas III e V estão corretas. 
D) Apenas IV está correta. 
E) Apenas I e V estão corretas. 

 
23. Um cavalo apresentou claudicação severa do membro 

anterior direito. O bloqueio anestésico digital palmar 
não eliminou a dor; já o bloqueio abaxial causou me-
lhora significativa da manqueira. Seguidamente, o 
bloqueio isolado da articulação interfalangeana distal 
não causou nenhuma alteração na andadura,  porém, 
o bloqueio da bainha digital flexora causou abolição 
da dor. Desta forma, a interpretação desses testes 
sugere que: 

 
A) O cavalo apresenta lesão dos tendões flexores. 
B) O cavalo possui lesão na bursa do navicular. 
C) O cavalo possui lesões na sola do casco. 
D) O cavalo apresenta lesão no tendão flexor digital 

na região distal. 
E) O cavalo possui lesão no boleto. 

 
24. Considere as seguinte afirmações sobre oftalmologia 

aplicada equina: 

 
I. Cavalos com blefaroespasmo podem receber um 

exame oftálmico com bloqueio dos nervos 
auricupalpebral e supraorbitário para facilitar os 
procedimentos clínicos. 

II. O bloqueio de Pearson é apenas motor e não 
deve ser realizado para técnicas cirúrgicas. 

III. Lesões do IV par de nervos cranianos podem 
causar alteração no posicionamento ocular. 

IV. O processo úveal do cavalo é localizado no canto 
medial do olho. 

V. O tapetum lucidum do cavalo é limitado e é 
representado por uma pequena área no fundo do 
olho. 
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Estão CORRETAS apenas: 

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

 
25.  O cavalo apresenta diversas particularidades do 

intestino grosso, as quais favorecem os deslocamentos
e compactações. Assinale a alternativa que descreve 
em ordem oral para aboral tais segmentos intestinais. 

 
A) Céco, cólon dorsal direito, flexura diafragmática, 

cólon dorsal esquerdo, flexura pélvica, cólon 
ventral direito, flexura esternal, cólon ventral 
direito, cólon transverso, cólon menor, reto e 
ânus. 

B) Céco, cólon ventral direito, flexura esternal, cólon 
ventral esquerdo, flexura pélvica, cólon dorsal 
direito, flexura diafragmática, cólon dorsal direito, 
cólon transverso, cólon menor, reto e ânus. 

C) Cólon ventral direito, flexura esternal, cólon 
ventral esquerdo, céco, flexura pélvica, cólon 
dorsal direito, flexura diafragmática, cólon dorsal 
direito, cólon transverso, cólon menor, reto e 
ânus. 

D) Cólon dorsal direito, flexura esternal, cólon dorsal 
esquerdo, flexura pélvica, cólon ventral direito, 
flexura diafragmática, cólon ventral direito, cólon 
transverso, cólon menor, reto e ânus. 

E) Céco, cólon transverso, cólon ventral direito, 
flexura esternal, cólon ventral esquerdo, flexura 
pélvica, cólon dorsal direito, flexura diafragmática, 
cólon dorsal direito, cólon menor, reto e ânus. 

 
26. Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE 

os objetivos do casqueamento e ferrageamento do 
cavalo com laminite agudo. 

 
A) Amortecer o impacto na sola para evitar a perda 

óssea, impedir crescimento exagerado e buscar o 
paralelismo entre a parede do casco e a borda 
dorsal da terceira falange. 

B) Elevar o talão e favorecer o “break over”, limitar o 
crescimento córneo e isolar a sola para evitar per-
furações. 

C) Proteger a sola para prevenir perda óssea da bor-
da distal da terceira falange, manter a parede do 
casco alinhada com a terceira falange e favorecer 
o crescimento. 

D) Impedir a ação das forças mecânicas que favore-
cem a rotação, suportando a ranilha e elevando a 
pinça para estabelecer melhor rolamento e evitar 
perda óssea na borda distal da terceira da falan-
ge. 

E) Impedir a ação da tração do tendão flexor digital 
profundo na terceira falange, elevando a pinça e 
equilibrando as paredes laterais e mediais. 

 

27. Fármacos procinéticos são rotineiramente utilizados 
como adjuntos no tratamento da cólica equina. A 
efusão de lidocaína é a opção mais frequentemente 
adotada pelos veterinários no Brasil. Sobre essa 
terapia, é CORRETO afirmar que: 

 
A) A efusão intravenosa de lidocaína aumenta os 

níveis de catecolaminas,  bloqueia os mediadores 
inibitórios da motilidade e favorece o esvaziament
o gástrico. Oprotocolo de administração deve ser 
baseado na administração de infusão contínua. 
Quando a infusão for interrompida,  ela  pode ser 
reiniciada sem alterar os efeitos estimulativos na 
motilidade. Doses menores têm efeito estimulatóri
o proporcional na motilidade. 

B) A efusão intravenosa de lidocaína atua como 
agente agonista dos receptores muscarínicos 
colinérgicos, analgésico e estimula os músculos 
intestinais diretamente. O protocolo de administra
ção deve ser baseado na administração de bolus 
seguido de infusão contínua. Quando a infusão for 
interrompida, o bolus deve ser realizado novament
e antes de iniciar a efusão. Doses menores não 
têm efeito estimulatório na motilidade. 

C) A efusão intravenosa de lidocaína estimula os 
músculos intestinais diretamente e é analgésico. 
O protocolo de administração deve ser baseado 
na administração de bolus nos picos de 
hipomotilidade. 

D) A fusão intravenosa de lidocaina não tem efeito 
procinético comprovado cientificamente e sua 
utilização se limita a promover analgesia. O 
protocolo de administração deve ser baseado na 
administração de bolus seguido de infusão 
contínua. Quando a infusão for interrompida, o 
bolus deve ser realizado novamente antes de 
iniciar a efusão. Doses menores não têm efeito 
estimulatório na motilidade. 

E) A efusão intravenosa de lidocaína reduz os níveis 
de catecolaminas, bloqueia os mediadores 
inibitórios da motilidade, estimula os músculos 
diretamente e atua com anti-inflamatórios. O 
protocolo de administração deve ser baseado na 
administração de bolus seguido de infusão 
contínua. Quando a infusão for interrompida, o 
bolus deve ser realizado novamente antes de 
reiniciar a efusão. Doses menores não têm efeito 
estimulatório na motilidade. 

 
28. Um cavalo BH, de 12 anos de idade, foi internado em 

Unidade de Terapia Intensiva para tratamento de um 
quadro sugestivo de compactação de cólon maior. Es-
tabeleceu-se a terapia médica com fluidoterapia intra-
venosa e oral associadas ao uso de laxantes osmóti-
cos.  Após três dias de tratamento, o animal encontra-
va-se clinicamente estável, porém, ainda não havia 
estercado. Nesta fase, qual(is) diagnóstico(s) diferen-
cial(is) deve(m) ser considerado(s) para justificar a 
não resposta à terapia convencional? 

 
A) Nesta fase, sugere-se que o animal apresente 

uma compactação severa que não foi hidratada 
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com os laxantes; deslocamento de cólon simples 
ou enterólito. 

B) Nesta fase, pela apresentação clínica estável e in-
tratável em que o animal se encontra, sugere-se 
que o animal tenha um enterólito. 

C) Sugere-se que este animal tenha vólvulo de cólon 
e necessite de uma laparotomia exploratória o 
mais rápido possível. 

D) Neste estágio o diagnóstico diferencial é colite. 
E) Neste estágio o diagnóstico diferencial é íleo-

adinâmico. 

 
29. A desmotomia do ligamento “check” inferior é indicada 

em casos de: 

 
A) deformidades flexoras que envolvam o tendão  

flexor digital superficial. 
B) deformidades angulares do tipo valgus. 
C) deformidades flexoras que envolvam o tendão 

flexor digital profundo. 
D) deformidades angulares do tipo varus. 
E) “emboletamento”. 

 
30. Em um cavalo com ferradura fechada, não havendo 

nenhuma eventualidade, qual o intervalo entre ferra-
geamentos, sabendo que o animal recebe limpeza di-
ária do casco? 

 
A) 15 dias. 
B) 60 dias. 
C) 90 dias. 
D) 120 dias. 
E) 45 dias. 

 
31. A ureia é formada, principalmente no organismo dos 

mamíferos, para que possa haver a excreção do pro-
duto do catabolismo de aminoácidos. Assinale a alter-
nativa que contém o primeiro substrato, os intermediá-
rios e o produto principal do ciclo da ureia. 

 
A) Ornitina e Ureia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argi-

ninossuccinato; Fumarato e Arginina; Amônia. 
B) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Ciclamato; Ornitina e Ureia. 
C) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Aspartato e Arginina; Ornitina e Ureia. 
D) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Argininossuc-

cinato; Fumarato e Arginina; Ornitina e Ureia. 
E) Amônia; Carbamil fosfato; Citrulina; Fumarato e 

Arginina; Ornitina e Ureia. 
 

32. Sobre a oftalmologia equina, analise as proposições a 
seguir. 

 
I. O teste de Shirmer é realizado para a mensuração 

da produção de lágrimas.  
II. O teste de fluoresceína é indicado para todos os 

problemas oftálmicos, de forma que diagnostica 
lesões da integridade corneana. 

III. Os bloqueios utilizados para o exame oftálmico 
são: Pearson, supraorbitário e auricopalpebral. 

IV. O bloqueio auricopalpebral anestesia ramos do 
nervo facial que inervam a pálpebra superior. 

V. O bloqueio supraorbitário anestesia ramos do ner-
vo frontal e anestesia a pálpebra inferior. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente I, II e V estão corretas. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente I, II e IV estão corretas. 
D) Somente I está correta. 
E) I, II, III, IV e V estão corretas. 

 
33. Assinale a alternativa que inclui apenas medicamentos 

utilizados para controlar a endotoxemia em cavalos. 

 
A) Flunexim meglumine, carvão ativado, DMSO. 
B) Flunexim meglumine, ringer com lactado e 

penicilina potássica. 
C) Flunexim meglumine, carvão ativado e 

pentobarbital.  
D) Fluidoterapia, AINEs e pentoxilfilina. 
E) AINEs, polimixina B e amoxicilina. 

 
34. Assinale a alternativa que descreve a sistematização 

de um exame para avaliação de uma mostra líquida, 
quer seja de origem fisiológica ou patológica. 

 
A) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 

o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 
somente se houver anormalidade no físico ou no 
químico. 

B) Exame físico, no qual se verifica o volume, a cor, 
o aspecto e a densidade; Exame químico, no qual 
se realizam as análises apropriadas ao tipo de lí-
quido. O exame citológico deverá ser realizado 
somente se houver anormalidade no físico e no 
químico. 

C) Exame físico, no qual se verificam o volume, a 
cor, o aspecto e a densidade; Exame químico, no 
qual se realizam as análises apropriadas ao tipo 
de líquido; e exame citológico ou de sedimento, 
no qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado. 

D) Somente o exame citológico ou de sedimento, no 
qual se realizam as avaliações quantitativas e 
qualitativas dos componentes estruturais do líqui-
do examinado, já é suficiente. 

E) Somente o exame físico, no qual se verifica o vo-
lume, a cor, o aspecto e a densidade, já é sufici-
ente. 

 
35. O que é terapia por ondas de choque extracorpórea 

(termo popularmente conhecido em inglês como ex-
tracorporeal shock wave therapy – ESWT)? 

 
A) Terapia raramente utilizada em cavalos para fra-

gmentar urolitos e enterólitos. 
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B) Fisioterapia regularmente utilizada para recuperar 
a inervação e a sensibilidade pós-traumática. 

C) Fisioterapia utilizada com o objetivo principal de 
aquecer os tecidos e promover reparação do co-
lágeno tipo II da articulação. 

D) Terapia regularmente utilizada em grandes cen-
tros veterinários para causar analgesia e acelerar 
a cicatrização de tecidos ósseos, articulares, li-
gamentares e eventualmente cutâneos. 

E) Terapia regularmente utilizada em grandes centro 
hípicos para fragmentar osteófitos e entesófitos. 

 
36. Quais diagnósticos diferenciais para o “sobreosso”, 

termo regularmente utilizado em equinocultura? 

 
A) Periostites e exostoses de um ou mais ossos 

metacarpianos ou metatarsianos. 
B) Fratura dos metacarpianos ou metatarsianos 

acessórios. 
C) Hematoma e periostites carpianas. 
D) Hematoma periosteal do III metacarpiano ou 

metatarsianso 
E) Desmite do ligamento suspensor do boleto. 

 
37. Atualmente, com o uso da ressonância magnética, 

descobriu-se que a síndrome do navicular é muito 
abrangente e, geralmente, envolve diversas estruturas 
adjacentes ao osso navicular. A anatomia do casco foi 
focada em diversos estudos, portanto, assinale a al-
ternativa que inclui APENAS estruturas relacionadas 
à síndrome do navicular. 

 
A) Tendão flexor digital superficial (TFDS), TFDP e 

bursa do navicular. 
B) Tendão flexor digital profundo (TFDP), Bursa do 

navicular, ligamento impar. 
C) Ligamentos alares, ligamento “T” e bursa do  

navicular. 
D) Ligamento plantar e TFDP. 
E) Ligamento “T”, ligamento palmar e TFDP. 

 
38. Um cavalo mestiço, de 12 anos de idade, sofreu uma 

fratura de olécrano que foi reparada com uma placa 
DCP e parafusos. A cirurgia foi complicada, porém, foi 
possível estabilizar o osso sem problemas. Assinale a 
alternativa que descreve a terapia CORRETA para 
esse equino no pós- operatório imediato. 

 
A) Antibióticos: enrofloxacina SID; anti-inflamatório: 

fenilbutazona a cada 4 horas; omeprazol SID; 
agente vasodilatador (prevenção da laminite): 
acepromazina a cada 8 horas e fluidoterapia, se 
necessário. 

B) Antibióticos: compostos de penicilina e gentamici-
na SID; opioides com butorfanol SID, para anal-
gesia sem arriscar o trato gastrointestinal. Fluido-
terapia, se necessário. 

C) Antibióticos com a tetraciclina SID; anti-
inflamatório com o flunexim meglumine SID; mor-
fina a cada 3 horas; omeprazol SID; agente vaso-

dilatador (prevenção da laminite): acepromazina a 
cada 2 horas e fluidoterapia, se necessário. 

D) Antibiose (terapia antibiótica regional) com amica-
cina e anti-inflamatório com o flunexim meglumine 
SID, morfina a cada 8 horas; omeprazol SID; 
agente vasodilatador (prevenção da laminite): 
acepromazina a cada 8 horas e fluidoterapia, se 
necessário. 

E) Antibióticos: compostos de penicilina e gentamici-
na SID; anti-inflamtório: fenilbutazona SID ou BID; 
protetor gástrico: omeprazol SID; agente vasodila-
tador (prevenção da laminite): acepromazina a 
cada 8 horas e fluidoterapia, se necessário. 

 
39. A laringoplastia ou “tie Back” é uma cirurgia 

regularmente realizada em centros veterinários 
especializados em equinos. Qual a finalidade  
desse procedimento? 

 
A) Tratamento da hemiplegia laríngea. 
B) Tratamento da condrite da aridenoide. 
C) Tratamento do deslocamento dorsal do palato 

mole. 
D) Tratamento da hiperplasia linfoide. 
E) Tratamento da aerofagia. 

 
40. Um cavalo apresentou anemia severa, icterícia, febre 

intermitente, apatia severa. A única alteração do bio-
químico era hiperbilirrubinemia (todas aumentadas, 
porém a indireta era mais aumentada). Assinale a al-
ternativa que inclui doenças que são incluídas no di-
agnóstico diferencial dessa manifestação clínica. 

 
A) Babesiose e insuficiência renal. 
B) Insuficiência renal e intoxicação. 
C) Babesioses e insuficiência hepática aguda. 
D) Babesiose, erliquiose e leptospirose. 
E) Insuficiência hepática e colangiohepatite. 
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