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1. Com a evolução da nutrição de ruminantes, o 
interesse pela fisiologia dos pré-estômagos tem 
aumentado constantemente. Nesse sentido, deve-se 
levar em consideração a utilização de dietas mais 
concentradas para a produção de animais precoces e 
maior produção de leite. Entretanto, essa prática 
pode aumentar a incidência de alguns distúrbios 
frequentemente diagnosticados por veterinários a 
campo.  
Sobre esse tema, identifique a alternativa CORRETA: 

 
A) A acidose ruminal pode culminar na formação de 

abscessos no fígado em consequência exclusiva 
da agressão promovida pelo ácido láctico nesse 
órgão. 

B) Animais acometidos cronicamente pela acidose 
ruminal podem apresentar deformidades nos 
cascos e episódios de laminite. 

C) Apesar dos efeitos indesejáveis da acidose 
ruminal, esse distúrbio geralmente é 
acompanhado de uma maior porcentagem de 
gordura no leite de vacas no meio da lactação. 

D)  A reversão de um quadro de acidose ruminal, 
aguda ou crônica, ocorre somente a partir da 
realização de uma ruminotomia. 

E) Um dos sinais mais evidentes de um quadro de 
acidose ruminal é a presença de timpanismo 
espumoso recorrente. 

 
2. Na produção de ruminantes para corte, o manejo 

correto e o bem-estar dos animais são de extrema 
importância na produção eficiente e qualidade do 
produto final. A transformação do músculo em carne 
envolve uma complexa série de reações bioquímicas 
no tecido a partir do abate do animal. Essas reações 
possuem interferências diretas na qualidade da carne 
consumida. Compreendê-las auxilia na prevenção de 
alterações depreciativas da carne, regulamentando 
processos antes, durante e após o abate dos animais 
de produção.  
Dado esse contexto, identifique a alternativa 
CORRETA: 
 
A) O abate do animal não encerra todas as reações 

metabólicas existentes na célula muscular. 
B) Com a interrupção do fluxo sanguíneo, a síntese 

de ATP na fibra muscular realiza-se 
exclusivamente por via aeróbica. 

C) Após o esgotamento de glicogênio no músculo 
ocorre um repentino relaxamento das fibras 
musculares. 

D) Quanto maior o conteúdo de glicogênio na célula 
muscular, mais cedo se instala o chamado “rigor 
mortis”, porém essa dinâmica não influi na 
qualidade da carne gerada. 

E) Animais manejados sob estresse durante sua 
vida produtiva ou no momento do abate 
promovem o aumento do pH do músculo e, 
assim, a  diminuição da qualidade da carne 
gerada.   

 
3. É impossível precisar o número de pares de genes 

que afetam a expressão de algumas características 
de interesse em produção animal. Assim, é prática 

comum avaliar os animais pelos seus fenótipos, 
porém, este não é o resultado somente da 
constituição genética do indivíduo, mas também da 
interação dos seus genes com os vários efeitos não 
genéticos ou do ambiente. Já existem biotecnologias 
disponíveis hoje para a identificação de genes de 
interesse econômico em animais pela comparação de 
genótipos, identificados por marcadores moleculares, 
com uma base de dados, ferramenta que representa 
um grande avanço na seleção de animais superiores. 
Sobre esse tema e conceitos correlatos, analise as 
afirmativas e marque a CORRETA:  

 
A) O fenótipo de um animal é resultado somente da 

interação entre seus genes. 
B) O ambiente possui mais alta influência no 

fenótipo de caracteres de alta herdabilidade. 
C) Características reprodutivas, em geral, 

apresentam alta herdabilidade; portanto, a 
seleção de animais superiores é prioritária em 
sistemas de produção de ruminantes. 

D) Nas características de interesse econômico, o 
progresso é dependente da melhor ou pior 
precisão na identificação de genótipos, com base 
no fenótipo dos animais ou por comparação com 
genótipos superiores por meio de marcadores 
moleculares. 

E) Características de produção, tais como ganho de 
peso e produção de leite, em geral, apresentam 
baixa herdabilidade portanto, a seleção de 
animais superiores é prioritária em sistemas de 
produção de ruminantes. 

 
4. O anestro pós-parto é uma das condições clínicas e 

reprodutivas mais desafiadoras quando se pensa em 
produção animal. A etiologia do anestro é 
multifatorial, gerando uma síndrome conhecida como 
"Síndrome da subfertilidade". É papel do veterinário 
diagnosticar as possíveis causas de anestro, assim 
como adotar estratégias que visem diminuir seus 
efeitos. Certamente, o manejo reprodutivo é uma 
ferramenta que deve ser usada por profissionais que 
trabalham com vistas a aumentar a produtividade. 
Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O “desmame temporário”, ou “Shang”, é uma 

estratégia de manejo que visa ao início precoce 
de ondas foliculares nas novilhas. 

B) A adoção de hormonioterapia estratégica (ex. 
IATF) pode ser uma forma de driblar a ocorrência 
do anestro pós-parto em animais de baixo escore 
corporal. 

C)  O “balanço energético negativo” (BEN) em 
bovinos de leite exerce influência na 
manifestação de estro e ovulação; portanto, 
animais com ovulação, mesmo sob influência do 
BEN, apresentam adequadas taxas reprodutivas. 

D) O BEN pode ser amenizado com a resolução do 
anestro pós-parto. 

E) Uma estação reprodutiva (estação de monta) em 
bovinos de corte deve levar em consideração 
uma maior disponibilidade de alimento nesse 
período, o que favorece a resolução mais rápida 
do anestro pós-parto em ruminantes. 
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5. Inúmeras condições patológicas podem acometer as 
estruturas ou interferir nas funções do útero das 
fêmeas domésticas, podendo ser caracterizadas 
como de origem hereditária ou adquirida. Quanto aos 
processos inflamatórios, há uma classificação usada 
pela Escola Superior Veterinária de Hannover, 
baseada primordialmente nas manifestações clínicas 
do trato genital: catarros genitais (1º ao 4º grau), 
metrite puerperal aguda e metrite crônica. 
 Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Catarro genital de 1º grau caracteriza-se pela 

exuberante produção de pus, comprometendo o 
desenvolvimento do ciclo estral. 

B) Catarros genitais de 4º grau podem ser 
caracterizados pela presença de corpo lúteo 
persistente em função da produção 
comprometida de progesterona pelo útero. 

C) Como fatores predisponentes dos catarros 
genitais podem-se citar: conformação anatômica 
anômala do trato genital, manejo reprodutivo 
deficiente, distúrbios da gestação e da parturição 
e inadequada condição imunológica. 

D) A metrite puerperal aguda é um quadro comum 
em vacas em puerpério tardio, geralmente 
acompanhada de quadro clínico de inércia 
uterina e endotoxemia.  

E) O tratamento de catarros genitais sempre deve 
incluir lavagens uterinas com soluções 
antissépticas. 

 
6. Rufiões são usados como auxiliar na detecção mais 

precisa do estro. Na inseminação artificial (IA), um 
dos pontos críticos para obtenção de bons índices é 
a detecção eficiente do estro. Em bovinos, o desafio 
aumenta quando raças de origem indiana são 
utilizadas, apresentando elevada manifestação 
noturna de estro.  
Quanto às inúmeras técnicas possíveis para o 
preparo de rufiões, analise as alternativas e assinale 
a CORRETA: 
 
A) No preparo de rufiões bovinos deve-se causar 

uma impotência por meio da castração dos 
machos. 

B) A “vasectomia” e “epididimectomia” são técnicas 
que promovem uma impotência Coeundi. 

C) Após a realização de uma cirurgia de desvio 
lateral do pênis e prepúcio, pode-se optar pela 
administração da “flunexina meglumina” como 
droga com efeito anti-inflamatório (2,2 mg/Kg). 
Portanto, um bovino de 350 Kg deve receber 13,4 
ml do anti-inflamatório, em uma apresentação 
com concentração 5%, para a dose desejada. 

D) Animais submetidos à orquiectomia podem ser 
usados como rufiões, desde que tenham o pênis 
aderido ou desviado. 

E) De maneira geral, técnicas que envolvem o 
desvio lateral do pênis apresentam uma 
desvantagem em relação às técnicas que 
promovem sua aderência: são mais laboriosas e 
cruentas. Ainda assim, alguns animais podem 
aprender a realizar cópula com o pênis desviado. 

 

7. Sobre a técnica de “transferência de embriões” em 
bovinos, analise as afirmativas e assinale a 
CORRETA: 

 
A) As doadoras de embriões podem ser estimuladas 

com FSH ao final da onda folicular para obtenção 
de um número maior de folículos dominantes 
com capacidade ovulatória. 

B) Após a coleta dos embriões, estes devem ser 
lavados em meios de manutenção. Meios à base 
de tripsina podem ser utilizados para se 
aumentar a segurança sanitária da técnica. 

C) O GnRH, LH ou valerato de estradiol são 
eficientes em promover a ovulação em animais 
superovulados. 

D) Denomina-se “transferência de embriões” o 
processo de coleta de oócitos de uma fêmea 
superovulada ou não, fertilização feita em 
laboratório, maturação dos embriões em 
laboratório e sua transferência para a receptora.  

E) O congelamento de embriões produzidos in vivo 
pode ser realizado com sucesso sem o uso de 
crioprotetores, desde que se utilize etilienoglicol 
ou glicerol na composição do meio de 
congelamento. 

 
8. No final da gestação e início da lactação de 

ruminantes há um significativo aumento da oxidação 
de ácidos graxos. Quando a concentração de corpos 
cetônicos aumenta, doenças como a cetose e 
esteatose hepática podem estar associadas.  
Sobre o tema, identifique a alternativa CORRETA: 
 
A) A maioria dos animais que apresentam cetose 

clínica ainda não desenvolveram aumentos 
significativos de triacilglicerol no parênquima 
hepático. 

B) Três compostos são agrupados como corpos 
cetônicos: acetona, acetoacetato e oxaloacetato. 

C) A alteração dos níveis de corpos cetônicos do 
organismo pode ser detectada apenas pela 
dosagem sérica, sendo assim, é de extrema 
importância o exame clínico e levantamento do 
histórico do animal. 

D) Os sinais clínicos da cetose incluem: 
hiperexcitabilidade, tremores musculares, ataxia, 
constipação, eventualmente febre e decúbito na 
evolução da doença até a morte. 

E) No tratamento da cetose, pode-se instituir a 
administração de anti-inflamatório esteroidal 
como a “flunexina meglumina”, capaz de interferir 
no metabolismo da glicose. 

 
9. A intoxicação crônica por cobre é uma doença 

importante na criação de ovinos, uma vez que estes 
são sensíveis e apresentam tendência a acumular 
esse mineral no fígado.  
Sobre o tema, identifique a alternativa CORRETA: 
 
A) Entre os sinais clínicos estão presentes: icterícia, 

hemoglobinúria, andar cambaleante e depressão. 
B) Durante a ingestão de cobre, em níveis acima 

dos normais, e sua posterior deposição no 
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fígado, os sinais clínicos da doença são claros e 
perceptíveis. 

C) Uma crise hemolítica promovida pela intoxicação 
tem manifestação geralmente crônica. 

D) O molibidato de amônia é o único tratamento 
recomendado para animais em crise hemolítica, 
uma vez que pode reduzir os níveis hepáticos de 
cobre. 

E) Deve-se realizar o diagnóstico diferencial da 
intoxicação por cobre com a babesiose dos 
ovinos. Na babesiose de qualquer espécie não 
há hemoglobinúria. 

 
10. Uma das doenças mais frequentes em rebanhos 

bovinos, chamada de forma genérica por “Tristeza 
Parasitária Bovina”, é ocasionada pela babesiose e 
anaplasmose. 
Sobre o tema, identifique a alternativa CORRETA: 
 
A) Bovinos não imunes colocados em contato com 

os agentes transmissores apresentam a doença 
em poucos dias. Inicialmente ocorrerão casos 
provocados pela Babesia bovis. 

B) Bovinos não imunes colocados em contato com 
os agentes transmissores apresentam a doença 
em poucos dias. Inicialmente ocorrerão casos de 
anaplasmose. 

C) Bovinos não imunes colocados em contato com 
os agentes transmissores apresentam a doença 
em poucos dias. Inicialmente ocorrerão casos 
provocados pela Babesia bigemina. 

D) Os Bos indicus, por apresentarem sangue mais 
quente, são mais acometidos pela doença que os 
Bos taurus. 

E) Na patologia, macroscopicamente podem-se 
encontrar: mucosa hiperêmica, icterícia (mais 
comum na anaplasmose), fígado fibrosado, baço 
anêmico, rins aumentados, hemorragias perie- 
endocárdicas, hidropericárdio e 
poliencefalomalácia. 

 
11. O Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT) foi instituído 
em 2001 pelo MAPA. Médicos veterinários que 
tenham como objetivo o trabalho com clínica de 
bovinos devem ser conhecedores perspicazes das 
doenças e do programa.  
Sobre a brucelose, identifique a alternativa 
CORRETA: 

 
A) As vias de eliminação são: leite, sêmen, fluidos e 

anexos fetais. O sêmen é a principal forma de 
transmissão horizontal da doença. 

B) A transferência de embriões de doadoras 
infectadas fatalmente promove a doença nas 
receptoras.  

C) Uma característica peculiar da Brucella sp. é sua 
sobrevivência dentro de macrófagos por longos 
períodos. 

D) Fêmeas bovinas brucélicas geralmente 
apresentam abortos até o final de sua vida 
reprodutiva. 

E) Em hipótese alguma animais com mais de 8 
meses deverão ser vacinados. 

12. A tuberculose em bovinos é uma doença de caráter 
crônico e de alto potencial zoonótico. As bactérias 
causadoras da tuberculose pertencem à família 
Mycobacteriaceae, gênero Mycobacterium.  
Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) O M. bovis é o principal agente causador da 

tuberculose em humanos. 
B) A tuberculose bovina se propaga mais facilmente 

em machos e fêmeas em idade reprodutiva, uma 
vez que os microrganismos são atraídos pelos 
órgãos do aparelho reprodutivo. 

C) A infecção pelo M. bovis em bovinos ocorre 
principalmente pela via digestiva; portanto, lesões 
evidentes da doença são encontradas no trato 
gastrointestinal. 

D) Animais reagentes ao teste tuberculínico que não 
apresentam lesões na necropsia, são 
considerados falso-positivos. 

E) Um animal pode apresentar a doença com 
manifestações clínicas evidentes e mesmo assim 
ser negativo ao teste tuberculínico. 

 
13. A rumenotomia é o procedimento de eleição em 

algumas situações na clínica de bovinos e ovinos. 
Para a compreensão de alguns distúrbios do trato 
gastrointestinal faz-se necessário o conhecimento 
sobre anatomia e fisiologia ruminal.  
Sobre esse tema, identifique e marque a alternativa 
CORRETA: 

 
A) A ruminação é um processo que serve apenas 

para reduzir o tamanho de alimentos com fibras 
grossas. 

B) Em situações em que o pH ruminal encontra-se 
abaixo de 5,0, ainda há sobrevida de 
microrganismos no rúmen. 

C) Na atividade normal do rúmen, na auscultação 
percebe-se pelo menos uma contração forte em 4 
minutos. 

D) A presença de um pH do conteúdo ruminal 
abaixo de 5,0 pode ser indicativo de putrefação 
ruminal. 

E) Na acidose láctica aguda ou em casos de 
putrefação, pode-se realizar a rumenotomia. Na 
técnica, é sugerida a sutura do rúmen ao 
peritônio para evitar queda de conteúdo na 
cavidade abdominal. 

 
14. A mastite é uma das doenças de maior impacto 

econômico na pecuária leiteira. O clínico de bovinos 
deve conhecer a etiologia, epidemiologia, controle e 
tratamento dos principais casos de mastites que 
acometem as vacas de leite. 
 Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA:  

 
A) A mastite ambiental é causada principalmente 

por bactérias provenientes de outros quartos 
infectados. 

B) Os coliformes e estreptococos são os principais 
agentes da infecção mamária contagiosa. 

C) A contagem de células somáticas alta em uma 
propriedade é reflexo direto da deficiente 
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higienização dos equipamentos da ordenha e 
armazenamento do leite. 

D) Uma forma eficiente de controle da mastite 
consiste no levantamento periódico de CCS das 
vacas do rebanho. Com isso podem-se identificar 
possíveis agentes etiológicos envolvidos, eficácia 
do tratamento, animais com doença crônica, 
entre outros. 

E) A CBT (contagem bacteriana total) do leite é 
pouco influenciada pelo manejo realizado na 
ordenha, porém sofre alta influência do 
armazenamento do leite no tanque de 
refrigeração. 

 
15. A prática da obstetrícia é corriqueira para veterinários 

a campo, porém, manobras obstétricas nem sempre 
são realizadas sob critérios profissionais. A fetotomia 
consiste na secção do feto, no útero, ou insinuado na 
via fetal mole e na retirada dos seus retalhos pela via 
natural. Sobre obstetrícia em bovinos e manobras 
relacionadas, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Um feto bovino com apresentação longitudinal 

anterior, posição inferior e atitude estendida está 
em uma estática distócica. 

B) Em caso de distocias originadas por 
apresentação, posição ou atitude fetais 
impossíveis de serem corrigidas e morte fetal, é 
sempre indicado cesariana. 

C) Um feto bovino com apresentação longitudinal 
posterior, posição superior e atitude estendida 
tem capacidade de vir a termo, porém somente 
com auxílio obstétrico. 

D) Na detecção de fetos relativamente grandes, 
ainda é possível a indução da abertura cervical 
por meio de fármacos, como a ocitocina. 

E) Para realização da fetotomia, deve-se evitar 
anestesia epidural, uma vez que a contração da 
fêmea pode auxiliar na expulsão do conteúdo 
uterino, permitindo, assim, uma recuperação 
precoce desse indivíduo. 

 
16. As afecções dos cascos são um sério problema para 

os bovinos, causando significativa diminuição do 
desempenho animal e grandes perdas econômicas 
para os produtores.  
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) A maioria dos problemas locomotores de bovinos 

ocorre nos cascos, mais especificamente nos 
membros anteriores. 

B) Na úlcera de sola pode-se pensar na fixação de 
um taco de madeira na unha acometida, 
evitando-se, assim, entrada de sujidades. 

C) A laminite ocorre geralmente pela presença da 
hiperplasia interdigital (gabarro) em animais 
manejados em ambientes sujos e úmidos. 

D) O “casco achinelado” é um sinal clássico da 
laminite aguda. 

E) Na doença da linha branca, a lesão não tratada 
pode evoluir para um abscesso de sola. O 
casqueamento corretivo é prática importante na 
prevenção da doença. 
 

17. O exame clínico de um paciente enfermo deve ser 
minucioso. Muitas vezes são detectados sinais 
correlacionados a distúrbios não suspeitados em um 
primeiro momento. A competência do médico 
veterinário na clínica de bovinos pode ser avaliada 
pela maneira como ele aborda e manipula seus 
pacientes.  
Sobre o tema, identifique a alternativa CORRETA: 
 
A) A frequência respiratória normal de um bovino 

adulto fica entre 60 e 80 movimentos por minuto. 
B) Uma temperatura de 37,0 oC, medida no reto de 

um bovino adulto calmo, é normal. 
C) Pode-se medir a pulsação de um animal na 

artéria maxilar externa; nos adultos, 40 
batimentos por minuto é considerado normal. 

D) Pode-se medir a pulsação de um animal na 
artéria coccígea; nos adultos, algo próximo a 70 
batimentos por minuto é considerado normal. 

E) Pode-se medir a pulsação de um animal na 
artéria safena; nos indivíduos jovens algo 
próximo a 40 batimentos por minuto é 
considerado normal. 

 
18. Devido à ocorrência da encefalopatia espongiforme 

bovina (EEB) em 1986 na Europa, os mercados 
mundiais atualizam constantemente seus requisitos 
sanitários para importação de produtos de origem 
bovina. Essa é uma doença de caráter zoonótico e de 
alto impacto econômico.  
Sobre o tema, identifique a alternativa CORRETA: 
 
A) A encefalopatia espongiforme e o scrapie são 

doenças que afetam bovinos. 
B) Aves e suínos são naturalmente refratários à 

doença. 
C) A ingestão de produtos de origem animal 

contaminados pelos bovinos dificilmente provoca 
a doença. 

D) O prion pode estar presente em cama de aviário. 
Este alimento, somente devidamente tratado, 
pode ser fornecido a bovinos em confinamento. 

E) Um controle efetivo também deve ser realizado 
quanto ao uso do sêmen, embriões e leite de 
animais infectados, em decorrência do risco de 
transmissão horizontal. 

 
19. A mieloencefalite equina por protozoário (MEP) é 

uma doença neurológica infecciosa importante em 
equinos.  
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) Os sinais clínicos mais comuns são promovidos 

pela lesão do encéfalo, tais como: alteração do 
andar, ataxia dos membros posteriores, fraqueza 
e atrofia muscular. 

B) Evidências do envolvimento de lesões medulares 
incluem: depressão, paralisia facial e disfagia. 

C) A doença apresenta um bom prognóstico quando 
o tratamento é realizado com ivermectina. 

D) A profilaxia eficiente da doença consiste em 
eliminar o mosquito transmissor ou evitar que os 
animais sejam picados. 
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E) Na necropsia de indivíduos acometidos 
identificam-se frequentes lesões medulares, com 
necrose, hemorragia e reação inflamatória não 
supurativa. 

 
20. A leucose bovina enzoótica é uma enfermidade 

infecciosa causada por um retrovírus. Conhecer a 
epidemiologia da doença é fundamental para o seu 
controle e prevenção.  
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA: 

 
A) Procedimentos que impliquem em transferência 

de linfócitos entre bovinos devem ser evitados. A 
palpação transretal de vacas não oferece riscos. 

B) O dignóstico baseia-se apenas nos sinais clínicos 
e PCR confirmatório. 

C) Linfocitose persistente e linfossarcomas são 
característicos da doença. Entretanto, a maioria 
dos animais não desenvolve nenhuma dessas 
manifestações. 

D) O emagrecimento progressivo e presença de 
tumores são sinais patognomônicos da leucose. 

E) O colostro de vacas positivas não oferece risco 
de transmissão da doença. 

 
21. Uma fazenda de bovinos de corte almeja aventurar-

se na inseminação artificial. Com esse objetivo, você 
é contratado como responsável pela implantação do 
projeto. A fazenda possui 400 vacas em fase de 
reprodução, porém, a área de pasto próxima à 
mangueira comporta apenas 40% das matrizes por 
105 dias, área e período destinados à realização das 
inseminações.  
Com base no enunciado, analise as afirmativas e 
marque a CORRETA: 
 
A) A taxa de serviço avalia a porcentagem de 

animais que se tornam prenhes sob o total de 
fêmeas incluídas no programa. 

B) A taxa de concepção avalia a porcentagem de 
animais inseminados sob o total de fêmeas 
incluídas no programa. 

C) Se considerarmos 100% das fêmeas destinadas 
ao programa em atividade reprodutiva normal,o 
fato de a fêmea poder ser inseminada mais de 
uma vez no programa e taxa de serviço e 
concepção de 50%, em 105 dias do projeto 
podemos esperar um resultado próximo a 160 
inseminações e 80 fêmeas gestantes. 

D) Se considerarmos 100% das fêmeas destinadas 
ao programa em atividade reprodutiva normal, o 
fato de a fêmea poder ser inseminada mais de 
uma vez no programa e taxa de serviço e 
concepção de 50%, em 105 dias do projeto 
podemos esperar um resultado próximo a 219 
inseminações e 109 fêmeas gestantes. 

E) Se considerarmos 100% das fêmeas destinadas 
ao programa em atividade reprodutiva normal, o 
fato de a fêmea poder ser inseminada mais de 
uma vez no programa e taxa de serviço e 
concepção de 40%, em 105 dias do projeto 
podemos esperar um resultado próximo a 219 
inseminações e 109 fêmeas gestantes. 

 

22. Sobre fisiologia dos machos e exame andrológico de 
bovinos, analise as afirmativas e marque a 
CORRETA: 
 
A) O espermatozoide possui metabolismo aeróbio e 

anaeróbio. 
B) O testículo pode ser medido pela sua 

circunferência escrotal ou pela fórmula de volume 
de cilindros, sendo esta última a mais correta, 
pois permite a identificação de hipoplasia 
testicular, uma doença autoimune degenerativa. 

C)  Os túbulos seminíferos produzem 
espermatozoides a partir de espermatogônias, 
células haploides. 

D) A gametogênese ocorre ao longo do ducto 
epididimal em estágios diferentes de divisão, 
permitindo a ocorrência de espermatozoides em 
coletas frequentes de sêmen. 

E) A capacitação espermática ocorre logo antes da 
espermiação. 

 
23. A intersexualidade, é atualmente considerada uma 

alteração no desenvolvimento orgânico do animal, 
que se contrapõe às características do sexo genético, 
levando o indivíduo a apresentar características dos 
dois sexos.  
Sobre o tema, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) O hermafroditismo verdadeiro caracterizaria 

animais com gônadas dos dois tipos ou 
“ovariotestis”. O freemartismo é um exemplo. 

B) A maioria dos casos de intersexualidade em 
animais são considerados hermafroditas 
verdadeiros. 

C) O nascimento de gêmeas em bovinos (duas 
bezerras) também pode favorecer o pseudo-
hermafroditismo. 

D) A intersexualidade tem sua origem em fatores 
genéticos, cromossômicos ou endócrinos. 

E) Gêmeos de gêneros diferentes em bovinos 
podem favorecer a infertilidade dos indivíduos 
gerados. 

 
24. A uretra na fêmea normalmente é curta, contudo tem 

uma capacidade de distensão maior do que a uretra 
do macho. Ela atravessa obliquamente a parede da 
vagina e abre-se no óstio uretral externo. O óstio 
uretral externo é o limite entre a vagina e o vestíbulo 
vaginal.  
Sabendo disso, marque alternativa que 
CORRETAMENTE corresponde ao local de abertura 
do óstio uretral externo no trato genitourinário da 
fêmea. 

 
A) O óstio uretral externo abre-se dorsalmente no 

teto. 
B) O óstio uretral externo abre-se na parede lateral 

e desce dorsalmente no assoalho. 
C) O óstio uretral externo abre-se na parede lateral 

de cada lado. 
D) O óstio uretral externo abre-se na parede lateral 

e sobe ventralmente no assoalho. 
E) O óstio uretral externo abre-se ventralmente no 

assoalho.  



 
Processo Seletivo de Residência Médico-Veterinária – Março 2013 

Pág. 7 

 
 

25. A pelve óssea é formada pelos ossos do quadril (ílio, 
ísquio e púbis). Os animais domésticos com fratura 
em pelve óssea são de suma importância para o 
conhecimento e a identificação desses ossos para 
uma avaliação através da palpação retal e para a 
localização dos fragmentos ósseos que se 
apresentam instáveis, como ocorre nos pacientes 
politraumatizados. 
Dado esse contexto, marque a alternativa que 
CORRETAMENTE corresponde aos ossos e à 
articulação que compõe o assoalho da pelve e que 
são identificados pela palpação retal. 

 
A) Ísquio e ílio, que compõe a sínfise ilíaca. 
B) Ílio e púbis, que compõe a sínfise púbica. 
C) Púbis e Ísquio, que forma a sínfise pélvica 

(compõe a sínfise púbica e sínfise isquiática).  
D) Ílio, Ísquio e púbis, que compõe o acetábulo. 
E) Acetábulo e púbis, que compõe a sínfise 

acetabular. 
 
26. A cesariana é uma cirurgia realizada em fêmeas que 

apresentam distocia e o parto não consegue vir a 
termo. A cesariana poderá ser realizada pelo flanco 
em todas as espécies de animais domésticos. A 
técnica resume em incisar a pele e o tecido 
subcutâneo e divulsionar a musculatura da parede 
abdominal na direção de suas fibras musculares. 
Dado esse contexto, marque a alternativa que 
CORRETAMENTE corresponde aos músculos que 
compõem a parede lateral do abdome. 

 
A) Oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal 

interno e reto do abdome. 
B) Oblíquo abdominal externo, reto do abdome e 

transverso do abdome. 
C) Oblíquo abdominal externo, oblíquo abdominal 

interno e transverso do abdome.  
D) Oblíquo abdominal interno, transverso do 

abdome e reto do abdome. 
E) Transverso do abdome e reto do abdome. 

 
27. A vesícula biliar é um órgão que está localizado entre 

dois lobos hepáticos no fígado dos animais 
domésticos. Tem a função de armazenar a bile 
produzida e transportada pelos canalículos biliares. 
Todavia uma espécie de animal doméstico não 
apresenta vesícula biliar.  
Marque a alternativa que CORRETAMENTE 
corresponde à espécie que não apresenta vesícula 
biliar. 

 
A) Canino. 
B) Equino. 
C) Felino. 
D) Bovino. 
E) Suíno. 

 
28. Sobre fisiologia cardiovascular, analise as afirmativas 

a seguir: 
 

I. O ciclo cardíaco compreende o início de um 
batimento cardíaco até o início do batimento 
seguinte, envolvendo um período de 

relaxamento denominado diástole e um 
período de contração denominado sístole. 

II. A diástole compreende duas fases: o 
enchimento rápido, quando as valvas 
atrioventriculares estão abertas e o sangue 
flui rapidamente para os ventrículos; e a 
contração atrial, que finaliza o enchimento de 
sangue para os ventrículos. 

III. O mecanismo de Frank-Starling do coração 
determina que, quanto mais o coração se 
enche durante a diástole, maior será a 
quantidade de sangue bombeada pela aorta. 

IV. O estímulo parassimpático sobre o coração 
(vago) faz com que seja liberado acetilcolina 
nas terminações vagais causando aumento 
do cronotropismo e do inotropismo. 

V. A grande circulação compreende o sangue 
que sai pela aorta, suprindo com o fluxo 
sanguíneo todos os tecidos do corpo, exceto 
os pulmões. 

VI. A renina, liberada pelos rins quando há 
hipertensão arterial, estimula a formação de 
angiotensina I, que é convertida pela enzima 
conversora da angiotensina (ECA) em 
angiotensina II, causando vasodilatação e 
excreção renal de sódio e água. 

 
A) Somente as afirmações IV e VI são falsas. 
B) Todas as afirmações são verdadeiras. 
C) Somente as afirmações I, II e V são verdadeiras. 
D) Somente as afirmações III, IV e VI são falsas. 
E) Somente as afirmações I e V são verdadeiras. 
 

29. Quanto à fisiologia renal, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) O túbulo proximal é o local de ação da 

aldosterona e do hormônio antidiurético (ADH). 
B) A barreira de filtração glomerular é determinada 

pelo tamanho e pela carga elétrica das 
moléculas.  

C) O túbulo distal é o local de maior reabsorção de 
glicose e solutos no néfron. 

D) O ducto coletor é o local de ação da anidrase 
carbônica, enzima que interfere na reabsorção de 
água no néfron. 

E) O ramo ascendente da alça de Henle reabsorve 
intensamente a água e é impermeável a solutos.  

 
30. Quanto à fisiologia endócrina, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 
A) Os mineralocorticoides, como a aldosterona, 

promovem no túbulo renal retenção de potássio e 
secreção de sódio. 

B) O cortisol inibe a gliconeogênese e, como 
consequência aumenta, os níveis plasmáticos de 
glicose. 

C) A insulina estimula a glicólise e a glicogênese 
promovendo uma diminuição dos níveis 
plasmáticos de glicose. 

D) Os hormônios da tireoide promovem lipólise e, 
como consequência, aumentam os níveis 
plasmáticos de colesterol.  
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E) O efeito do hormônio paratireoideo (PTH) é 
diminuir as concentrações de cálcio e aumentar 
as de fosfato nos líquidos extracelulares.   
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