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

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

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

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 
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1. Após realizar a anamnese em um animal, constatou-

se que ele apresentava salivação abundante, 
hipermotilidade gastrointestinal, bradicardia e miose; 
portanto, recomendou-se a utilização do sulfato de 
atropina por via parenteral e rapidamente esses 
sintomas foram revertidos.  
Dado esse contexto, pergunta-se: a ação do sulfato 
de atropina no organismo do animal provoca que tipo 
de interação? 

 
A) Antagonismo. 
B) Potenciação. 
C) Sinergismo. 
D) Adição. 
E) Quelação. 
 

2. As reações de hipersensibilidade aos agentes 
antibacterianos são relatadas com menor frequência 
em medicina veterinária do que em pacientes 
humanos, nos quais elas constituem 6 a 10% de 
todas as reações aos fármacos. Para induzir uma 
reação alérgica, as moléculas do fármaco devem 
estar susceptíveis a formar ligações covalentes com 
macromoléculas tais como proteínas. A ligação com 
o carreador proteico permite reações com os 
linfócitos T e macrófagos. De acordo com esta 
descrição, é CORRETO afirmar:  

 
A) As reações de hipersensibilidade dependem da 

combinação do antígeno e do anticorpo e 
normalmente não são relacionadas à dose. 

B) As reações de hipersensibilidade não 
dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente não são relacionadas 
à dose. 

C) As reações de hipersensibilidade não 
dependem da combinação do antígeno e do 
anticorpo e normalmente estão relacionadas à 
dose. 

D) Uma reação alérgica sistêmica relacionada ao 
fármaco não pode ocorrer com deposição de 
imunocomplexos. 

E) A anafilaxia aguda está associada à 
desgranulação de mastócito ativada por IgG. 

 
3. Um Turdus rufiventris está apresentando dispneia, 

sonolência e rouquidão, porém tem apetite e 
eliminações normais. O exame coproparasitológico 
foi realizado e foram encontrados ovos elípticos, 
grandes e bioperculados e ovos com cápsula ovígera 
e embrião hexacanto. Assinale a alternativa que 
informa os parasitos deste animal: 

 
A) Capillaria contorta e Anoplocephala perfoliata. 
B) Trichuris sp. e Dipillydium caninum. 
C) Syngamus trachea e Davainea proglottina. 
D) Capillaria dujardini e Strongyloides avium. 
E) Ascaridia galli e Hymenolepis carioca. 

 
4. Algumas bactérias são habitantes normais dos 

organismos vivos e compõem a microbiota 
necessária para diversos fenômenos fisiológicos, 
sendo extremamente necessárias para a digestão e 

saúde do trato gastrintestinal. No entanto, algumas 
circunstâncias tornam essas relações interespecíficas 
potencialmente perigosas.  
Considerando esta situação, assinale a alternativa 
que apresenta o grupo animal e agente bacteriano 
com potencial zoonótico frequentemente 
diagnosticado: 

 
A) Anfíbios e Chytridium.  
B) Répteis e Salmonella spp. 
C) Marsupiais e Coxiella burnetti. 
D) Preguiças e Leishmania sp. 
E) Serpentes e Mycobacterium sp. 

 
5. Um animal da espécie canina, macho, dois anos de 

idade, SRD, 28 kg, foi conduzido ao Hospital 
Veterinário da PUCPR com histórico de letargia, 
anorexia e epistaxe bilateral. Temperatura retal de 
37,00C, pulso com amplitude e plenitude baixos, 
desidratação, mucosas hipocoradas apresentando 
múltiplas petéquias, epistaxe bilateral, 
linfonodomegalia generalizada e esplenomegalia 
foram observados ao exame clínico. Exames 
laboratoriais complementares revelaram 
pancitopenia, trombocitopenia, hiperglobulinemia, 
proteinúria e cilindrúria. 
Sobre o caso descrito analise as afirmações: 

 
I. Este animal pode apresentar uma anemia pela 

hemólise intravascular, pela vasculite e pelo 
aumento da hemocaterese no baço associado a 
um quadro agudo de ehrlichiose monocítica 
canina. 

II. A hiperglobulinemia observada tem como causa 
proliferação clonal de linfócitos B, os quais estão 
reagindo aos antígenos da ehrlichia no sangue 
periférico podendo levar à glomerulopatia com 
perda proteica. 

III. A pancitopenia deste animal se deve à hipoplasia 
da medula óssea, ocasionada pela lesão das 
células-tronco pluripotencias imunomediada 
Ehrlichia canis. 

IV. Este animal deve receber imediata transfusão 
sanguínea com sangue total fresco para repor 
hemácias, plaquetas e fatores de coagulação e 
heparina para o tratamento da CID. 

V. Terapia com diaceturato de 
diazoaminodibenzamidina, por via intramuscular, 
em dose única, que pode ser repetida após 15 
dias, é indicada para o presente caso. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE: 

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

 
6. Sobre a síndrome paraneoplásica, analise as 

afirmativas a seguir: 
 

I. A hipercalcemia, como síndrome paraneoplásica, 
ocorre secundária à produção de peptídeos 
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relacionados ao PTH, e esta associada à 
neoplasias como linfoma, mieloma múltiplo, 
carcinoma nasal e melanoma.   

II. A anemia, como síndrome paraneoplásica, ocorre 
com base no sequestro de ferro pelos 
macrófagos e na produção de anticorpos 
antieritropoetina.  

III. A febre paraneoplásica ocorre devido à 
diminuição da produção das citocinas pelas 
células neoplásicas. 

IV. A necrose epidérmica metabólica e o 
dermatofibroma nodular são síndromes 
paraneoplásicas cutâneas.  

V. A trombocitopenia como síndrome 
paraneoplásica é frequente nos carcinomas 
gástricos.  

 
Estão corretas APENAS : 

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

 
7. Um animal da espécie canina, macho, 8 anos, possui 

doença renal crônica previamente diagnosticada e 
realizou uma hemogasometria cujos valores estão 
descritos abaixo:  
pH= 7,18; PCO2= 27 mmHg; HCO3= 12 mEq/L 
Referências pH= 7,4 unidade; PCO2= 40 mmHg; 
HCO3=  24 mEq/L 

 
Assinale a alternativa que interpreta de forma 
CORRETA a gasometria arterial: 

 
A) Este paciente apresenta alcalose metabólica. 
B) Este paciente apresenta acidose metabólica.  
C) Este paciente apresenta acidose respiratória. 
D) Este paciente apresenta alcalose respiratória. 
E) Este paciente apresenta alacalose renal. 

 
8. Sobre proteinúria, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) A filtração glomerular depende de 
características estruturais, como o peso 
molecular, e de características quanto a carga 
elétrica. Proteínas com baixo peso molecular e 
com carga elétrica positiva são retidas na 
barreira de filtração glomerular.  

B) A avaliação da razão proteína creatinina 
urinária é um teste semiquantitativo para a 
determinação da proteinúria, sendo este o 
método de escolha para determinar a proteína 
na urina. 

C) Proteinúria renal patológica e persistente está 
associada à febre, a exercício intenso e à 
exposição a temperaturas extremas.  

D) A eletroforese urinária determina o peso 
molecular das proteínas e é considerada um 
método semiquantitativo de determinação da 
proteinúria. 

E) A proteinúria persistente de origem renal pode 
ocasionar hipoalbuminemia, 
hipercolesterolemia e hipercoagulabilidade.  
 

9. Um cão, macho, Poodle, de 3 anos foi conduzido ao 
Hospital Veterinário da PUCPR por apresentar um 
quadro crônico e recorrente de prurido moderado a 
intenso associado a lesões pápulo-pustulares ou 
pápulo-crostosas, foliculocêntricas, na linha média 
dorsal. Lesões pustulares, associados a colarinhos 
epidérmicos, encimadas por crostas melicéricas e de 
base eritematosa foram também observadas no 
abdômen, axila e virilha. O animal era intradomiciliar, 
alimentava-se de ração, tinha acesso a petiscos, 
tomava banhos regularmente e não apresentava 
puliciose. 

 
I. Este animal apresenta furunculose e celulite 

estafilocócica possivelmente secundários à 
demodiciose.  

II. O quadro clínico acima descrito é compatível com 
malasseziose. 

III. Este animal apresenta impetigo e foliculite, o que, 
no cão, são geralmente secundários à infecção 
pelo Staphylococcus pseudintermedius. 

IV. Este animal pode ter uma diminuição da 
produção de catelecidinas e perda da função de 
barreira antimicrobiana da pele secundária à 
dermatite atópica, o que justifica a recorrência, a 
reatividade e o prurido associado à infecção. 

V. Este animal deve ser tratado com banhos 
semanais à base de clorexidine a 2%, antibióticos 
à base de cefalosporinas, ou amoxicilina 
potencializada com clâvulonato de potássio ou 
clindamicina, por pelo menos 21 dias. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) III, IV e V. 
B) I, IV e V. 
C) II, IV e V. 
D) I, III e V. 
E) Todas as afirmativas. 

 
10. As doenças respiratórias são consideradas a 

segunda maior causa de atendimentos na clínica 
equina. Nesse sentido, a abordagem clínica é 
fundamental para o diagnóstico definitivo. Parasitas 
gastrintestinais também podem ser causadores de 
doenças respiratórias em cavalos.  
Dos seguintes parasitas gastrintestinais, um deles, 
em função do ciclo evolutivo que realiza e o outro por 
ter o cavalo como hospedeiro errático, podem causar 
doenças respiratórias nos cavalos. Marque a 
alternativa que os contempla.  

 

A) Cyathostomum e Oxyuris. 
B) Dictyocaulus arnfieldi e Parascaris. 
C) Parascaris e Strongylus spp. 
D) Strongyloides e Strongylus spp. 
E) Parascaris e Triodontophorus. 
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11. Considere as afirmativas sobre a cicatrização de 
feridas equinas: 

 
I. Cavalos apresentam maior fibroplasisa 

evidenciada pela formação de granulação 
exuberante. 

II. Cavalos apresentam menor taxa de 
contaminação das feridas embora convivam em 
ambiente sujo. 

III. A maioria das feridas equinas cicatrizam por 
segunda intenção. 

IV. Granulação exuberante ocorre devido à 
deficiência nutricional. 

V. O tecido de granulação impede a cicatrização e 
deve ser totalmente excisado quando presente. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

 
12. Uma grande propriedade de gado leiteiro vem 

apresentando nos últimos meses um sério problema: 
alguns bezerros com tosse, cianose, respiração 
acelerada e difícil (dispneia), catarro nasal e retardo 
de crescimento e algumas mortes. Dentre alguns 
diagnósticos diferenciais podemos ter a pneumonia 
verminótica.  
Sobre esta pneumonia pode-se afirmar: 

 
I. É causada por um parasita classificado como 

nematoide do gênero Dictyocaulus. O 
Dictyocaulus filaria acomete os bovinos e o 
Dictyocaulus viviparus acomete ovinos e 
caprinos. 

II. A principal categoria afetada por esta doença são 
os animais jovens de primeiro ano de pastejo e 
na maioria das vezes acomete vários animais da 
mesma idade. 

III. Alguns climas podem favorecer o 
desenvolvimento da doença como os climas 
amenos e úmidos, principalmente de regiões 
serranas e vales próximos a serras, sendo a 
vacina um bom método preventivo, porém ainda 
não utilizado no Brasil. 

IV. Entre os principais métodos diagnósticos estão: 
um bom histórico e um bom exame clinico, além 
do Método de Baermann L3 nas fezes, que deve 
ser realizado com as fezes dos bovinos. 

V. Em geral, na maioria dos quadros de pneumonia 
verminótica encontra-se tosse presente e 
exacerbada ao exercício, ausência de febre, 
presença de taquipneia e ausência de descarga 
nasal. 

 
Estão corretas APENAS : 

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

E) I e IV.   
 

13. Considere as afirmativas a respeito de adjuvantes: 
 
I. São substâncias que potencializam a eficácia das 

vacinas. 
II. São amplamente utilizadas tanto nas vacinas 

atenuadas quanto nas vacinas inativadas. 
III. Não produzem efeitos adversos. 
IV. São exemplos de adjuvantes: hidróxido de 

alumínio, LPS, saponina e adjuvante de Freund. 
 
É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

 
14. O Teste de ELISA (Imunoensaio Enzimático) 

evidencia a ligação antígeno-anticorpo por meio do 
seguinte método colorimétrico: 
 

A) Reação do [substrato conjugado] com a 
[enzima].  

B) Reação do [antígeno conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal] 

C) Reação da [enzima conjugada] com o 
[anticorpo policlonal]. 

D) Reação da [enzima conjugada] com o 
[substrato]. 

E) Reação do [substrato conjugado] com o 
[anticorpo monoclonal]. 
 

15. Testes sorológicos, na sua maioria, baseiam-se nas 
interações antígeno-anticorpo. Assinale a alternativa 
que indique CORRETAMENTE os dois testes que 
detectam baixas concentrações destas moléculas. 
 

A) Reação de precipitação em gel e 
radioimunoensaio. 

B) Munodifusão radial e soroaglutinação rápida.  
C) Teste de ELISA e radioimunoensaio. 
D) Fixação de complemento e reação de 

precipitação em gel. 
E) Teste de ELISA e soroaglutinação rápida. 

 
16. A maior parte do cálcio que compõe o organismo 

animal está presente nos ossos e nos dentes. Com 
relação a este mineral tão importante, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Está distribuído no plasma de 3 apresentações 

distintas. 
B) Cálcio iônico é o responsável por auxiliar na 

coagulação sanguínea. 
C) A fração correspondente ao cálcio ligado a 

alguns ânions equivale a 5% 
aproximadamente. 

D) O pH do sangue influencia na concentração de 
cálcio iônico, mas não na de cálcio total. 
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E) A fração funcional é de cálcio ligado a 
proteínas. 
 

17. Assinale a alternativa que contém a amostra de 
eleição para avaliar uma possível alteração 
hemogasométrica de origem respiratória. 

 
A) Sangue venoso acondicionado em frasco com 

ácido etileno diamino tetra-acético (EDTA). 
B) Sangue arterial acondicionado na própria 

seringa de coleta com heparina.  
C) Sangue arterial acondicionado na própria 

seringa de coleta com EDTA. 
D) Sangue venoso acondicionado em frasco com 

heparina. 
E) Sangue venoso acondicionado na própria 

seringa de coleta com heparina. 
 

18. Com relação aos parâmetros laboratoriais de 
avaliação do fígado, é CORRETO afirmar: 

 
A) A sorbitol desidrogenase (SDH) é a enzima de 

primeira escolha na rotina para avaliação de 
lesão hepatocelular em cães. 

B) A dosagem de ureia auxilia na avaliação da 
lesão hepatocelular). 

C) Em casos de dosagem de alanina amino 
transferase (ALT) alta, pode-se suspeitar de 
insuficiência hepática. 

D) A hiperamonemia pode ser causada por 
insuficiência hepática. 

E) A dosagem de lactato desidrogenase (LDH) é 
a principal escolha para avaliação de colestase 
em gatos. 

 
19. Com relação à concentração de albumina no sangue, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Quando há alteração de mecanismos de 
filtração glomerular pode haver albuminúria. 

B) A deficiência de proteína composta de 
aminoácidos essenciais pode levar à 
hipoalbuminemia. 

C) Uma causa de hiperalbuminemia é a ingestão 
de grandes quantidades de proteína. 

D) Casos de insuficiência hepática podem levar à 
hipoalbuminemia. 

E) Doenças que causem deficiência na absorção 
nutricional podem levar à hipoalbuminemia. 

 
20. Assinale a alternativa que NÃO contém um teste de 

avaliação da função exócrina do pâncreas: 
 

A) Avaliação microscópica das fezes para verificar 
a presença de fibras musculares. 

B) Avaliação microscópica das fezes para verificar 
a presença grânulos de amido. 

C) Avaliação da densidade específica das fezes. 
D) Avaliação microscópica das fezes para verificar 

a presença partículas de gordura neutra. 
E) Avaliação da atividade proteolítica das fezes 

através do “teste do filme de raio x usado”. 
 

21. A presença de grandes quantidades de corpos 
cetônicos na urina pode ser vista em todos os casos 
a seguir com EXCEÇÃO de: 

 
A) Pancreatite aguda.  
B) Anorexia severa. 
C) Diabetes mellitus em cães. 
D) Lipidose hepática em bovinos. 
E) Caquexia do câncer. 
 

22. Assinale a alternativa que relaciona o tipo de cilindro 
urinário com significado clínico mais grave para a 
interpretação do estado da integridade renal. 

 
A) Celular. 
B) Granuloso. 
C) Gorduroso. 
D) Céreo. 
E) Hialino. 
 

23. Assinale a alternativa que contém a solução ideal 
para preservação de uma amostra de urina quando 
não é possível a realização do exame em até 2 
(duas) hora após a obtenção da amostra: 

 
A) Álcool na concentração de 90% . 
B) Formalina na concentração de 10% . 
C) Formalina na concentração de 40% . 
D) Álcool na concentração de 10% . 
E) Formalina na concentração de 90% . 
 

Observe o seguinte caso clínico para responder 
às questões 24, 25 e 26. 

 

Identificação: Cão da raça Schnauzer miniatura, 
macho, castrada com 12 anos de idade. 
Problemas apresentados: Inapetência, vomita várias 
vezes. Ao exame clínico foi verificado abdômen 
tenso.  
No hemograma os resultados encontrados foram: 
anemia leve não regenerativa e leucopeniadesvio 
nuclear de neutrófilos à esquerda, linfopenia e 
trombocitopenia. Apresentava ainda neutrófilos 
tóxicos; plaquetas gigantes; o plasma estava lipêmico 
e hemolizado. 
 
Nos exames de bioquímica sérica os resultados 
encontrados foram: 

 

Parâmetros Resultados Referência 
Glicose (mg/dl) 300,0 65,0 – 122,0 
Cálcio (mg/dl) 7,9 9,0 – 11,2 
Proteínas totais (g/dl) 4,8 5,4 – 7,4 
Albumina (g/dl) 1,8 2,7 – 4,5 
Bilirrubinas totais 
(mg/dl) 

1,4 0 – 0,4 

Colesterol (mg/dl) 678 130 – 370 
Fosfatase alcalina 
(U/L) 

1282 35 – 280 

Amilase (U/L) 2421 50 – 1250 
Lipase (U/L) 2256 30 – 560 
Triglicerídios (mg/dl) 2884 Até 250 
 

 

Na análise de fluido abdominal os achados 
significativos foram: 
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• Coloração rósea com aspecto leitoso. 
• Proteínas totais (medida com uso de 

refratômetro) = 7,2 g/dl. 
• Contagem de células nucleadas totais = 20 

células/µl. 
• Trglicerídios = 257 mg/dl. 
• Colesterol = 728 mg/dl. 
• Avaliação citológica → Nada digno de nota..  

 

24. Com relação à análise do fluido realizada no caso 
clínico é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A concentração de proteínas totais tem pouco 
significado por ter sido obtida através de 
refratometria. 

B) A dosagem de triglicerídeos e colesterol 
servem para comparar com as concentrações 
destes parâmetros obtidas na avaliação sérica 
e classificar a origem do fluido. 

C) A contagem total de células nucleadas é fator 
de contribuição para classificação do fluido. 

D) A coloração e aspecto do fluido abdomial é 
compatível com o quilo ou pseudo quilo. 

E) Outro exame de comparação para 
classificação do fluido poderia ser a adição de 
NaOH ou KOH para avaliar o efeito de 
saponificação. 

 
25. Ainda com relação ao caso clínico apresentado, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Amilase e lipase são enzimas de baixa 
sensibilidade para avaliar pancreatite. 

B) Amilase e lipase são enzimas de alta 
especificidade e sensibilidade para avaliar 
pancreatite. 

C) Amilase e lipase são enzimas de alta 
especificidade e sensibilidade para avaliar 
insuficiência pancreática exócrina. 

D) Amilase e lipase são enzimas de baixa 
especificidade para avaliar insuficiência 
pancreática exócrina. 

E) A amilase é mais sensível para avaliar 
pancreatite do que a lipase. 
 

26. Ainda com relação ao caso clínico apresentado, 
assinale a alternativa que contém uma afirmação 
concreta que se pode obter na avaliação dos 
resultados dos exames bioquímicos do sangue: 

 
A) O paciente tem diabete em consequência de 

hiperadrenocorticismo. 
B) O paciente tem perda renal de cálcio. 
C) O paciente apresenta insuficiência pancreática 

exócrina justificada pelas concentrações de 
amilase e lipase. 

D) O aumento de bilirrubina e de fosfatase 
alcalina são sinais de colestase. 

E) O paciente está com perda hemorrágica 
proteica.  

 
27. Assinale a alternativa que contém anticoagulantes 

cujo mecanismo de ação principal se dá através do 

impedimento do Ca2+ de participar na formação do 
coágulo sanguíneo. 

 
A) EDTA e heparina. 
B) Citrato de sódio e heparina. 
C) Ácido etileno diamino tetraacético (EDTA) e 

citrato de sódio. 
D) Oxalato de amônio e heparina. 
E) Heparina e fluoreto de sódio. 

 
28. O organismo dos animais conta com vários 

mecanismos de defesa, entre eles a fagocitose dos 
agentes invasores, que pode ser realizada por dois 
sistemas complementares: o mieloide e o 
mononuclear-fagocitário. Os neutrófilos 
correspondem a cerca de 20-30% dos leucócitos 
circulantes nos ruminantes e representam o principal 
grupo celular do sistema mieloide. A destruição de 
microrganismos pelos neutrófilos ocorre por meio de 
dois mecanismos: a explosão respiratória e a 
liberação de enzimas líticas e de peptídeos 
antimicrobianos presentes nos grânulos 
intracelulares.  
Com relação ao metabolismo oxidativo dos 
neutrófilos, é INCORRETO afirmar: 

 
A) O método mais indicado para avaliação do 

metabolismo oxidativo dos neutrófilos é a 
redução do tetrazólio de nitroazul (NBT). 

B) Há evidências de que as alterações hormonais 
no período do periparto inibem o metabolismo 
oxidativo dos neutrófilos, tornando as fêmeas 
bovinas mais susceptíveis às infecções neste 
período. 

C) Os helmintos podem ativar o metabolismo 
oxidativo dos neutrófilos "in vivo". 

D) O metabolismo oxidativo dos neutrófilos de 
bezerros se modifica com a idade, ocorrendo 
redução da capacidade oxidativa ao longo dos 
quatro primeiros meses de vida. 

E) Animais com melhor resposta imune pós-
desmame possuem menor carga parasitária e 
neutrófilos com maior capacidade de redução 
do NBT. 
 

29. O linfoma é uma doença de elevada incidência na 
população canina mundial, o que certamente 
contribui para o fato de que é a neoplasia mais 
comumente tratada em cães. Os sinais clínicos do 
linfoma canino são variados e dependem da 
classificação anatômica e da extensão da doença. 
Sinais inespecíficos como hiporexia, perda de peso e 
vômito podem ocorrer. As anormalidades 
hematológicas encontradas são igualmente variadas; 
portanto, é CORRETO afirmar:  

 
A) A leucopenia é a alteração hematológica mais 

comum nestes pacientes. 
B) A anemia é a alteração hematológica mais 

comum nestes pacientes, sendo, na maioria 
das vezes, macrocítica normocrômica. 

C) A anemia é a alteração hematológica mais 
comum nestes pacientes, sendo, na maioria 
das vezes, normocítica hipocrômica. 
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D) A anemia hemorrágica é a alteração 
hematológica mais comum nestes pacientes. 

E) A anemia é a alteração hematológica mais 
comum nestes pacientes, sendo, na maioria 
das vezes, normocítica normocrômica. 
 

30. Com relação aos neutrófilos tóxicos, assinale a 
alternativa que descreve características denominadas 
“alterações tóxicas”. 

 
A) Desvio nuclear de neutrófilos à esquerda e 

maturação nuclear assíncrona. 
B) Citoplasma espumoso e desvio nuclear de 

neutrófilos à direita. 
C) Neutrófilos hipersegmentados e basofilia 

citoplasmática. 
D) Basofilia citoplasmática e corpúsculo de Döhle. 
E) Aumento no número de bastonetes e 

neutrófilos hipersegmentados. 
 

31. Com relação à qualidade na realização de exames 
laboratoriais, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Para se fazer a dosagem de triglicerídeos e 

colesterol, pode-se utilizar sangue total. 
B) Os tipos de proteínas componentes do plasma 

são as albuminas e as globulinas. 
C) Uma solução hipertônica permite a entrada de 

água através da membrana celular.  
D) O volume globular de uma amostra de sangue 

não interfere na eficácia do anticoagulante 
para realização de testes de coagulação. 

E) Amostras para avaliação da concentração da 
glicose no sangue devem ser acondicionadas 
em frascos contendo fluoreto de sódio 
adicionado ao anticoagulante. 

 
32. A eritrocitose é verificada quando se obtêm 

resultados de volume globular aumentado, número 
de eritrócitos totais aumentados e concentração de 
hemoglobina aumentada. Com relação à patogenia 
das eritrocitoses, assinale a resposta CORRETA. 

 
A) A desidratação resulta em diminuição do fluido 

extracelular e, portanto, em volume plasmático 
diminuído. Estas alterações podem levar à 
eritrocitose de hemoconcentração. 

B) A liberação de epinefrina em situações de 
“luta” ou “fuga” leva à contração da 
musculatura lisa hepática e, dessa maneira, à 
liberação de sangue hepático para os vasos 
sanguíneos periféricos provocando a 
eritrocitose. 

C) A produção aumentada de eritropoetina 
estimula a eritropoese e causa eritrocitose. 
Esta produção pode ser apropriada (se 
estimulada por hipóxia tecidual) ou 
inapropriada (se não estimulada por hipóxia 
tecidual). Este quadro é denominado 
eritrocitose primária. 

D) A eritrocitose secundária pode ser neoplásica 
ou não neoplásica. 

E) Uma leucemia neutrofílica tem como causa 
secundária a eritrocitose secundária. 

 
33. Qual (quais) das seguintes afirmativas se aplica(am) 

à β oxidação dos ácidos graxos? 
 

I. Antes da oxidação, os ácidos graxos devem ser 
convertidos a sua forma acil-SCo-A. 

II. Quando em excesso, o produto da β oxidação 
reage para formar corpos cetônicos. 

III. É um processo que ocorre no citoplasma das 
células dos mamíferos. 

IV. Um átomo de carbono é removido da molécula a 
cada volta no ciclo. 

 
A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
C) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
D) Somente a afirmativa II é verdadeira. 
E) Somente as afirmativas III e IV são 

verdadeiras. 
 

O caso clínico descrito a seguir deve ser 
interpretado e as questões 34, 35, 36 e 37 se 
referem a esta interpretação. 

 

Um equino, raça quarto de milha, fêmea, 5 anos de 
idade, apresentava, ao exame clínico, sudorese 
profusa, febre, rigidez muscular, dor a palpação dos 
músculos glúteos e oligúria. 
No hemograma, as alterações encontradas foram: 
leucocitose neutrofílica moderada com desvio nuclear 
de neutrófilos à esquerda leve e monocitose. 
Na urinálise realizada em amostra obtida por 
cateterização encontrou-se: 

 
• Aspecto turvo. 
• Cor marrom escuro. 
• Densidade (refratômetro) = 1,031. 
• pH (tira reativa) = 7.5. 
• Proteína (tira reativa) = 4 + 
• Sangue (tira reativa) = 4 + 
• Eritrócitos (microscopia) = 0 – 1 / campo. 
• Leucócitos (microscopia)  = 4 – 5 / campo. 
• Cilindros granulosos (microscopia) = 2 – 3 / 

campo. 
 

Os testes bioquímicos realizados mostraram: 
 

• Concentração de ureia sérica = 70 mg/dl (10 – 20 
mg/dl). 

• Concentração de creatinina sérica = 4.7 mg/dl 
(0.5 – 2.0 mg/dl). 

 
34. Assinale a alternativa que descreve a enzima cuja 

dosagem auxiliaria no diagnóstico do caso descrito: 
 

A) Alanina aminotransferase. 
B) Fosfatase alcalina. 
C) Bilirrubina. 
D) Gama glutamil transferase. 
E) Creatina quinase. 
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35. Considere o caso clínico descrito anteriormente.  
A coloração marrom escura de amostras de urina é 
reflexo da presença de componentes metabólicos 
específicos.  
Assinale a alternativa que contém o componente 
responsável pela cor da urina no caso descrito. 

 
A) Hemoglobina. 
B) Mioglobina. 
C) Sangue. 
D) Leucócitos. 
E) Cristais. 
 

36. Considerando o caso clínico descrito, assinale a 
alternativa que descreve avaliação das 
concentrações de ureia e creatinina no sangue do 
paciente. 

 
A) O animal apresenta uremia, que é o aumento 

de ureia na circulação. 
B) O paciente apresenta azotemia, que é a 

concentração normal de creatinina na 
circulação. 

C) A concentração de creatinina está ligeiramente 
aumentada, podendo ser relacionada somente 
à desidratação. 

D) A concentração de ureia e creatinina descritas 
neste caso refletem prejuízo na filtração 
gomerular do paciente. 

E) A concentração de ureia é um parâmetro mais 
seguro para avaliação da filtração glomerular 
do que a creatinina. 

 
37. Considerando o caso clínico descrito, particularmente 

com relação aos achados na urinálise, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) A presença de 4 (quatro) cruzes de proteína é 

normal se levada em consideração a 
densidade da amostra. 

B) A presença de ciclindros granulosos é 
compatível com lesão de ureter. 

C) O pH da urina está alterado, uma vez que em 
herbívoros o pH normal seria em torno de 5,5. 

D) O paciente apresenta isostenúria. 
E) A presença de 4 (quatro) cruzes de sangue diz 

respeito à presença de mioglobina. 
 

38. O eritrócito de maduro de mamíferos é um 
componente do sangue sem organelas e, portanto, 
limitado em sua capacidade de realizar processos 
metabólicos. A principal via metabólica de obtenção 
de energia sob a forma de ATP do eritrócito é a 
fermentação lática.  
Assinale a alternativa que relaciona 
CORRETAMENTE o substrato e o produto deste 
processo. 
 

A) Glicose – lactato. 
B) Ácidos graxos – Corpos cetônicos. 
C) Glicose – piruvato. 
D) Aminoácidos – piruvato. 
E) Glicose – etanol. 
 

39. O esfregaço de amostra de sangue é uma parte da 
realização do hemograma muito importante porque 
dele depende a avaliação quantitativa, mas 
principalmente qualitativa dos elementos figurados do 
sangue.  
Assinale a alternativa que descreve os cuidados para 
preparar um esfregaço de boa qualidade. 

 
A) Lâmina mantida em formol; “capa leucocitária”; 

corante azul cresil brilhante. 
B) Lâmina limpa e seca; sangue homogeneizado; 

corante do tipo Romanowski. 
C) Lâmina limpa e seca; “capa leucocitária”; 

corante do tipo Romanowski. 
D) Lâmina limpa e seca; sangue homogeneizado; 

corante azul de toluidina. 
E) Lâmina limpa e seca; sangue homogeneizado; 

corante Sudan Black. 
 

40. Assinale a alternativa que define o tipo de método de 
avaliação química da urina usando-se a tira reativa: 

 
A) Qualitativo. 
B) Quantitativo. 
C) Semi-quantitativo. 
D) Qualitativo impreciso. 
E) Quantitativo preciso. 
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