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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
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. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas 
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 Anote o seu gabarito.        
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1. A metabolização de fármacos no organismo é a 

transformação química da molécula provocada por 
enzimas não específicas (fase I – sistemas 
microssomais) e por enzimas específicas (fase II – 
reações de síntese e conjugação). Essas reações 
metabólicas predominantemente ocorrem:  

 
A) No fígado e o principal objetivo é a 

transformação em uma molécula mais 
hidrossolúvel, com fácil excreção dos produtos 
gerados. 

B) No fígado e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

C) Nos rins e tem como objetivo transformar em 
uma molécula mais lipossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

D) Nos pulmões e tem como objetivo transformar 
em uma molécula mais hidrossolúvel, com fácil 
excreção dos produtos gerados. 

E) No fígado e tem como principal objetivo 
aumentar a atividade intrínseca do fármaco. 

 
2. 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. 
 

3. 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 não 

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 estão relacionadas à 
dose. 

C) As reações de hipersensibilidade dependem da 
combinação do antígeno e do anticorpo e 
normalmente não são 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. 

 
4. Considere as afirmativas a respeito de adjuvantes: 

 
I. São substâncias que potencializam a eficácia das 

vacinas. 
II. São substâncias 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 IV. 
C) I e III. 
D) II e III. 
E) II e IV. 
 

5. 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]. 

 
6. O úmero é um osso longo e possui vários acidentes 

ósseos. Entre estes, dois se destacam por terem a 
função de servir como inserção para os músculos 
que circundam e movimentam a articulação do 
ombro. Assinale a opção que apresenta estes 
acidentes: 

 
A) Tróclea e capítulo.  
B) Cabeça e coloumerais.  
C) Crista supraepicondilar lateral e crista supra-

epicondilar medial.  
D) Epicôndilo lateral e epicôndilo medial.  
E) Tubérculo maior e tubérculo menor. 
 

7. O esqueleto da face entre a boca e o olho é formado 
pelas duas maxilas, as quais circundam as aberturas 
nasais anteriores e são unidas no plano mediano na 
sutura intermaxilar. Cada maxila no adulto consiste 
em um corpo oco que contém um grande seio maxilar 
e uma variedade de processos ósseos. Marque a 
alternativa que contempla os processos ósseos 
existentes na maxila:  

 
A) Alveolar, estiloide, lacrimal e zigomático.  
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B) Zigomático, frontal, palatino e alveolar.  
C) Frontal, nasal, alveolar e mandibular.  
D) Palatino, frontal, nasal e mandibular.  
E) Zigomático, temporal, palatino e alveolar.  
 

8. A presença de cálculos urinários ou urólitos em 
pequenos ruminantes pode desencadear um sério 
problema denominado urolitíase. Esta alteração, 
comum em caprinos e ovinos machos, pode causar 
obstrução da uretra, em decorrência da sua estrutura. 
No que concerne ao tema abordado, é CORRETO 
concluir: 

 
A) A estrutura anatômica não justifica a retenção 

de urólitos. A principal causa é o regime de 
confinamento e a presença de oxalatos ou 
sílica nos suplementos alimentares. 

B) Devido à anatomía, o corpo do pênis, que é 
musculocavernoso, possui pequenos espaços 
sanguíneos divididos por quantidades 
substanciais por tecido fibroelástico resistente. 

C) Os urólitos podem ocorrer em machos 
castrados, porém a anatomia do corpo do 
pênis, que é fibroelástica, pode, como 
consequência, ocasionar de traumatismos 
secundários à monta. 

D) A estrutura anatômica fibroelástica pode formar 
urólitos e desencadear uma alteração 
metabólica  entre os teores de fósforo, cálcio e 
magnésio da dieta de animais. 

E) Em ovinos a estrutura anatômica  é  longa, 
estreita e tortuosa (flexura sigmoide) com 
processo uretral fino e longo no apêndice da 
glande, que pode impedir o fluxo normal da 
urina, que passa a ficar retida na bexiga.  

 
9. A principal desvantagem da imunização ativa, 

considerando a primo vacinação: 
 

A) Induz a formação lenta da imunidade. 
B) Induz a formação rápida da imunidade. 
C) Causa imunidade prolongada. 
D) Causa reação de hipersensibilidade. 
E) Apresenta custo elevado. 
 

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

A) Reação de precipitação em gel e 
radioimunoensaio 

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

precipitação em gel 
E) Teste de ELISA e soroaglutinação rápida 
 

11. A terceira falange (ou falange distal) é avaliada 
radiograficamente primeiro, com as projeções LM 
(láteromedial) e DP65O 3F (dorsopalmar com 
angulação de 65 graus). A incidência ML permite em 
muitos pacientes com severa claudicação, visualizar 
uma linha radiotransparente entre a parede dorsal do 

casco e da terceira falange, além de um afastamento 
evidente da porção distal da terceira falange em 
relação à superfície dorsal do casco. Assinale a 
alternativa que descreva CORRETAMENTE o 
diagnóstico radiográfico para os achados descritos. 

 
A) Osteíte podal. 
B) Síndrome do navicular. 
C) Calcificação da cartilagem alar. 
D) Fratura da margem solear. 
E) Laminite. 
 

12. Considere a situação clínica em que um equino 
jovem, sem histórico de trauma, apresenta 
claudicação de membro pélvico direito, com 
distensão capsular e dor ao exame clínico da região 
do tarso. O exame radiográfico realizado nesta 
articulação demonstra uma área radiotransparente, 
circular e bem definida, localizada na crista da tróclea 
do talo. Assinale a alternativa que represente o 
diagnóstico radiográfico CORRETO para este 
paciente. 

 
A) Artrite infecciosa. 
B) Osteocondrose. 
C) Artrite imunomediada. 
D) Doença articular degenerativa. 
E) Fratura antiga.  
 

13. Em um equino com aumento de volume em região de 
articulação metacarpo-falangeana, com evolução de 
um mês, aumento de temperatura e sem tratamento 
prévio, um dos diagnósticos diferenciais mais 
importantes é a artrite infecciosa. Considerando que 
o exame radiográfico da articulação citada demonstre 
distensão da cápsula articular, alterações de 
remodelamento periarticular, diminuição do espaço 
articular, esclerose subcondral e alterações periostais 
proliferativas, assinale a alternativa que contenha a 
CORRETA interpretação dos achados radiográficos, 
considerando-se o histórico e sinais clínicos deste 
paciente. 

 
A) Está confirmada a artrite infecciosa. 
B) Não é possível excluir artrite infecciosa. 
C) Existem evidências de doença articular 

secundária crônica. 
D) Não há evidência de doença articular. 
E) Existem evidências de doença articular 

secundária aguda. 
 

14. O filme radiográfico é um filme fotográfico com uma 
emulsão sensível à luz, que contém prata. Após a 
sensibilização pelos raios-x ou pela luz visível, a 
prata é sensibilizada e sofre precipitação no filme 
durante o processo de revelação e aparece escura 
após o seu processamento final. Além dos tecidos do 
paciente, outros fatores podem determinar variações 
na intensidade do escurecimento do filme 
radiográfico. Se ao realizar uma radiografia, a 
imagem obtida apresentar-se muito clara, com muito 
pouco contraste entre os tecidos do paciente e o 
restante do filme, algumas correções na realização 
do exame podem melhorar este artefato.  
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Avalie as afirmativas abaixo e selecione a alternativa 
que contenha apenas modificações CORRETAS para 
a situação descrita acima, com o objetivo de melhorar 
a qualidade da imagem. 

 
I. Aumentar o pico de kilovoltagem do equipamento 

de raios-x. 
II. Aumentar a distância foco-filme. 
III. Utilizar grade antidifusora. 
IV. Reduzir o pico de kilovoltagem do equipamento 

de raios-x. 
V. Reduzir a distância foco-filme. 

 
A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas I e V são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

 
15. Em imagens radiográficas do tórax, em que se 

observa a presença de material radiotransparente 
separando o parênquima pulmonar da parede 
torácica, é CORRETO afirmar que o paciente 
apresenta: 

 
A) Hemotórax. 
B) Piotórax. 
C) Pneumotórax.  
D) Quilotórax. 
E) Hérnia diafragmática. 
 

16. Considere a situação clínica em que um gato de 5 
anos de idade, apresenta um moderado quadro de 
insuficiência respiratória, de lenta progressão. O 
exame radiográfico da cavidade torácica revela na 
incidência lateral um aumento de radiopacidade 
localizado cranialmente ao coração. Este foco de 
radiopacidade mantém contato com a silhueta 
cardíaca, determinando um efeito que impede a 
correta delimitação desta silhueta e causa 
deslocamento dorsal da traquéia. Na incidência 
ventrodorsal, esta massa homogênea e radiopaca, 
desloca caudalmente e medialmente os ápices 
pulmonares. Escolha a alternativa que indique o 
diagnóstico CORRETO para este paciente. 

 
A) Corpo estranho esofágico. 
B) Massa traqueal. 
C) Massa em base cardíaca. 
D) Colapso pulmonar. 
E) Massa em linfonodo mediastinal. 
 

17. O exame radiográfico da cavidade abdominal é um 
importante auxílio diagnóstico em muitas situações 
rotineiras na clínica de animais de companhia. Em 
um caso de abdome agudo, o exame radiográfico 
pode ser realizado em decúbito lateral, utilizando-se 
raios-x em direção horizontal, para a obtenção de 
uma incidência ventrodorsal do abdome. Nestes 
casos, a imagem radiográfica pode demonstrar pobre 
visualização das vísceras abdominais pelo severo 
aumento de radiopacidade, acompanhada de focos 
radiotransparentes, localizados entre o fígado e 

diafragma e por toda a parede lateral direita da 
cavidade abdominal.  
Diante desta situação em particular, assinale a 
alternativa que descreva CORRETAMENTE o 
diagnóstico radiográfico. 

 
A) Hemoperitôneo. 
B) Peritonite. 
C) Uroperitôneo. 
D) Hérnia diafragmática. 
E) Hemangiossarcoma. 
 

18. Para a realização do exame ultrassonográfico da 
cavidade abdominal, é necessária destreza do 
examinador, associada a uma coordenação olho-
mão, além de conhecimento anatômico, fisiológico, 
patológico e do funcionamento do equipamento, suas 
capacidades e limitações. É necessário que o 
examinador desenvolva um método sistemático para 
aumentar consideravelmente a identificação de todos 
os órgãos e estruturas, com um exame mais 
eficiente. Dentre os órgãos da cavidade abdominal, 
Mattoon; Alud e Nyland (2002) consideram o 
pâncreas como sendo o mais difícil para produzir 
uma imagem sonográfica.  
Avalie as alternativas abaixo e selecione a que 
contenha a CORRETA descrição da localização do 
lobo direito pancreático e a CORRETA interpretação 
das imagens obtidas, respectivamente. 

 
A) Entre a curvatura maior do estômago e a face 

cranial do cólon ascendente. A visualização do 
pâncreas não indica necessariamente a 
presença de um processo patológico. 

B) Entre o baço e a face medial do cólon 
descendente. A falta de visualização do 
pâncreas pode excluir a presença de grandes 
massas. 

C) Entre a face lateral do duodeno e a face medial 
do cólon ascendente. A falta de visualização 
do pâncreas pode excluir a presença de 
pancreatite. 

D) Entre a superfície medial do duodeno e a face 
lateral do cólon ascendente. A pancreatite 
pode estar presente mesmo quando não 
identificada sonograficamente. 

E) Entre a curvatura maior do estômago e a face 
cranial do cólon transverso. Não é possível 
correlacionar a aparência ultrassonográfica 
com a presença ou ausência de doença. 

 
19. A conduta diagnóstica com pacientes que 

apresentam tosse alta e não produtiva pode ser 
favorecida com algumas técnicas radiográficas 
específicas, para a avaliação do trato respiratório 
superior. Uma das técnicas indicadas é a realização 
de uma imagem radiográfica com incidência 
tangencial à porção traqueal localizada na entrada 
torácica. Em pacientes nesta situação clínica, a 
técnica descrita pode revelar um achatamento dorsal 
da traqueia. Assinale a alternativa que descreve o 
diagnóstico radiológico CORRETO para o achado 
descrito. 
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A) Corpo estranho traqueal. 
B) Ruptura traqueal. 
C) Colapso traqueal. 
D) Hipoplasia traqueal. 
E) Traqueíte. 

 
20. Cães que apresentam secreção nasal crônica devem 

ser submetidos à avaliação radiográfica do crânio, 
com especial atenção à cavidade nasal e aos seios 
paranasais. A etiologia do processo patológico pode 
ser indicada pelo tipo de alterações identificadas em 
uma radiografia, especialmente a incidência 
ventrodorsal, realizada com a boca do paciente 
aberta, incidindo-se os raios diretamente no palato. 
Quando esta projeção radiográfica revela uma perda 
no detalhamento radiográfico das conchas nasais e 
da lâmina cribiforme, qual a CORRETA interpretação 
radiográfica? 

 
A) As alterações se devem à rinite bacteriana. 
B) As alterações indicam o acúmulo de fluido na 

cavidade nasal. 
C) As alterações indicam um processo agressivo 

na cavidade nasal, infeccioso ou neoplásico. 
D) As alterações se devem à rinite fúngica. 
E) As alterações se devem à neoplasia nasal. 
 

21. Doenças cardíacas adquiridas são relativamente 
comuns na clínica de animais de companhia. A 
avaliação de uma imagem radiográfica do 
coração e dos vasos pulmonares é fundamental 
para o estadiamento da doença cardíaca,  
decisão sobre o protocolo terapêutico e 
monitoração da resposta à terapia. Os sinais 
radiográficos identificados dependerão de qual a 
câmara cardíaca envolvida e do estabelecimento 
da insuficiência cardíaca. Avalie as afirmativas 
abaixo e selecione a alternativa que contenha 
apenas afirmativas CORRETAS em relação ao 
sinal radiográfico e à respectiva interpretação 
radiográfica. 

 
I. A elevação dorsal da traqueia em imagens 

laterais indica um severo quadro de 
insuficiência cardíaca. 

II. O contato elevado da face crânioventral do 
coração e o esterno, em imagens laterais, 
indica uma cardiomegalia concentrada em 
ventrículo esquerdo. 

III. A dilatação das veias pulmonares em relação 
às artérias é um importante sinal insuficiência 
de mitral. 

IV. Abaulamento da silhueta cardíaca 
caudodorsal indica cardiomegalia 
concentrada em átrio esquerdo. 

V. A elevação dorsal da traqueia em imagens 
laterais indica cardiomegalia concentrada em 
átrio direito. 

 
A) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras. 

22. Os sinais radiográficos de doenças pulmonares que 
causam aumento da radiopacidade são 
costumeiramente descritos em relação às divisões 
anatômicas do pulmão. As três categorias de sinais 
radiográficos descritos são bronquial, intersticial e 
alveolar. Várias enfermidades podem determinar os 
mesmos sinais radiográficos e, portanto, a 
interpretação das imagens deve ser acompanhada da 
avaliação clínica e laboratorial deste paciente.  
Neste contexto, uma imagem radiográfica de um 
paciente com tosse, em estado febril e sem evidência 
de sopro à auscultação cardíaca, que revele aumento 
de radiopacidade homogêneo com distribuição 
periférica ventral pelo parênquima pulmonar, com 
formação de broncográmas aéreos, indica qual dos 
seguintes diagnósticos? 

 
A) Bronquite crônica. 
B) Edema pulmonar. 
C) Enfisema pulmonar. 
D) Broncopneumonia. 
E) Pneumonia aspirativa. 
 

23. As afecções esofágicas em cães geralmente estão 
associadas a sinais clínicos variados como 
regurgitação, salivação excessiva, disfagia e ruídos 
anormais. O exame radiográfico da região torácica, 
associado ao uso de meios de contraste para a 
realização de esofagografia, pode identificar a causa 
dos sinais clínicos e selecionar pacientes para uma 
abordagem cirúrgica, como a necessária em casos 
de anomalia do anel vascular.  
Assinale a alternativa abaixo que contenha os sinais 
radiográficos CORRETOS associados a esta 
enfermidade de origem congênita.  

 
A) Dilatação esofágica generalizada e 

deslocamento dorsal da traqueia.  
B) Dilatação da porção esofágica cranial e 

deslocamento lateral esquerdo da traqueia. 
C) Dilatação esofágica generalizada e 

deslocamento ventral da traqueia. 
D) Dilatação da porção esofágica cranial e 

deslocamento dorsal da traqueia. 
E) Dilatação da porção esofágica caudal e 

deslocamento lateral direito da traqueia. 
 

24. A presença de material radiopaco no estômago é 
comum em imagens radiográficas convencionais. 
Muitas vezes este material é decorrente da ingestão 
de ossos e pode não ter importância clínica. Um 
grande problema existe no diagnóstico radiográfico 
de corpos estranhos não radiopacos. Selecione a 
alternativa abaixo que contenha apenas informações 
CORRETAS sobre a utilização de radiografias para o 
diagnóstico de corpos estranhos radiotransparentes. 

 
A) Radiografias em diferentes decúbitos auxiliam 

na identificação do corpo estranho 
radiotransparente. 

B) É fundamental a realização de um exame 
radiográfico contrastado. 

C) Um grande volume de contraste facilita a 
identificação de corpos estranhos gástricos. 
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D) Corpos estranhos que absorvem o meio de 
contraste são visualizados apenas no início do 
exame contrastado. 

E) O corpo estranho só é visível quando cria um 
defeito de preenchimento no exame 
contrastado. 

 
25. Obstruções intestinais podem ser causadas por 

intussuscepção. Os exames de imagens associados 
ao exame físico, permitem o diagnóstico definitivo e a 
terapêutica apropriada. Com relação ao uso das 
imagens na elaboração deste diagnóstico, avalie as 
afirmativas abaixo e selecione a alternativa que 
contenha apenas afirmativas CORRETAS. 

 
I. Radiografias simples não são úteis no 

diagnóstico da intussuscepção. 
II. O exame ultrassonográfico pode demonstrar a 

imagem de anéis concêntricos em pacientes com 
intussuscepção. 

III. O fluido acumulado entre as paredes intestinais 
facilita a identificação sonográfica. 

IV. Está indicado o trânsito gastrointestinal para 
animais com suspeita de intussuscepção. 

 
A) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
 

26. As neoplasias do trato gastrointestinal geralmente 
estão associadas a distúrbios de motiliade. O 
acúmulo de fluido decorrente destes distúrbios facilita 
a visualização por ultrassonografia abdominal. A 
identificação dos sinais sonográficos permite a 
realização de outros procedimentos como a biopsia, 
para determinação do diagnóstico definitivo.  
Avalie as alternativas abaixo e selecione a que 
contenha apenas os sinais sonográficos 
CORRETOS, que indicam a presença de neoplasia 
intestinal. 

 
A) Espessura da parede intestinal de 0,5 cm com 

visualização das camadas intestinais. 
B) Espessura da parede intestinal de 1,0 cm com 

visualização das camadas intestinais. 
C) Espessura da parede intestinal de 0,5 cm sem 

visualização das camadas intestinais. 
D) Espessura da parede intestinal de 1,0 cm sem 

visualização das camadas intestinais. 
E) Espessura da parede intestinal de 1,0 cm com 

visualização de anéis concêntricos. 
 

27. Considere um cão com sinais clínicos evidentes de 
ascite e emagrecimento progressivo, cujo exame 
ultrassonográfico demonstre o fígado com localização 
subcostal, bordos irregulares e hiperecogenicidade 
generalizada de seu parênquima. Os exames 
laboratoriais revelam hipoalbuminemia e enzimas 
hepáticas (ALT e AST) em níveis normais. 
Assinale a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE o diagnóstico sugerido pelo 
quadro descrito anteriormente. 

A) Neoplasia hepática. 
B) Insuficiência cardíaca congestiva direita. 
C) Cirrose hepática. 
D) Hemoperitônio. 
E) Peritonite. 
 

28. Em gatos a colangio-hepatite é considerada comum, 
especialmente em animais mais velhos e por vezes 
associada à doença inflamatória intestinal e 
pancreatite crônica, em uma síndrome denominada 
tríade felina. As imagens ultrassonográficas podem 
ser associadas aos exames laboratoriais, incluindo a 
citologia aspirativa por agulha fina, para a 
determinação do diagnóstico definitivo.  
Assinale a alternativa que contenha os sinais 
sonográficos da presença de colangio-hepatite 
nestes pacientes.  

 
A) Aumento da ecogenicidade hepática e 

hepatomegalia. 
B) Irregularidade do contorno hepático. 
C) Aumento da ecogenicidade hepática e micro-

hepatia. 
D) Redução da ecogenicidade hepática e 

aumento da visualização dos vasos portais. 
E) Aumento da ecogenicidade hepática e 

visualização das vias biliares. 
 

29. Considere a situação em que um cão, em avaliação 
préoperatória para mastectomia por neoplasia 
mamária, apresente-se clinicamente normal porém 
com resultados laboratoriais de elevação das 
enzimas hepáticas ALT e AST, sem alteração no 
nível sérico de FA (fosfatase alcalina). Antes da 
realização do procedimento anestésico, com a 
intenção de identificar possíveis causas da elevação 
das enzimas e pesquisa de metástases, a paciente é 
submetida à ultrassonografia abdominal, que revela 
hepatomegalia leve, ecotextura lisa e homogênea e 
ecogenicidade semelhante à do parênquima 
esplênico. Em vesícula biliar o exame demonstra a 
presença de sedimento ecogênico livre, que se 
movimenta durante a alteração do decúbito da 
paciente.  
Avalie as alternativas abaixo e seleciona aquela que 
contenha a interpretação CORRETA para a situação 
desta paciente: 

 
A) Há indícios de metástase em vesícula biliar. 
B) Há indícios de metástase hepática. 
C) Não há indícios de metástase, apenas de 

colecistite. 
D) Não há indícios de metástase, mas a paciente 

precisa de colecistectomia. 
E) Não há indícios de metástase, o sedimento é 

normal. 
 

30. O exame ultrassonográfico em pacientes com sinais 
clínicos sugestivos de doença renal é parte da 
conduta diagnóstica. O exame permite diferenciar 
lesões focais e multifocais, de lesões generalizadas. 
Outra importante função do exame é identificar 
pacientes com sinais sonográficos de doença renal 
crônica, para a determinação do prognóstico e 
instituição de terapia específica.  
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Avalie as alternativas abaixo e selecione a que 
contenha apenas sinais sonográficos CORRETOS 
relacionados à doença renal crônica. 

 
A) Nefromegalia. 
B) Hiperecogenicidade da camada cortical renal. 
C) Linha hiperecogênica entre as camadas 

cortical e medular. 
D) Redução da diferenciação entre as camadas 

cortical e medular. 
E) Elevação da diferenciação entre as camadas 

cortical e medular. 
 

31. Considere a seguinte situação clínica: um cão, 
fêmea, Cocker Spaniel, com 7 meses de idade e 
histórico de incontinência urinária desde quando foi 
adquirida pelo cliente. Avalie as alternativas abaixo e 
selecione aquela que contenha a conduta diagnóstica 
CORRETA para esta paciente e a principal suspeita 
a ser confirmada por este exame, respectivamente. 

 
A) Realização de uretrocistografia; suspeita de 

massa vesical. 
B) Realização de ultrassonografia abdominal; 

suspeita de displasia renal. 
C) Realização de urografia excretora; suspeita de 

hidronefrose. 
D) Realização de ultrassonografia abdominal; 

suspeita de disfunção ovariana. 
E) Realização de urografia excretora; suspeita de 

ureter ectópico. 
 

32. Considere a situação clínica de um cão, fêmea, com 
9 anos de idade, sem raça definida, que apresenta 
um quadro de hematúria crônica. O exame 
ultrassonográfico realizado demonstra um 
espessamento focal da parede vesical, de contorno 
irregular e com projeção luminal.  
Avalie as alternativas abaixo e selecione aquela que 
contenha, respectivamente, a principal suspeita 
diagnóstica para esta paciente e a conduta 
diagnóstica CORRETA para a confirmação da 
suspeita. 

 
A) Carcinoma de células transicionais. Deve ser 

realizada a citologia esfoliativa com sonda 
vesical. 

B) Carcinoma de células transicionais. Deve ser 
realizada a citologia aspirativa com agulha fina 
ecodirigida. 

C) Cistite crônica. Deve ser realizada a cultura e 
antibiograma da urina. 

D) Cistite aguda. Deve ser realizada a cultura e 
antibiograma da urina. 

E) Cistite crônica. Deve ser realizado o exame de 
urina tipo 1. 

 
33. Considere a situação clínica em que uma cadela 

necessita de terapia sistêmica e a medicação a ser 
utilizada apresenta potencial teratogênico. O cliente 
afirma que o animal esteve em estro há 12 dias e 
houve cópula. Um exame ultrassonográfico é 
realizado mas não é possível identificar vesículas 
embrionárias.  

Selecione a alternativa que contenha a conduta 
CORRETA para esta paciente. 

 
A) Autorizar o uso da medicação. 
B) Aguardar até 45 dias após a cópula e realizar 

radiografia abdominal, para depois autorizar a 
terapia. 

C) Aguardar até 21 dias após a cópula e repetir a 
ultrassonografia, para depois autorizar a 
terapia. 

D) Autorizar o uso da medicação e repetir a 
ultrassonografia após 50 dias da cópula. 

E) Autorizar o uso da medicação e realizar a 
radiografia 50 dias após a cópula. 

 
34. Em uma cadela com 5 anos de idade, que apresenta 

galactorreia, apatia e anorexia, o exame 
hematológico não demonstrou alterações na série 
branca. O exame ultrassonográfico realizado 
demonstra estrutura hipoecogênica localizada 
dorsalmente à vesícula urinária, com aspecto tubular, 
pequeno volume de fluido intraluminal e 
espessamento mural, com formações císticas nesta 
parede. A avaliação sonográfica ainda demonstra 
presença de estruturas císticas localizadas 
imediatamente caudais aos rins, bilateralmente.  
Considerando o quadro clínico, hematológico e 
ultrassonográfico, selecione a alternativa que 
contenha a interpretação CORRETA destes achados 
nesta paciente. 

 
A) Piometra. 
B) Hemometra. 
C) Mucometra. 
D) Neoplasia uterina. 
E) Hiperplasia endometrial cística. 
 

35. Um cão, macho, com 7 anos de idade chega ao 
cuidados veterinários por apresentar disúria e 
polaciúria com evolução de uma semana. O exame 
ultrassonográfico demonstra a próstata com 
localização intra-abdominal, com focos 
hipoecogênicos, hiperecogênicos e alguns 
formadores de sombra acústica. Adicionalmente o 
exame permite visualizar um severo espessamento 
mural em região de colo vesical e dilatação da uretra 
intraprostática.  
Selecione a alternativa que contenha o diagnóstico 
presuntivo CORRETO para este paciente: 

 
A) Hiperplasia prostática benigna. 
B) Neoplasia prostática. 
C) Metaplasia escamosa. 
D) Prostatite bacteriana. 
E) Urolitíase. 
 

36. O duplex Doppler colorido tem numerosas aplicações 
na avaliação do aparelho urinário. É uma técnica 
complementar à ultrassonografia convencional e à 
radiografia, pois é capaz de fornecer dados 
importantes para avaliar doenças renais, devido à 
capacidade de se estudar nuances da fisiologia renal, 
por meio do estudo dos fluxos sanguíneos. Uma 
variedade de índices pode ser utilizada na avaliação 
renal com Doppler. O cálculo do índice de 
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resistividade é mais prático do que as medidas de 
velocidade, pois não depende do ângulo de 
insonação da amostra e pode ser mensurado mesmo 
em pequenos vasos. Diante disso, em um paciente 
urêmico, cujo exame sonográfico 2D não revele 
alterações parenquimatosas, o índice de resistividade 
pode ser anormalmente superior a 0,72. Nestes 
casos é CORRETO afirmar que os dados obtidos 
indicam: 

 
A) Doença renal crônica. 
B) Pielonefrite. 
C) Neoplasia renal. 
D) Doença renal aguda tubulointersticial. 
E) Glomerulonefrite. 
 

37. Considere a situação em que um cão, fêmea, com 8 
anos de idade, apresenta abaulamento abdominal, 
poliúria e polidipsia, adelgaçamento da pele e 
calcinose cutânea. Os exames laboratoriais revelam 
um severo aumento da concentração sérica de FA 
(fosfatase alcalina) e um hemograma com 
características de estresse. O exame 
ultrassonográfico apresenta uma hepatomegalia 
hiperecogênica, de ecotextura lisa, sem alterações 
nas vias e vesícula biliar. Adicionalmente o exame 
demonstra estrutura irregular com focos de 
calcificação, diâmetro máximo de 1,5 cm, em porção 
cranial e medial ao rim direito.  
Assinale a alternativa que descreve 
CORRETAMENTE a interpretação do quadro clínico, 
laboratorial e ultrassonográfico deste paciente. 

 
A) Neoplasia renal. 
B) Neoplasia hepática. 
C) Hiperadrenocorticismo hipófise dependente e 

cirrose hepática. 
D) Hiperadrenocorticismo hipófise dependente e 

hepatopatia esteroidal. 
E) Hiperadrenocorticismo por tumor de adrenal e 

hepatopatia esteroidal. 
 

38. Pacientes de raças pequenas e miniatura podem 
apresentar claudicação severa em membros pélvicos, 
eventualmente com crepitação e dor ao exame físico 
da articulação coxofemoral. Nesta situação o exame 
radiográfico da pelve e das articulações coxofemorais 
pode demonstrar uma área radiotransparente no 
centro da cabeça femoral, circundada por esclerose 
óssea e variável remodelamento da cabeça femoral.  
Assinale a alternativa que contenha o diagnóstico 
CORRETO para estes pacientes com estes achados 
radiográficos. 

 
A) Necrose asséptica da cabeça femoral. 
B) Displasia coxofemoral. 
C) Osteocondrose. 
D) Osteocondrite dissecante. 
E) Osteossarcoma. 
 

39. Considere a situação clínica em que um cão, fêmea, 
sem raça definida, com 10 anos de idade, apresenta 
um evidente desvio do eixo dos membros torácicos, 
com evolução de dois anos. O exame físico 

demonstra grave aumento de volume em articulações 
do carpo e metacarpo falangeanas, bilateralmente. 
As articulações se encontravam quentes, doloridas e 
crepitantes durante a palpação.  Na imagem 
radiográfica das articulações cárpicas não foi 
possível visualizar espaços entre os ossos cuboides. 
Na região metacarpo falangeana as superfícies 
ósseas possuíam áreas radiotransparentes 
irregulares por toda a superfície subcondral, em 
todas as articulações, bilateralmente.  
Assinale a alternativa que contenha o CORRETO 
diagnóstico radiográfico para esta paciente. 

 
A) Artrite séptica. 
B) Artrite reumatoide. 
C) Doença articular degenerativa. 
D) Osteopatia hipertrófica. 
E) Condrossarcoma. 
 

40. Inúmeras enfermidades da coluna vertebral podem 
determinar compressão ou lesões secundárias na 
medula espinal e raízes nervosas da cauda equina. O 
exame radiográfico simples em muitas situações a 
mielografia podem ser úteis, especialmente quando 
não estão disponíveis outros métodos de imagens 
como as imagens tomográficas e de ressonância 
nuclear magnética.  
Avalie as afirmativas abaixo e selecione a alternativa 
que contenha apenas informações CORRETAS 
sobre a utilização de imagens radiográficas no 
diagnóstico de tais enfermidades. 

 
I. Irregularidade nas extremidades craniais dos 

corpos vertebrais da sexta e sétima vértebras 
cervicais e redução no diâmetro do canal medular 
são sinais indicadores de espondilomielopatia 
cervical caudal. 

II. A punção lombar para a realização de mielografia 
pode gerar transfixação da medula. 

III. A radiografia simples com sinais radiográficos de 
redução de espaço intervertebral pode determinar 
o local da compressão medular. 

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