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1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 30. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões e das siglas 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. O médico veterinário atende uma propriedade de 
bovino de corte, suspeita de botulismo, após a 
ocorrência de um surto. Observa a presença de 
carcaças no pasto e os sinais clínicos são 
compatíveis com a doença. Embora pudesse 
considerar essas observações para chegar a um 
diagnóstico presuntivo, o médico veterinário coleta 
material e encaminha para a sorologia e o 
microbiológico. Na requisição do microbiológico, ele 
solicita somente o bacteriológico. 

 
É CORRETO afirmar: 

 
A) O bacteriológico pode ser realizado em ágar 

sangue em condição de aerobiose e 
acondicionado em estufa 37°C por 24 até 72h 
(máximo). 

B) O bacteriológico pode ser realizado em ágar 
sangue em condição de anaerobiose e 
acondicionado em estufa 37°C por 24 até 72h 
(máximo). 

C) O bacteriológico pode ser realizado em meio 
seletivo (MacConkey) em condição de aerobiose 
e acondicionado em estufa 37°C por 24 até 72h 
(máximo). 

D) O bacteriológico pode ser realizado em meio 
seletivo (MacConkey) em condição de 
anaerobiose e acondicionado em estufa 37°C por 
24 até 72h (máximo). 

E) O bacteriológico pode ser realizado em ágar 
sabouraud em condição de anaerobiose e 
acondicionado em estufa 37°C por 24 até 72h 
(máximo). 

 
2. Os antimicrobianos têm sua ação em sítios 

específicos nas células bacterianas, seja na síntese 
da parede celular, na inibição da síntese do ácido 
nucleico, ou proteico, seja na inibição da função da 
membrana celular. 

 
É CORRETO afirmar: 

 
A) Existe nas bactérias Gram positivas uma proteína 

ligadora de penicilina (PBP), que participa da 
síntese do peptideoglicano; é onde ocorre a 
atuação dos carbapenêmicos, interferindo na 
formação da parede. 

B) Existe nas bactérias Gram negativas uma 
proteína ligadora de penicilina (PBP), que 
participa da síntese do peptideoglicano; é onde 
ocorre a atuação dos carbapenêmicos, 
interferindo na formação da parede. 

C) Os antibióticos que atuam na função da 
membrana celular se ligam ao ácido teicoico, 
aumentando a permeabilidade seletiva. 

D) Os antibióticos que atuam na função da 
membrana celular se ligam ao peptideoglicano, 
aumentando a permeabilidade seletiva. 

E) As quinilonas e as tetraciclinas são 
antimicrobianos que atuam na síntese do ácido 
nucleico, interferindo no RNAt. 

 

3. O animal apresenta uma doença infecciosa de 
natureza viral; é sabido que seu período de 
incubação é rápido e eficiente. 

 
É CORRETO afirmar: 

 
A) A adsorção é um processo semelhante à 

absorção: o vírus é englobado pela célula de 
defesa do hospedeiro. 

B) O modo de penetração dos vírus RNA é por meio 
da injeção do seu genoma dentro do núcleo da 
célula do hospedeiro. 

C) Desnudamento é o processo pelo qual o vírus 
está suscetível ao endossoma no processo de 
fagocitose. 

D) A penetração é o processo seguido da adsorção 
e necessita de energia da célula. 

E) Os vírus são liberados da célula após a 
multiplicação do seu material genético somente 
por meio da apoptose. 

 
4. Um vírus pode sofrer mutação que são erros 

espontâneos e aleatórios na cópia dos ácidos 
nucleicos durante a sua replicação. 

 
É CORRETO afirmar: 
 
A) A taxa de mutação de vírus RNA é menor que o 

de DNA. 
B) Mutação pontual é a substituição, deleção ou 

inserção de um ou mais nucleotídeos. 
C) Mutações conferem por pressão sempre a 

vantagem seletiva. 
D) A seleção positiva do vírus mutante é letal 

quando inativa a célula do hospedeiro. 
E) Os vírus DNA se replicam no núcleo e por isso 

não sofrem muitas mutações. 
 
5. Os fungos são microrganismos eucariontes de ampla 

distribuição na natureza e bastante resistentes, pois 
alguns deles  apresentam melanina na constituição 
da sua parede celular. 

 
É CORRETO afirmar: 

 
A) Existem três formas de desenvolvimento fúngico: 

a levedura, o bolor e a forma dimórifca, em que a 
levadura apresenta-se na forma filamentosa. 

B) Existem três formas de desenvolvimento fúngico: 
a levedura, o bolor e a forma dimórifca, em que o 
bolor apresenta-se na forma unicelular e ovalada. 

C) Existem três formas de desenvolvimento fúngico: 
a levedura, o bolor e a forma dimórifca, em que a 
levadura apresenta-se na forma não filamentosa. 

D) Existem três formas de desenvolvimento fúngico: 
a levedura, o bolor e a forma dimórifca, em que o 
bolor apresenta pseudo-hifas. 

E) Existem três formas de desenvolvimento fúngico: 
a levedura, o bolor e a forma dimórifca, em que a 
forma dimórfica apresenta-hifas e pseudo-hifas 
unicelulares. 
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6. Um bovino HVB, macho, cinco anos de idade, foi 
atendido na propriedade apresentando histórico de 
intolerância ao exercício, edema de barbela, 
diminuição de apetite e dificuldade respiratória. Após 
realizado tratamento conservador à base de 
analgésico e antibiótico sem sucesso, o animal foi a 
óbito.  Na necropsia, a lesão mais marcante 
observada foi no saco pericárdico: havia aumento de 
volume do coração, acúmulo de fibrina e pus no 
pericárdio. O saco pericárdico estava fortemente 
aderido ao epicárdio e, após a sua remoção, 
verificou-se aspecto de pão com manteiga no 
pericárdio visceral. Foi observado ainda acentuado 
edema pulmonar. Analisando as alternativas abaixo 
indique aquela que for CORRETA em relação à 
patogenia dessas lesões:  
 
A) O animal apresenta uma endocardite valvular 

bacteriana decorrente de uma pneumonia severa. 
B) Endocardiose na válvula mitral determinou 

hipertrofia do miocárdio e consequente aumento 
do coração e deposição de fibrina e pus no saco 
pericárdico. 

C) A necrose do miocárdio disseminou bactérias 
para o pericárdio ocasionando pericardite e 
aderência. 

D) A congestão prolongada decorrente da 
insuficiência cardíaca ocasionou extravasamento 
de fibrinogênio, necrose do miocárdio e, 
consequente, acúmulo de neutrófilos. 

E) Um corpo estranho perfurou o retículo e atingiu o 
saco pericárdico determinando uma pericardite 
traumática e aderência. O aumento da força de 
contração determinou a hipertrofia do miocárdio. 

 
7. A icterícia é uma síndrome que se caracteriza pelo 

aumento da taxa de bilirrubina no sangue. Manifesta-
se por uma coloração amarela da pele e das 
mucosas, mais ou menos intensa, devido ao depósito 
de pigmentos biliares nos tecidos.  
Sobre a patogenia da icterícia, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) Na icterícia decorrente da hemólise excessiva há 

acúmulo de bilirrubina direta, no fígado, e 
indireta, nos tecidos. 

B) Na icterícia pré-hepática ocorre hemólise 
excessiva, aumento da bilirrubina indireta no 
sangue por exceder a capacidade de 
metabolização e excreção do composto pelo 
fígado. 

C) A obstrução do ducto colédoco determina a 
icterícia pré-hepática. 

D) Na icterícia hepática há acúmulo de bilirrubina 
indireta e não conjugada na circulação sistêmica 
e, consequentemente, nos tecidos. 

E) O aumento da hemobilirrubina está associado à 
icterícia pós-hepática. 

 
8. Os plasmócitos são células responsáveis pela 

secreção de imunoglobulinas. Assinale a alternativa 
correspondente à célula que, quando estimulada pelo 
antígeno, desenvolverá o plasmócito. 
 

A) Linfócito T. 
B) Célula-tronco. 
C) Célula dendrítica. 
D) Linfócito B. 
E) Neutrófilo. 

 
9. O timo é um órgão linfoide primário e tem como 

função: 
 

A) Produzir e desenvolver linfócito T. 
B) Produzir e desenvolver linfócito B. 
C) Produzir e desenvolver célula pruripotente. 
D) Produzir e desenvolver anticorpos. 
E) Produzir e desenvolver antígenos. 
 

10. Quanto à resposta imune aos microrganismos, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Cápsula, fímbrias e flagelos bacterianos são 

fortes antígenos em estimular resposta imune. 
B) Na resposta imune contra protozoários os 

anticorpos são responsáveis por realizar a 
fagocitose do antígeno. 

C) Os LT são importantes no diagnóstico indireto 
das viroses. 

D) A IgG é um anticorpo de fase aguda. 
E) Na resposta imune aos helmintos, a IgA é 

responsável por desenvolver hipersensibilidade 
do tipo I. 

 
11. A imunização ativa envolve a administração de 

antígenos a um animal, de tal forma que ele 
responda pelo estabelecimento de uma resposta 
imunológica. 
 Assinale a alternativa que corresponde a um 
exemplo de imunização ativa. 
 
A) Colostro. 
B) Soro antiofídico. 
C) Vacinas. 
D) Adjuvantes. 
E) Imunidade transferida através da placenta. 
 

12. Inflamação é um conjunto de alterações morfológicas 
e bioquímicas que ocorre no tecido dos animais após 
uma injúria pelo antígeno. Assinale a alternativa que 
corresponde aos quatro (4) eventos vasculares da 
inflamação. 

 
A) Neutrófilo, monócito, macrófago e linfócito. 
B) Diapedese, fatores quimiotáticos, fagocitose e 

destruição. 
C) Quimiotaxia, opsonização, ingestão e digestão. 
D) Pseudópodes, fagossoma, lisossoma e 

fagolisossoma. 
E) Rubor, edema, calor e dor. 

 
13. Os carrapatos são considerados a maior praga da 

bovinocultura nos dias atuais. Quanto ao tratamento 
para controlar o Rhipicephalus microplus, assinale a 
alternativa CORRETA. 
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A) O tratamento mais indicado é o de ambiente, pois 
no solo ou pastagem encontram-se 95% dos 
carrapatos. 

B) O ideal antes do tratamento é realizar o teste de 
biocarrapaticidograma para verificar qual 
ectoparasiticida apresenta maior eficácia sobre 
os carrapatos. 

C) O tratamento nos animais deve ser realizado 
somente quando eles apresentarem as 
teleóginas. 

D) O volume de calda carrapaticida indicado por 
animal é de um (1) litro. 

E) O tratamento para o controle dos carrapatos deve 
ser realizado no inverno, pois nesta época a 
infestação é maior nos bovinos. 
 

14. Os hemoparasitas são microrganismos que 
acometem as células sanguíneas dos animais 
domésticos. 
 Quanto aos hemoparasitas de importância em 
animais de companhia, assinale a alternativa 
CORRETA. 

 
A) O tratamento indicado para a babesiose é 

baseado em antibióticos. 
B) As células dos cães e gatos que a Ehrlichia canis 

apresenta predileção de infecção são as 
hemácias. 

C) O diagnóstico laboratorial da erliquiose é 
baseado nos sinais clínicos. 

D) A Babesia canis e a Ehrlichia canis são 
transmitidos pelo Rhipicephalus sanguineus. 

E) A Babesia sp. pode ser transmitida por fômites. 
 

15. O Toxoplasma gondii é um protozoário que apresenta 
hospedeiro definitivo e intermediário e acomete os 
animais de sangue quente e alguns répteis.  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A primoinfecção durante a gestação pode levar à 

forma congênita da doença. 
B) O cão é o hospedeiro definitivo. 
C) O protozoário em sua forma crônica de infecção 

apresenta-se com formas de taquizoitas. 
D) O oocisto é eliminado infectante pelo hospedeiro 

definitivo. 
E) O protozoário apresenta flagelo. 
 

16. Quanto aos platelmintos dos animais domésticos, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A Fasciola hepatica acomete o pâncreas. 
B) O Eurytrema sp. apresenta como hospedeiro 

intermediário os ácaros oribatídeos. 
C) A Taenia saginata tem como hospedeiro 

definitivo os bovinos. 
D) A Moniezia sp. acomete os ruminantes e equinos. 
E) O Dypilidium caninum acomete cães e gatos. 

 
 
17. Quanto à família Trichostrongylidae, assinale a 

alternativa correspondente aos seus (6) gêneros. 
 

A) Fasciola,Trichostrongylus, Haemonchus, 
Hyostrongylus, Nematodirus, Cooperia. 

B) Haemonchus, Cooperia, Cryptosporidium, 
Nematodirus, Ostertagia, Neoascaris. 

C) Haemonchus, Neoascaris, Cooperia, Ostertagia, 
Nematodirus, Sarcoptes. 

D) Trichostrongylus, Haemonchus, Ostertagia, 
Hyostrongylus, Nematodirus, Cooperia. 

E) Hyostrongylus, Trichostrongylus, Sarcoptes, 
Cooperia, Ostertagia, Nematodirus. 

 
18. Identificação: espécie: suína; raça: large White; 

idade: 10 dias; Sexo: fêmea; peso: 2,250 kg. 
Problemas apresentados: ao exame clínico, a 
paciente apresentava apatia, mucosas pálidas, 
aparentando ter frio por não sair do escamoteador 
(caixa de conforto térmico para leitões) e 
permanência isolada dos demais. Nascimento 
ocorreu há 10 dias, sem necessidade de atendimento 
ao parto; como manejo habitual da granja, aos três 
dias de idade, os leitões receberam 2 mL de ferro 
dextrano intramuscular, com exceção dessa leitoa. 
Exame clínico: 
 
• Apatia  
• Mucosas hipocoradas 
• Leve taquipneia quando estimulada  
• Tamanho reduzido quando comparada aos demais 
leitões  
• Temperatura inferior à média para a idade: 37,4° C 
(39 ° C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado esse contexto, avalie as afirmativas: 
 
 

Hemograma 

Leucócitos Eritrócitos 

Quantidade: 8.900/μL (10.000-22.000) 
Quantidade: 3,01 

milhões/μL (5-8) 

Tipo  Quantidade/μL  Referências 
 Hematócrito: 17,0 % 

(32-50) 

Mielócitos 0 0 
Hemoglobina: 5,2 g/dL 

(10-16) 

Metamielócitos 0 0 
VCM (Vol. Corpuscular 

Médio): 53 fL (50-68) 

Bastonados 0 (0-800) 
CHCM (Conc. Hb Corp. 

Média): 32,4 % (30-34) 

Segmentados 4.624 (3.000-15.000) Morfologia: 

Basófilos 0 0 Poiquilocitose 

Eosinófilos 91 (0-800)   

Monócitos 920 (0-1.000)   

Linfócitos 4.463 (2.000-12.000) Plaquetas  

        

Quantidade: - /μL 

(400.000-720.000)  

Observações: Amostra 

com fibrina e 

agregação plaquetária. 
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I. Os valores da eritrocitometria apresentaram-
se diminuídos devido a uma anemia não 
regenerativa causada por deficiência 
nutricional de ferro.  

II. A eritropoiese é ineficaz devido a uma 
desordem da síntese do grupo heme, que 
necessita de um núcleo de ferro em seu 
interior. Além da diminuição quantitativa, é 
característica da anemia ferropriva a 
apresentação de eritrócitos microcíticos, ou 
seja, de tamanho reduzido.  

III. O baixo hematócrito causa hipocromia dos 
eritrócitos. Esse parâmetro é responsável 
pela coloração vermelha dessas células.  

IV. Concentração de hemoglobina corpuscular 
média reflete o tipo de anemia quanto à 
concentração de hemoglobina média no 
eritrócito, que está reduzida. Caracteriza, 
portanto, anemia microcítica. 

V. O animal presenta leucopenia e esta deve-se 
ao comprometimento sistêmico causado pela 
anemia. Outras possíveis causas seriam: 
choque anafilático, infecções e doenças 
caquetizantes. 

 
 

É correto o que se afirma APENAS em: 
 
A) I, III e V. 
B) I, II e V. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e V. 
E) II, III e IV. 

 

 
 
19. O leucograma de estresse pode ser notado, 

especialmente no cão, quando ocorre liberação de 
glicocorticoides endógenos. O aumento de 
glicocorticoides pode ocorrer pelo estresse severo, 
mas também nos casos de hiperadrenocorticismo e 
administração exógena de corticoides.  No estresse a 
resposta dos leucócitos é classicamente 
caracterizada em um cão como: 

 
A) Leucocitose com neutrofilia, linfocitose, 

eosinofilia, basofilia e monocitose. 
B) Leucopenia com neutropenia, linfopenia, 

monocitose e eosinofilia. 
C) Leucopenia com neutrofilia, linfocitose, 

monocitose e eosinopenia. 
D) Leucocitose com neutropenia, linfocitose, 

eosinofilia, basofilia e monocitose. 
E) Leucocitose com neutrofilia, linfopenia, 

monocitose e eosinopenia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20. Um cão da raça cocker spaniel americano, fêmea, 
cinco anos de idade, peso: 13,6 kg apresentava-se 
ao exame físico e clínico prostrada, com membranas 
mucosas pálidas, com hepato e esplenomegalia 
acentuadas, hipertérmica e moderadamente 
desidratada, tempo de enchimento capilar: > 2 
segundos. 

 

 
 

HEMOGRAMA 

Leucócitos 
                    

Eritrócitos  

Quantidade: 17.300/μL (6.000-17.000)  
Quantidade: 1,70 

milhões/μL (5,5-8,5)  

Tipo  Quantidade/μL  Referências 
Hematócrito: 10,0 % 

(37-55)  

Mielócitos  0 0 
Hemoglobina: 3,5 

g/dL (12-18) 

Metamielócitos  0 0 

VCM (Vol. 

Corpuscular Médio): 

58,9 fL (60-77)  

Bastonetes  1.100 (0-300) 

CHCM (Conc. Hb 

Corp. Média): 35,2 

% (32-36)  

Segmentados  18.156 (3.000-11.500) 

Morfologia: 

esferócitos (2+); 

policromasia (3+); 

anisocitose (2+)  

Obs: Contagem de 

reticulócitos 

corrigida: 4,23 % 

Basófilos  0 0 

Presença de 

eritroblastos (/100 

leucócitos): 13  

Eosinófilos  0 (100-1.250)   

Monócitos  1.185 (150-1.350) 
  

Linfócitos  1.030 (1.000-4.800) 

Plaquetas: 

155.000/μL 

(200.000-500.000) 

 
 

I. Há evidência de anemia hemolítica devido à 
contagem de eritrócitos, hematócrito e 
hemoglobina abaixo dos valores de 
referência.  

II. Os valores de VCM e CHCM acima do 
padrão para a espécie indicam uma anemia 
macrocítica hipocrômica. A reticulocitose e a 
policromasia indicam uma anemia do tipo não 
regenerativa.  

III. A anemia é considerada imunomediada pela 
constatação de esferócitos no esfregaço 
sanguíneo.  

IV.  Verificou-se uma leucocitose com desvio 
nuclear neutrofílico à esquerda regenerativo, 



 
Processo Seletivo de Residência Médico-Veterinária – Março 2013 

Pág. 6 

 
 

que decorre da liberação de fatores 
estimulantes de colônia pelos macrófagos 
ativados.  

V. A linfopenia encontrada no leucograma pode 
ser causada pela ação de corticosteroides 
liberados pelo estresse que precedeu o 
exame hematológico ou pela reação 
inflamatória.  

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

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

 
21. A hemostasia é a manutenção da homeostasia do 

sistema sanguíneo. Isso consiste na interrupção 
fisiológica de hemorragias, evitando perdas de 
sangue e lesões vasculares, e também na 
manutenção da fluidez do sangue, evitando a 
formação de trombos. Seus componentes principais 
do processo são vasos, plaquetas, sistema de 
coagulação, sistema anticoagulante e sistema 
fibrinolítico. 
 Sobre a avaliação da hemostasia, é CORRETO 
afirmar que:  

 
A) A deficiência do fator I causa hemofilia em cães, 

gatos, bovinos e equinos.  
B) As plaquetas são essenciais para a formação dos 

tampões hemostáticos secundários.  
C) Trombocitopenia e trombocitopatia significam, 

respectivamente, disfunção do número de 
plaquetas e diminuição plaquetária. 

D) A plasmina é a principal proteína que degrada a 
fibrina e o fibrinogênio.  

E) A doença de Von Willebrand é um defeito 
hereditário na cascata de coagulação 
caracterizado por trombocitose acentuada. 

 
22. As proteínas plasmáticas são sintetizadas 

principalmente no fígado e são constituídas de 
aminoácidos obtidos após quebra e absorção 
intestinais. De acordo com avaliação laboratorial das 
proteínas, marque a alternativa CORRETA: 
 
A) A melhor maneira de se avaliar as alterações das 

proteínas séricas é através da interpretação da 
relação albumina: globulina (A:G), associada, 
quando possível, com o perfil eletroforético das 
proteínas. 

B) Em bovinos o fibrinogênio é um parâmetro 
desnecessário a ser avaliado, pois  não é uma 
indicação de resposta inflamatória ativa.  

C) Estresse de temperatura, quente ou frio, é 
associado à perda de nitrogênio, aumento na 
atividade adrenal e catabolismo proteico, com 
acréscimo nas proteínas totais e albumina. 

D) No processo inflamatório há saída de líquido e 
proteínas para a corrente sanguínea, com 
aumento nas proteínas do sangue; o mesmo é 
observado em hemorragias ou exsudação.  

E) Na desidratação ocorre uma hemodiluição, 
diminuindo os valores das proteínas plasmáticas. 

 
23. Em animais de produção, o impacto econômico 

causado pela maioria das doenças respiratórias está 
altamente associado com outros fatores, tais como 
manejo deficiente, infeções bacterianas secundárias, 
alta densidade populacional e uso de sistema 
contínuo de produção, (confinamentos). As 
pneumonias desencadeiam perdas econômicas 
decorrentes da redução da produtividade e mortes 
principalmente por agentes secundários. A 
classificação das pneumonias pode ser realizada 
conforme características macroscópicas e 
microscópicas e via de acesso do agente etiológico. 
Dado esse contexto, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A pneumonia  enzoótica suína é classificada 
como broncopneumonia supurativa 
caracterizada por uma hepatização cranio-
ventral dos pulmões. 

II. O acúmulo de um material fibroelástico sobre 
a pleura visceral e sua aderência da pleura 
na cavidade torácica caracteriza a 
pneumonia intersticial. 

III. Os abscessos hepáticos e onfaloflebites 
podem ocasionar a pneumonia embólica. 

IV. A pasteurelose determina um quadro de 
pneumonia granulomatosa. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e II estão são falsas. 
D) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
E) Apenas a afirmativa IV é falsa. 
 

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 a 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.  
 
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 
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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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