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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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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. Um animal idoso chegou na Unidade Hospitalar para 
Animais de Companhia da PUCPR apresentado uma 
afecção oral com aumento de volume e fistulação 
cutânea na região infraorbitária direita drenando 
quantidades variáveis de sangue e pus. Outros sinais 
não tão aparentes como a dor à percussão dentária e 

maxilar, fricção do focinho no chão ou com as patas, 
apatia, anorexia, fratura da coroa dentária, 
periodontite, escurecimento dental, sialorreia e febre 
foram relatados pelo proprietário. O diagnóstico 
depende, primeiramente, do maior número de 
informações obtidas durante a anamnese. Uma 
precisa inspeção oral deve ser realizada com o 
paciente sob sedação ou anestesia geral. O exame 
radiográfico intraoral, fundamental para confirmar o 
envolvimento apical de uma ou mais raízes do dente, 
evidenciou lise periapical e áreas de radioluscência 
ao redor do ápice da raiz afetada.  
Segundo este relato, pode-se afirmar que se trata de: 

 
A) Fístula do dente 208. Tratamento indicado: a 

exodontia (extração dentária) ou a endodontia 
(tratamento de canal), associadas à 
administração de antibióticos e anti-
inflamatórios nos períodos pré e pós- 
operatório. 

B) Fístula do dente 104. Tratamento indicado: a 
exodontia (extração dentária) ou a endodontia 
(tratamento de canal), associadas à 
administração de antibióticos e anti-
inflamatórios nos períodos pré e pós- 
operatório. 

C) Trata-se de um abcesso debido a uma 
periodontite severa dos dentes incisivos. 
Tratamento com antibiótico. 

D) Fístula do 104 com antibiótico tópico e 
sistêmico, porém as recidivas estavam 
frequentes com a interrupção de tais 
tratamentos. 

E) Fístula do dente 108. Tratamento indicado: a 
exodontia (extração dentária) ou a endodontia 
(tratamento de canal), associadas à 
administração de antibióticos e                    
anti-nflamatórios nos períodos pré e pós-
operatório. 

 
12. Paciente com 16 anos de idade, gênero feminino, 

compareceu na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR apresentando aumento 
volumétrico em assoalho bucal com evolução de 28 
dias. O proprietário relatou  que o animal apresentava 
dificuldade de mastigação tendo sido submetida a 
procedimento cirúrgico prévio para incisão e 
drenagem desta mesma alteração do assoalho bucal 
há 14 dias. Não apresentava alterações sistêmicas e, 
ao exame físico, foi observado aumento volumétrico 
unilocular pelo lado esquerdo do assoalho bucal, 
estendendo-se da linha mediana da mandíbula até a 
região do segundo molar. Apresentava limites 
precisos, consistência mole, superfície lisa, coloração 
azulada, medindo aproximadamente 3,5 cm de 
diámetro. A lesão apresentou como diagnóstico um 
fenômeno de retenção salivar do assoalho bucal.  
Pergunta-se: qual é o distúrbio  e o tratamento pelo 
qual você optaria ? 
Avalie as opções a seguir: 

 
I. Rânula e o tratamento envolve algumas técnicas 

cirúrgicas que variam desde as conservadoras 
até radicais. As conservadoras mantêm a 
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glândula acometida sem intervenção cruenta; as 
radicais consistem na remoção total da glândula. 
Entre as extremidades é a mais praticada para 
esses casos. 
II. Mucocele faringeana é tratada de maneira 

geral mediante a remoção, com base na 
etiologia comum de uma alteração do 
complexo ducto glândula. Uma outra técnica 
para o tratamento desse tipo de mucocele 
envolve a marsupialização. No entanto 
prefere-se a ressecção cirúrgica, no caso da 
mucocele faríngea, porque o 
comprometimento da via aérea superior e a 
possibilidade de disfunção de deglutição são 
complicações potenciais do tratamento 
conservador, ou ainda, recidiva. 

III. As glândulas salivares podem ser acometidas 
por diversos processos patológicos. Entre as 
lesões benignas estão os fenômenos de 
retenção salivar, trauma e a obstrução dos 
ductos das glândulas pela formação de 
sialólitos. O tratamento pode ser feito através 
de anti-inflamatórios e antibióticos durante 
uma semana. 

IV. A intenção do procedimento cirúrgico é de 
formar uma comunicação entre o meio bucal 
e o interior da rânula, no entanto, é 
necessário o aumento do diâmetro deste 
canal. Para tanto, é ministrada a anestesia 
infiltrativa no local. Em seguida faz-se uma 
incisão superficial para expor o tecido que 
recobre a rânula para que seja possível a 
divulsão dos tecidos. 

 
 

Está(ão) correta(s) APENAS : 
 
A) II e IV. 
B) I e IV. 
C) I e III. 
D) III e IV. 
E) I. 
 

13. O trauma dental pode não destruir o tecido duro do 
dente, mas a hemorragia pode ocorrer na câmara 
pulpar e canal radicular, resultando em necrose da 
polpa. A pulpite hematogênica parece ser rara em 
cães e gatos, desenvolvendo-se a partir de uma 
pulpite estéril, que sofre contaminação bacteriana 
pelo fenômeno da anacorese, em que bactérias 
circulantes se dirigem a esta área de inflamação 
(GORREL & ROBINSON, 1995). Alguns tipos de 
trauma periodontal, como as luxações, são 
comumente associadas à quebra do suprimento 
vascular na região apical, resultando em necrose 
pulpar (EMILY, 1998). São evidenciadas clinicamente 
pela alteração na coloração do dente em sua porção 
coronal (escurecimento da coroa), devido à 
hemorragia dentro do canal, com lise das hemácias e 
liberação de hemossiderina, molécula esta que é 
importante para estimar o tempo da injúria, 
comprometimento do tecido pulpar, terapia a ser 
empregada e, até mesmo, o prognóstico do 
tratamento (GIOSO, 2003). Em seguida, inicia-se o 

exame em busca de informações específicas, através 
da inspeção visual, exploração e sondagem dos 
dentes, palpação, percussão, testes térmicos, 
transiluminação, radiografia e, em alguns casos, 
testes elétricos de vitalidade pulpar (COHEN & 
BURNS, 1994). A maioria dos métodos citados são 
empregados em odontologia humana e podem ser 
empregados em medicina veterinária se o paciente 
colaborar, porém, nem sempre é o caso. Desta 
forma, o diagnóstico preciso e objetivo será realizado 
com o paciente sob sedação ou anestesia geral. 
Segundo o relatado, pode-se indicar como 
tratamento: 

 
I. Endodontia.  
II. Exodontia.   
III. Profilaxia dentária.  
IV. Antibioticoterapia.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

14. Referente à reabsorção odontoclastica, responda (V) 
para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(__) Acomete aproximadamente 60% dos cães e gatos 
com mais de 6 anos. Está relacionada a uma super 
atividade dos odontoclastos (os mesmos responsáveis  
pela reabsorção dos dentes decíduos). 
(__) Trata-se de cáries cujo tratamento requer 
restaurações indicadas por não interromper o processo 
reabsortivo. 
(__) Nestes casos o diagnóstico é radiográfico (raio-x 
intraoral). O único tratamento que pode resolver este tipo 
de lesão é a exodontia. Restaurações neste caso não 
são indicadas por não interromper o processo 
reabsortivo. 
(__) O diagnóstico nem sempre é possível durante o 
exame clínico; geralmente o animal desenvolve uma 
hiperplasia gengival na tentativa de proteger a lesão, 
impedindo a visualização. 
(__) Afecção que leva a uma fragilidade dental e 
predisposição para fraturas, além de desconforto e dor 
devido à exposição pulpar. 
 

A) F, F, V, V, V 
B) F, V, V, V, F 
C) V, F, V, F, F 
D) F, F, V, V, V  
E) V, F, F, F, V 

 
15. Os sinais cardeais de vestibulopatia periférica são: 
 

A) Tremor de intenção, hipermetria ou hipometria. 
B) Tetraparesia ou hemiparesia e ataxia. 
C) Inclinação de cabeça, nistagmo e desequilíbrio. 
D) Déficit proprioceptivo, dismetria e desequilíbrio. 
E) Amaurose, anisocoria e inclinação de cabeça. 
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16. Um cão da raça Cocker Spaniel foi atendido na 

Unidade Hospitalar para Animais de Companhia da 
PUCPR. Na anamnese foi relatada a presença de 
otite crônica. O paciente e o proprietário eram não 
cooperativos ao tratamento. No exame clínico e 
radiográfico foram obtidas as seguintes informações: 

• oclusão do canal auditivo pelo tecido 
hiperplásico, ele estava não responsivo a 
antibióticos e glicocorticoides; 

• calcificação acentuada das cartilagens 
escutiforme e anular; 

• presença de infecções bacterianas nas 
orelhas externa e média; elas estavam 
resistentes a antibióticos. 
 

Diante desse quadro, marque a alternativa que  
CORRETAMENTE menciona quais os procedimentos 
cirúrgicos que serão necessários. 

 
A) Ablação parcial do conduto auditivo e 

osteotomia da bolha timpânica. 
B) Ablação total do conduto auditivo e 

procedimento de Zepp. 
C) Ablação parcial do conduto auditivo e 

procedimento de Zepp. 
D) Procedimento de Zepp, associado à ablação 

total do conduto auditivo, e osteotomia da 
bolha timpânica. 

E) Ablação total do conduto auditivo e osteotomia 
da bolha timpânica. 

 
O caso a seguir servirá de base para responder 
as questões 17 e 18. 

 
Um cão da raça Yorkshire, pesando 2,0 quilogramas, 
com um ano e meio de idade, não castrado, foi 
atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. Ele apresentava dispneia, 
taquipneia, hematêmese e epistaxe. Suas mucosas 
estavam hipocoradas, mostrava relutância à atividade 
física. Na auscultação foi percebido esforço 
inspiratório e a presença de estertores úmidos. A 
percussão era de submaciez. O hematócrito era de 
32%. Radiograficamente os lobos pulmonares 
apresentavam-se com padrão alveolar. 

 
17. Diante desse quadro, marque a alternativa que 

apresenta o diagnóstico CORRETO. 
 

A) Hérnia diafragmática. 
B) Contusão pulmonar. 
C) Ferida penetrante. 
D) Pneumotórax tensional. 
E) Hemotórax. 
 

18. Diante desse quadro, marque a alternativa 
CORRETA que apresenta o tratamento adequado. 

 
A) Necessita de oxigenoterapia, toracocentese no 

sétimo espaço intercostal; se persistir, 
colocação de dreno torácico e, se necessário e 
por último, toracotomia para identificação da 
área de ruptura. 

B) Necessita de oxigenoterapia, toracocentese no 
sétimo espaço intercostal e estabilização de 
parede costal. 

C) Necessita de oxigenoterapia, transfusão 
sanguínea, toracocentese no sétimo espaço 
intercostal; se persistir, colocação de dreno 
torácico e, se necessário e por último, 
toracotomia para identificação da área de 
ruptura, além de estabilização de parede 
costal. 

D) Necessita de oxigenoterapia, antibiótico de 
amplo espectro, broncodilatador, anti-
inflamatório não esteroidal e repouso. 

E) Necessita de transfusão sanguínea, diuréticos, 
anti-hemorrágicos, colocação de dreno torácico 
e, em seguida, toracotomia para lobectomia 
pulmonar. 

 
19. Referente ao trauma torácico, responda (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, marque a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
(__) A respiração paroxística surge a partir da torção 
do lobo médio. 
(__) Recomenda-se toracocentese, drenagem e, em 
último caso, toracotomia se houver contusão 
pulmonar. 
(__) Para drenagem de coleções (sangue, linfa, pus 
etc), realiza-se toracocentese no 4° ou 5° espaço 
intercostal. 
(__) Quando há contusão pulmonar pode ocorrer 
epistaxe e hemoptise. 
(__) Em caso de hérnia diafragmática, recomenda-
se o acesso no 12° espaço intercostal para a feitur a 
de herniorrafia. 

 
A) F, F, V, V, V 
B) F, V, V, V, F 
C) F, F, F, V, F 
D) V, F, V, F, F 
E) V, F, F, F, V 
 

20. Um cão da raça Pastor Alemão, pesando 30,5 
quilogramas, com 8 anos de idade, foi atendido na 
Unidade Hospitalar para Animais de Companhia da 
PUCPR. Ele apresentava claudicação em membros 
pélvicos. Os dados da anamnese revelaram: 
Queixa principal: claudicação de apoio há duas 
semanas. 
Exame Clínico : mudança de conduta passou a ser 
um cão apático, um pouco agressivo e restrito à 
atividade física. 
Exame ortopédico : 
a) cifose acentuada; b) afastamento dos calcâneos 
(base ampla); c) dor nos movimentos de abdução e 
rotação das articulações coxofemorais; d) 
desconforto acentuado quando posto em posição 
bipedal (Stand test); e) crepitação; f) sinal de 
Ortolani: positivo bilateralmente; g) sinal de Bardens: 
positivo bilateralmente; h) sinal de Barlown: positivo 
bilateralmente ; i) teste de gaveta cranial: 
negativo bilateralmente; j) teste da compressão tibial: 
negativo bilateralmente. 
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Referente ao caso apresentado assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O quadro acima apresentado é de displasia 

coxofemoral. Ocorre devido a um distúrbio da 
maturação de células cartilagíneas. Ocorre 
isquemia da cartilagem articular, que acarreta 
falha na ossificação endocondral e retenção da 
cartilagem, em vez de sua conversão em osso. 
A cartilagem torna-se necrótica, enfraquece e, 
após traumatismo, desenvolve fissuras 
gerando dor significativa. 

B) Em casos de displasia coxofemoral, a 
subluxação da cabeça femoral é aguda, e o 
sentido da subluxação é caudolateral. 

C) A técnica de acetabuloplastia (neoteto) 
aumenta a congruência articular, nesta técnica 
também é realizada a denervação da cápsula 
articular. 

D) O uso de regeneradores articulares (sulfato de 
condroitina e sulfato de glucosamina) deve ser 
de no mínimo cinco dias. Após o primeiro mês 
de uso destes fármacos, há risco de 
estrangúria devido ao efeito fibroide da 
sulfatação. 

E) A sinfisiodese púbica é um procedimento 
cirúrgico corretivo que reorienta o acetábulo 
(três osteotomias: púbis, ísquio e ílio) para 
restabelecer congruência entre a cabeça do 
fêmur e o acetábulo. O procedimento aumenta 
a cobertura acetabular da cabeça femoral, 
evita subluxação e melhora a estabilidade 
articular. 

 
21. Um cão da raça Beagle, pesando 9,9 quilogramas, 

com um ano e nove meses de idade, foi atendido na 
Unidade Hospitalar para Animais de Companhia da 
PUCPR. Ele apresentava claudicação em membro 
pélvico direito. Os dados da anamnese revelaram: 
Queixa Principal: claudicação de elevação há sete 
dias. 
Exame Clínico : mudança de conduta passou a ser 
um cão apático, com restrição para subir e descer de 
móveis, não apoia o coxim plantar do membro pélvico 
direito, os demais coxins raramente, prefere manter o 
membro elevado. 
Exame ortopédico : 

• Sem desvio de coluna vertebral. 
• Perda funcional do membro pélvico direito. 
• Sem dor nos movimentos de abdução e 

rotação das articulações coxofemorais. 
• Crepitação na flexão do joelho. 
• Sinal de Ortolani: negativo bilateralmente.  
• Sinal de Bardens: negativo bilateralmente. 
• Sinal de Barlown: negativo bilateralmente. 
• Teste de gaveta cranial: positivo apenas no 

membro direito. 
• Teste da compressão tibial: positivo apenas 

no membro direito. 
• Não havia luxações patelares. 

 
Dado esse quadro, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. O menisco medial poderá estar lesionado porque 
é estável. 

II. Trata-se de ruptura de ligamento cruzado cranial, 
devido à ruptura haverá translação caudal da 
tíbia, rotação externa da tíbia e hiperflexão do 
joelho. 

III. Há crepitação do joelho porque a ruptura do 
ligamento cruzado cranial predispõe a 
osteocondrite dissecante. 

IV. A ruptura de ligamento cruzado cranial predispõe 
a luxação patelar medial em cães de grande 
porte e luxação patelar lateral em cães de 
pequeno porte. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

22. Em qual das situações abaixo pode ser usado o pino 
interligado/haste bloqueada como meio de 
osteossíntese? 

 
A) Fratura umeral fisária distal. 
B) Fratura tibial fisária proximal. 
C) Fratura radial transversa diafisária. 
D) Fratura femoral oblíqua diafisária. 
E) Fratura radial fisária proximal. 
 

23. Um animal da espécie canina, indócil, do sexo 
feminino, da raça Rottweiler com 4 anos de idade foi 
atendido na Unidade Hospitalar para Animais de 
Companhia da PUCPR. No exame clínico e 
radiográfico foi detectada fratura oblíqua diafisária no 
úmero direito. 
Assinale a opção que cita o meio de osteossíntese 
mais recomendado para este caso. 

 
A) Fixador externo Tipo Ia. 
B) Placa com parafusos associado a pino 

intramedular. 
C) Pino intramedular e cerclagens. 
D) Fixador externo Tipo II associado a pino 

intramedular. 
E) Banda de tensão. 
 

24. Um animal da espécie canina, do sexo feminino, da 
raça Beagle, com 5 anos de idade, foi atendido na 
Unidade Hospitalar para Animais de Companhia da 
PUCPR. Ele não apoiava os membros pélvicos, que 
estavam espásticos. Os dados da anamnese 
revelaram como queixa principal: quadro de 
paraparesia havia três dias; no dia anterior à consulta 
havia iniciado paraplegia com retenção urinária e 
hiperfluxo. A seguir, os dados: a) trauma: sem relato; 
b) dor: em região toracolombar; c) visão: normal; d) 
audição: normal; e) início: agudo; f) latido: normal; g) 
curso: progressivo; h) convulsões: nunca apresentou; 
i) outros: melhora discreta da sintomatologia com o 
uso de prednisona em dose anti-inflamatória.  



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Clínica Cirúrgica de Animais de Companhia – Janeiro/2013  
 

Pág. 7 

 
 

Exame Clínico : mudança de conduta passou a ser 
um cão desconfiado e agressivo.  
Exame neurológico : 
a) nervos cranianos: sem alteração; b) reações 
posturais: não realizadas devido ao quadro de 
paraplegia; c) tonicidade muscular: membro torácico: 
normais direita (D) e esquerda (E); d) membro 
pélvico: hipertonicidades D e E.  
Reflexos espinhais para membro torácico: 
a) tricipital: normais D e E; b) bicipital: normais D e 
E; c) flexor: normais D e E; d) extensor radial do 
carpo: normais D e E.  
Reflexos espinhais para membro pélvico:  
a) patelar: normais D e E; b) isquiático: aumentados 
D e E; c) gastrocnêmio: aumentados D e E; d) tibial 
cranial: aumentados D e E; e) flexor: normais D e E  
Reflexos víscerais:  
a) perineal: ausente; b) extensor cruzado: ausente; 
c) panículo: ausente a partir da terceira vértebra 
lombar; d) bexiga: retenção urinária com hiperfluxo; 
e) defecação: esfíncter anal contraído; f) esôfago: 
normal; g) cauda: sem movimentos. 
Sensibilidade, dor superficial e profunda:  
a) membro torácico: presença de dores superficial e 
profunda D e E; b) membro pélvico: ausência de dor 
superficial e presença de dor profunda D e E; c) 
face: sensibilidade preservada; d) hiperestesia: em 
região toracolombar hiperpatia: em região 
toracolombar; e) cauda: sem movimentos; f) 
parestesia: ausente. 

Referente ao caso apresentado, assinale a afirmativa 
CORRETA: 

 
A) De acordo com a raça, idade e tipo de 

evolução clínica, conclui-se que a degeneração 
é do tipo condroide. O núcleo pulposo está 
sendo invadido por cartilagem hialina. 

B) Em casos de discopatias, quando há arreflexia, 
pode-se afirmar que há lesão em neurônio 
motor superior e inferior. 

C) O quadro apresentado é de discopatia 
toracolombar, com significativa piora do quadro 
clínico. Anteriormente era um paciente de Grau 
I, por apresentar paraparesia, e atualmente é 
de grau II, por apresentar paraplegia. 

D) O reflexo de panículo auxilia na localização da 
lesão. Se está aumentado em região 
toracolombar (T3-L3), é sinal de lesão de 
neurônio motor superior; se está diminuído em 
região lombossacra (L4-S3), é sinal é de lesão 
em neurônio motor inferior. 

E) As espasticidades vistas nos membros 
pélvicos e em esfíncteres anal e vesical são 
decorrentes de lesão em neurônios motores 
inferiores, já que a modulação dos reflexos 
está preservada pela ausência de trauma 
craniano. 
 

25. Um cão da raça Dálmata é atendido após sofrer 
atropelamento por veículo automotivo. Ele não 
apoiava o membro torácico esquerdo, mas os demais 
membros estavam normais. 
No exame neurológico foi percebido no membro 
torácico esquerdo arreflexia nos reflexos bicipital, 

tricipital, extensor radial do carpo e de retirada. A 
nocicepção cutânea lateral e medial estavam 
ausentes, bem como a sensibilidade interdigital e 
falangeana. 

 
Trata-se de: 

 
A) Lesão em plexo braquial. 
B) Lesão em nervo axilar. 
C) Lesão em nervo musculocutâneo. 
D) Lesão em nervo radial. 
E) Lesão em nervo mediano. 

 
26. O que pode ser observado na síndrome de 

wobbler/espondilomielopatia cervical caudal?  
Leia os itens a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
I. Desenvolvimento vertebral causador de estenose 

do canal. 
II. Instabilidade vertebral. 
III. Anormalidades secundárias dos tecidos moles. 
IV. Extrusão discal. 
V. Osteocondrose. 
VI. Protrusão discal. 

 
A) Os itens I, II, III, IV e V são verdadeiros. 
B) Os itens III e VI são verdadeiros. 
C) Os itens II e V são verdadeiros. 
D) Os itens I, II, III e VI são verdadeiros. 
E) Os itens I, II, IV e V são verdadeiros. 
 
 

27. Referente à degeneração de disco intervertebral 
fibroide em cães, responda (V) para verdadeiro e (F) 
para falso. Em seguida, marque a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA. 

 
(__) A manifestação clínica é lenta e progressiva. 
(__) Cães jovens do sexo masculino são os mais 
acometidos. 
(__) Atinge comumente raças condrodistróficas. 
(__) Neste tipo de degeneração, a extrusão discal é a 
forma mais frequente de herniação. 
(__) A região torácica é comumente a mais atingida. 

 
A) V, F, V, F, F 
B) V, F, V, V, F  
C) V, F, F, F, F 
D) F, V, F, F, V 
E) F, V, F, V, V 
 

28. Um cão da raça Shih Tzu pesando 3,5 quilogramas, 
com 2 anos de idade, não castrado, foi atendido na 
Unidade Hospitalar para Animais de Companhia da 
PUCPR. Ele apresentava regurgitação pós- prandial, 
dispneia e tosse. As mucosas estavam 
normocoradas e o tempo de preenchimento capilar 
estava normal. Na auscultação do tórax foram 
percebidos estertores. O hematócrito era de 42%. As 
radiografias simples e contrastadas revelaram um 
corpo estranho em esôfago torácico médio na base 
do coração e uma imagem sugestiva de pneumonia 
(possivelmente por broncoaspiração).   
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Marque a alternativa que cita a técnica cirúrgica para 
tratamento deste paciente. 

 
A) Toracotomia intercostal esquerda no 5º espaço 

intercostal e esofagostomia torácica. 
B) Toracotomia intercostal esquerda no 7º espaço 

intercostal e esofagotomia torácica. 
C) Toracotomia intercostal direita no 5º espaço 

intercostal e esofagectomia torácica. 
D) Toracotomia intercostal direita no 5º espaço 

intercostal e esofagotomia torácica. 
E) Toracotomia intercostal esquerda no 7º espaço 

intercostal e esofagectomia torácica. 
 

29. A cirurgia reconstrutiva em cães e gatos está 
indicada para tratamento cirúrgico em traumas, 
ressecção de neoplasia e como reparação de uma 
ferida após cicatrização por segunda intenção. 
Enxerto cutâneo é o segmento da epiderme e derme, 
que é completamente removido do corpo e 
transferido para o local receptor. Para que um 
enxerto não tenha rejeição e seja aceito ao leito 
(“pega do enxerto”), é importante que seja realizada a 
bandagem pós-cirúrgica, evitando a formação de 
seroma. O enxerto não deve sofrer tensão nas 
primeiras 48 a 72 horas, para que não ocorra a 
ruptura da anastomose dos vasos enxertados com os 
vasos do leito receptor com diâmetros iguais. 
Este fenômeno que ocorre até 22 horas depois da 
aplicação do enxerto, denomina-se:  

 
A) Embebição plasmática. 
B) Aderência.  
C) Pegação. 
D) Cicatrização. 
E) Inosculação.  
 

30. A cirurgia reconstrutiva é norteada pelos Princípios 
de Halsted. O conhecimento e a execução de suas 
técnicas é muito importante para o cirurgião que 
trabalha com cirurgia oncológica, pois permite a 
ressecção da massa tumoral se preocupando com as 
margens tridimensional. 
Considere os princípios de Halstead preconizado 
para a realização da cirurgia reconstrutiva e assinale 
a alternativa que expressa um deles.  

  
A) Divulsão mínima para evitar criar espaço 

morto, promovendo um fechamento da ferida 
com tensão. 

B) Dispensa o uso de bandagens, pois a 
compressão diminui a circulação nas bordas 
da ferida retardando a cicatrização.   

C) Eletrocautério amplamente usado em cirurgia 
reparadora, pois permite a coagulação de 
todos os vasos, evitando o sangramento da 
ferida e consequente contaminação, não 
interferindo na cicatrização. 

D) Hemostasia acurada, preservando os vasos 
sanguíneos para a cicatrização. 

E) Realização de uma técnica asséptica não é tão 
necessária, já que antibioticoterapia será 
utilizada no pós-operatório. 

 

31. As indicações para uma cirurgia renal em cães e 
gatos são variadas; contudo quando se realiza uma 
nefrectomia renal em um paciente, o outro rim tem 
que estar em condição de manter a vida deste 
paciente. As indicações são afecções unilaterais, 
como cisto renal solitário, hidronefrose, neoplasia 
renal, parasitismo por Dioctophyma renale, entre 
outras enfermidades.  
Sobre esse tema, marque a alternativa CORRETA:  

 
A) O ureter deve ser ligado próximo a sua saída 

da pelve renal, pois, dessa forma evita, o 
refluxo urinário e consequentemente o 
hidroureter. 

B) A artéria renal deve ser ligada próximo da 
aorta propiciando um segmento arterial no hilo 
renal que permite que o rim possa ser doado a 
outro paciente de que esteja necessitando. 

C) A artéria e veia renal deverão ser ligadas 
juntas, diminuindo o risco de deiscência de 
sutura e hemoperitônio, peritonite e sepse, 
complicações comuns na execução da técnica 
de nefrectomia. 

D) O ureter deve ser ligado duplamente, a 
primeira ligadura com a artéria renal e a 
segunda ligadura com a veia renal; dessa 
maneira, evita-se que haja deiscência de 
sutura, uroperitônio e peritonite. 

E) A veia renal esquerda deverá ser ligada 
próximo ao hilo evitando ligar a veia gonadal 
esquerda (ovárica na cadela e testicular no 
cão), pois esta drena para a veia renal 
esquerda e não para a veia cava caudal. 
 

32. Um canino, SRD, de 8 anos de idade, intacto, foi 
encaminhado ao setor de emergência do Hospital 
Veterinário da PUCPR com disúria, hematúria, 
estrangúria. Segundo informações colhidas com o 
proprietário, o paciente havia sofrido trauma em 
região peniana havia dois meses, e não fora possível 
a introdução da sonda uretral. O exame radiográfico 
da região peniana evidenciou fratura de osso peniano 
com formação de fibrose e estenose uretral. O 
paciente foi encaminhado para intervenção cirúrgica. 
Dado este contexto, pergunta-se: qual a técnica 
cirúrgica a ser realizada neste paciente?  

 
A) Uretrostomia pré-escrotal. 
B) Penectomia e orquiectomia. 
C) Uretrostomia escrotal e penectomia. 
D) Uretrostomia pré-púbica. 
E) Uretrostomia perineal. 
 

33. Um canino da raça Fila Brasileiro foi atendido na 
emergência do Hospital Veterinário da PUCPR, com 
sinais clínicos de dispneia, distensão abdominal, 
posição de reza e histórico de ingestão alimentar 
fazia 4 horas; apresentou som timpânico à percussão 
da região hipocondríaca direita; o exame radiográfico 
simples de abdome visibilizou uma distensão gástrica 
com compressão torácica. A suspeita para este caso 
foi de dilatação volvo gástrica (DVG). O paciente foi 
encaminhado para intervenção cirúrgica de 
reposicionamento anatômico do estômago a região. 
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Como técnica para evitar a recidiva da DVG, o 
cirurgião deve proceder à gastropexia na região do 
antropilórico. 
Das técnicas citadas a seguir, marque a alternativa 
que refere a uma que NÃO deve ser recomendada e 
adotada pelo cirurgião devido ao seu grande risco. 

   
A) Gastropexia circuncostal. 
B) Gastropexia com flape muscular (incisional). 
C) Gastropexia na incisão abdominal ventral. 
D) Gastropexia com alça de cinto.  
E) Gastropexia com sonda de foley. 
 

34. Um felino, sem raça definida, fêmea com 4 anos de 
idade, foi encaminhado para o Hospital Veterinário da 
PUCPR com histórico de ingestão de corpo estranho 
linear. Apresenta fezes aquosa em jatos, tenesmo e 
constipação e vômitos intermitentes. Ao realizar o 
exame físico do paciente, observou-se na palpação 
abdominal a presença de uma massa em forma de 
“charuto”. A suspeita de intussuscepção foi 
confirmada pelo exame ultrassonográfico do abdome, 
visibilizando dois segmentos de alças intestinais 
”uma dentro da outra”. Contudo à imagem 
radiografíca contrastada observa-se o pregueamento 
das alças intestinais (intestino em sanfona). O 
paciente foi encaminhado para intervenção cirúrgica, 
em que se observou isquemia e necrose de um 
segmento intestinal (do jejuno até o ceco). 
Marque a alternativa que descreve as condutas 
cirúrgicas a realizar-se no ato cirúrgico após acesso à 
cavidade abdominal por uma celiotomia mediana 
retroumbilical.  

   
A) Enterotomia, enterostomia, anastomose e 

pregueamento intestinal. 
B) Enterostomia, enteropexia, anastomose e 

enteroenteropexia intestinal. 
C) Enteropexia, enterectomia, anastomose e 

plicatura intestinal. 
D) Enterostomia, enteropexia, anastomose e 

pregueamento intestinal. 
E) Enterotomia, enterectomia, anastomose e 

plicatura intestinal. 
 

35. Um paciente chegou ao Hospital Veterinário da 
PUCPR com sangramento pela cavidade oral. 
Segundo seu proprietário, ele foi atropelado por um 
veículo automotivo havia mais ou menos uma hora. 
Este canino srd, de 5 anos ao exame físico 
apresentava sensibilidade dolorosa à palpação de 
tórax e abdome. A inspeção da cavidade oral 
observou corte na língua responsável pelo 
sangramento. A respiração dispneica pode ser devido 
à dor ou à presença de hérnia diafragmática, efusão 
torácica ou pneumotórax. A toracocentese e o exame 
radiográfico de tórax descartaram essas suspeitas. O 
exame ultrassonográfico de abdome apresentou 
presença de líquido livre em cavidade abdominal com 
celularidade. A abdominocentese foi positiva para 
hemoperitônio.  
Assinale a alternativa que justifica a presença de 
hemoperitônio e faz este paciente ser encaminhado 

para uma cirurgia de emergência, para uma provável 
esplenectomia ou lobectomia hepática.  

      
A) Abdominocentese com sangue que apresentou 

coagulação após 5 minutos de espera. 
B) Abdominocentese com sangue que não 

apresentou coagulação após 5 minutos de 
espera. 

C) Abdominocentese negativa para a presença de 
fluido. 

D) Lavagem peritoneal com presença de fibras e 
de coloração escura. 

E) Abdominocentese com urina escura e citologia 
com piócitos e hematúria. 

 
36. Uma cadela com histórico de poliuria, polidpsia, 

anorexia, depressão, emagrecimento chega ao 
Hospital Veterinário da PUCPR. Ao exame apresenta 
congestão em mucosa ocular e esclera, 8% de 
desidratação. A paciente apresenta 41ºC de 
temperatura corporal e dor à palpação do abdome. O 
exame hematológico mostrou uma leucocitose com 
desvio à esquerda e trombocitopenia, hematócrito em 
32% e coagulograma alterado com os valores 
diminuídos. O exame ultrassonográfico revelou um 
útero aumentado e secreção em peritônio. O 
diagnóstico provável é de piometra com peritonite 
secundária. A paciente foi encaminhada para 
intervenção cirúrgica. 
Marque a alternativa que expressa a conduta clínica 
cirúrgica a ser realizada:  

 
A) Ovário-histerectomia e colocação de um dreno 

de penrose. 
B) Histeropexia e drenagem peritoneal aberta. 
C) Histerectomia e lavagem peritoneal com 

solução fisiológica e metronidazol e penicilina. 
D) Ovario-histerectomia associado à lavagem 

peritoneal copiosa com solução fisiológica e 
drenagem peritoneal aberta.  

E) Histeropexia e colocação de dois drenos de 
penrose. 

 
37. Um canino, Lhasa Apso, de 15 anos de idade, cego 

com olhos cronicamente doloridos e com diagnóstico 
de glaucoma foi encaminhado para realização de 
intervenção cirúrgica. O dono optou pela preservação 
do olho que está praticamente normal.  
Assinale a alternativa CORRETA referente à técnica 
cirúrgica a ser realizada neste paciente.  

 
A) Enucleação e a inserção de prótese. 
B) Exenteração e a inserção de prótese. 
C) Enucleação subconjuntival. 
D) Orbitotomia. 
E) Evisceração ocular e a inserção de prótese. 

 
38. A mastectomia em cães é a cirurgia oncológica mais 

realizada na rotina clínica cirúrgica de um hospital 
veterinário. Uma gata de 8 anos apresenta tumor em 
mama torácica e abdominal caudal direita com 3 cm 
de diâmetro. Também apresenta tumor em mama 
abdominal cranial e inguinal esquerda com 5 cm de 
diâmetro. Essa felina não é castrada e, segundo 
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informação da proprietária, foi administrado, por 3 
anos consecutivos, injeção de contraceptivo. A 
radiografia torácica e os linfonodos axilares e 
inguinais não apresentam sinais de doença 
neoplásica. Avaliando a localização das tumorações, 
assinale a alternativa que define a técnica cirúrgica a 
ser realizada nesta paciente felina que prospecta o 
melhor prognóstico.   

 
A) Mastectomia da cadeia mamária bilateral.  
B) Mastectomia da cadeia mamária unilateral. 
C) Mastectomia da cadeia mamária regional.  
D) Mastectomia simples. 
E) Nodulectomia. 
 

39. Um cão, Boxer, 7 anos, sem sinais clínicos que 
referencie um oncopata canino, apresenta uma 
massa em parede lateral do tronco com 6 cm x 5 cm 
x 2 cm. A neoplasia tem aspecto hiperêmico e 
apresenta pontos de equimose. A citologia foi 
sugestiva para mastocitoma grau II (Patnaik, 1984). 
O diagnóstico foi confirmado pela biópsia e exame 
histopatológico (Mastocitoma grau II – Patnaik,1984). 
Os exames laboratoriais (hemograma e bioquímica 
sérica) não apresentaram alterações.  
Marque a alternativa que melhor define a conduta 
oncológica clínica e cirúrgica para este paciente..     
  

A) Ressecção cirúrgica com margem cirúrgica de 
5 cm; e quimioterapia pós-cirúrgica com 
lomustina e prednisona.  

B) Ressecção cirúrgica com margem cirúrgica de 
2 cm, e cirurgia reparadora e quimioterapia 
pós-cirúrgica com vimblastina e prednisona. 

C) Quimioterapia pós-cirúrgica com vimblastina e 
prednisona, e criocirurgia.   

D) Ressecção cirúrgica com margem de 3 cm.  
E) Quimioterapia pós-cirúrgica com lomustina e 

vimblastina. 
 

40. Um canino, Rottweiler, macho, de 9 anos, pesando 
35 quilogramas, chegou com histórico de claudicação 
do membro torácico esquerdo. O paciente consegue 
deambular com os três membros restantes. Ao 
exame físico da articulação do ombro, cotovelo e 
carpo, evidenciou-se tumoração em região distal de 
rádio e ulna esquerdo. Com sensibilidade à palpação, 
flexão e extensão da articulação radioulnarcarpiana. 
O exame radiográfico do membro revelou lise cortical 
em região metafisária e presença de elevação 
periosteal “Triângulo de Codman” e reações 
peristeais semelhante à explosão solar e fratura 
patológica desta região. A biópsia óssea foi 
conclusiva para osteossarcoma. A radiografia de 
tórax identificou nódulos sugestivos de metástase em 
parênquima pulmonar.  
Sabendo o diagnóstico deste paciente, marque a 
alternativa CORRETA sobre a conduta clínica 
cirúrgica para que este paciente supere o prognóstico 
de sobrevida de 6 meses. 

  
A) Quimioterapia antineoplasica paliativa.   
B) Técnicas de salvamento do membro. 

C) Amputação do membro torácico esquerdo e 
tratamento quimioterápico com doxorrubicina 
ou carboplatina.  

D) Amputação do membro torácico esquerdo e 
quimioterapia metronômica. 

E) Quimioterapia metronômica e analgésica. 
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