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P R O V A  O B J E T I V A  

P R O G R A M A  D E  A P R I M O R A M E N T O  P R O F I S S I O N A L   
E M  M E D I C I N A  V E T E R I N Á R I A  

P U C P R  –  C Â M P U S  T O L E D O  

08  DE AGOSTO DE 2019  
DIAGNÓSTICO LABORATO RIAL 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 20 questões numeradas de 01 a 20. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02:30 (duas ho-

ras e meia), com início às 14:30 horas e término às 17:00 

horas. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois 

das 15:30 horas e NÃO poderá levar o CADERNO DE PRO-

VA e nem o CARTÃO-RESPOSTA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decorri-

da 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando CARTÃO-

RESPOSTA da Prova Objetiva e/ou Redação; 

d. Ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 

 

RESPOSTAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. O exame andrológico completo compreende a avaliação de todos os fatores que contribuem para a função reprodutiva 
do macho. Através deste exame é possível detectar alterações do desenvolvimento do aparelho genital, alterações   
regressivas, progressivas e inflamatórias nos diversos órgãos, bem como distúrbios na libido e na habilidade de cópula. 
Essas alterações levam tanto à incapacidade de fecundação como de monta, em vários graus, caracterizando quadros 
de subfertilidade ou de infertilidade. De acordo com o assunto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 As patologias das células espermáticas são divididas em defeitos maiores e menores, no qual o percentual total 
aceitável é de 20%. 

 A cor, aspecto, odor e volume devem ser avaliados apenas após a diluição do sêmen coletado. 
 As células incomuns ao sêmen, como: as hemácias, leucócitos, bactérias, espermátides, células epiteliais e germi-

nativas, dentre outras, podem ser visualizadas através de esfregaço corado com Panótico. Caso haja uma ou mais 
células incomuns supracitadas o macho deve ser considerado questionável. 

 A motilidade, vigor e turbilhonamento são parâmetros avaliados no sêmen fresco, diluído, refrigerado e congelado. 
 No exame dos órgãos internos, as glândulas vesiculares, ampolas e bulbouretrais devem ser examinadas através 

da palpação e ultrassonografia transretal. 
 
 

2. A via identificada como_____(1)________ é responsável pela quebra de uma molécula de ______(2)______ formando 
dois __________(3)___________. Na presença de oxigênio o último composto será transformado 
em________(4)________, enquanto que na ausência haverá formação de ________(5)_________. O 
_______________(6)__________________ é a via na qual um acetilCoa se unirá a um oxaloacetato gerando ao fim do 
ciclo a formação de GTP (posteriormente transformado em ATP), CO2 e  transferindo H+ para o ____(7)________ e o 
_____(8)_________. Os transportadores de elétrons serão carreados até a 
__________________(9)_________________________ na qual os elétrons serão responsáveis pela existência de um 
gradiente de prótons, força motriz para a formação de ____(10)________ através da ATP-sintase. 
 

 (1) glicólise/ (2) glicose/ (3) piruvatos/ (4) acetilCoA/ (5)lactato/ (6) ciclo de Krebs/ (7)  FAD/ (8) NAD/ (9) cadeia   
mitocondrial transportadora de elétrons/ (10) ATP. 

  (1) beta-oxidação / (2) triacilglicerol / (3) ácidos graxos (4) acetilCoA/ (5) lactato/ (6) ciclo de Krebs/ (7) FAD/ (8) 
NAD/ (9) cadeia mitocondrial transportadora de elétrons/ (10) ATP. 

 (1) glicogênese/ (2) acetilCoA/ (3) piruvatos/ (4) lactato/ (5) FADH/ (6) ciclo de krebs / (7) ácido graxo / (8) glicerol/ 
(9) fosforilação oxidativa / (10) ATP.  

 (1) glicogenólise / (2) glicose/ (3) piruvatos/ (4) acetilCoA/ (5) lactato / (6) ciclo de krebs / (7) fumarato/ (8) malato/ 
(9) fosforilação oxidativa / (10) ATP. 

  (1) gliconeogênese/ (2) lactato / (3) piruvatos/ (4) acetilCoA / (5) ácido latico / (6) ciclo de krebs/ (7) ADP/ (8) AMP / 
(9) cadeia mitocondrial transportadora de elétrons/ ATP(10).  

 
3. A neurofisiologia é o ramo da fisiologia que tem como objeto de estudo o funcionamento do sistema nervoso. O tecido 

nervoso é um dos mais especializados entre todos os outros, sendo responsável pela troca de rápida de informações 
no organismo. Sobre as características do tecido nervoso, assinale a frase CORRETA.  
 

 O neurônio, tipo celular presente em maior quantidade no tecido nervoso, tem como função o processamento de      
informações.  

 A neuroglia fornece suporte estrutural e funcional aos neurônios e suas divisões cessam meses após o nascimento. 
 O cone axônico, presente nas células da glia, é responsável pela geração do potencial de ação.  
 Axônios mielinizados conduzem o impulso nervoso com maior velocidade, tanto no SNC quanto no SNP. 
 Os neurônios recebem nutrientes de capilares do plexo coroide e não dos capilares intersticiais 

 

4. A água contida no corpo está dividida em dois compartimentos hídricos funcionais: os espaços intra e extracelular. O 
espaço intracelular, o maior deles contém aproximadamente dois terços do volume total de água. O segundo, o espaço 
extracelular contém o terço restante do volume de água. O espaço extracelular é subdividido em espaço intravascular, 
pelo espaço intersticial e uma pequena porção é composta pelo chamado “terceiro espaço”. Eventualmente pode ocor-
rer grandes acúmulos de líquido intersticial, que é chamado de edema. O edema ocorre invariavelmente por quatro 
causas que são respectivamente:  

 

 Diminuição da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular e      
obstrução linfática. 

 Diminuição da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular e distúr-
bios hepáticos. 
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 Aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular e distúr-
bios hepáticos. 

 Diminuição da pressão hidrostática, aumento da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular e obstru-
ção linfática. 

 Aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade vascular e obstru-
ção linfática. 

 
5. Segundo as leis de Mendel, um homem afetado cujo pai era normal e a mãe era afetada, casa-se com uma mulher 

cujos pai era normal e a mãe portadora. Este casal tem quatro filhos - um homem normal, uma mulher afetada, um  
homem normal e uma mulher afetados nessa ordem. Ao examinar esta família é possível afirmar que o padrão de     
herança monogênica para essa doença é: 

 

 Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos. 
 Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. 
 Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos. 
 Recessivo ligado ao sexo, pois apenas ocorre a transmissão de pai para os filhos. 
 Dominante autossômico, pois a doença aparece apenas em um dos sexos. 

  

6. Os carrapatos são ectoparasitas hematófagos encontrados em praticamente todos os vertebrados terrestres, sendo 
que os bovinos e caninos são as espécies mais acometidas. Possuem grande importância em saúde animal e humana 
e estão associados a prejuízos econômicos consideráveis nos animais domésticos. Quanto a biologia e o controle dos 
carrapatos, assinale a alternativa CORRETA: 

 

 Para o tratamento do Rhipicephalus microplus deve se utilizar avermectinas. 
 O Rhipicephalus microplus tem como vida parasitária no bovino 28 dias. 
 O Rhipicephalus sanguineus é o carrapato dos equinos. 
 Para um controle eficiente dos carrapatos deve ser realizado o teste de biocarrapaticidograma antes de iniciar o 

tratamento. 
 O Rhipicephalus sanguineus pode transmitir agentes etiológico como a Ehrlichia spp. Babesia spp. e Cystoisospora 

spp. 
 

7. O Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório de distribuição mundial. Os hospedeiros intermediários 
são vários vertebrados, principalmente os mamíferos e aves, e seu hospedeiro definitivo são os felídeos que eliminam 
os oocistos nas fezes contaminando ambiente, como a água e alimentos e estes infectam os animais e humanos. 
Quanto a morfologia do protozoário assinale a alternativa CORRETA: 

 

 Contém as formas morfolócicas de oocisto e trofozoíto. 
 Contém as formas morfolócicas de cisto e trofozoíto. 
 Contém as formas morfolócicas de amastigota e promastigota. 
 Contém as formas morfolócicas de oocisto, esporozoíto e promastigota. 
 Contém as formas morfolócicas de oocisto, taquizoíto e bradizoíto. 

 
8. Os vasos sanguíneos compreendem as artérias, que trazem o sangue do coração, as veias, que o retornam ao        

coração, e os capilares, pequeníssimas conexões entre as arteríolas e as vênulas no interior dos tecidos. Esses vasos 
são dispostos de modo a formar dois circuitos. A afirmativa adequada que descreve esses dois circuitos são: 

 

 A grande circulação ou circulação sistêmica, se origina no ventrículo esquerdo, carreia o sangue oxigenado (arteri-
al) a todos os órgãos e partes do corpo, com exceção do tecido de troca gasosa dos pulmões, e então transporta o 
sangue nesse momento desoxigenado (venoso) de volta ao átrio direito; o segundo, a pequena circulação ou circu-
lação pulmonar, carreia o sangue desoxigenado do ventrículo direito para o tecido de troca gasosa dos pulmões, 
onde é reoxigenado antes de ser retornado ao átrio esquerdo por um conjunto especial de veias. As circulações 
sistêmica e pulmonar, associadas às câmaras cardíacas, formam um trajeto único e complexo pelo qual o sangue 
circula indefinidamente. 

 A pequena circulação ou circulação sistêmica, se origina no ventrículo esquerdo, carreia o sangue oxigenado (arte-
rial) a todos os órgãos e partes do corpo, com exceção do tecido de troca gasosa dos pulmões, e então transporta 
o sangue nesse momento desoxigenado (venoso) de volta ao átrio direito; o segundo, a grande circulação ou circu-
lação pulmonar, carreia o sangue desoxigenado do ventrículo direito para o tecido de troca gasosa dos pulmões, 
onde é reoxigenado antes de ser retornado ao átrio esquerdo por um conjunto especial de veias. As circulações 
sistêmica e pulmonar, associadas às câmaras cardíacas, formam um trajeto único e complexo pelo qual o sangue 
circula indefinidamente. 
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 Os dois circuitos são a circulação sanguínea, formada pelos vasos (artérias e veias), responsáveis pelo influxo de 
sangue do coração ao corpo e o retorno ao coração, fornecendo nutrição aos tecidos através dos capilares sanguí-
neos, e o segundo circuito trata-se do circuito de vasos linfáticos, responsáveis por recolher o líquido extracelular e 
devolver ao sistema circulatório por meio de drenagem passiva, coleta e derramamento da linfa na veia cava. 

 O primeiro circuito é composto por artérias que terminam em leitos capilares, a maioria possui conexões mais pró-
ximas e substanciais com os vasos adjacentes. O segundo circuito é a continuação da nutrição tecidual, no qual as 
artérias formam conexões interarteriais (anastomoses) criam vias alternativas, colaterais, ou desvios, que permitem 
a manutenção da circulação quando a via mais direta encontra-se bloqueada. A circulação colateral passa a operar 
assim que o tronco principal é obstruído, tornando-se mais eficiente com o passar do tempo. 

 Na verdade, existe apenas um único circuito de circulação sanguínea, no qual o sangue é ejetado pelo ventrículo 
esquerdo para o tronco aórtico, artéria aorta, segue pelas artérias de grande, médio e pequeno calibre, é distribuí-
do no interior dos tecidos pelos capilares e em seguida é coletado pelas vênulas, veias e finalmente é despejado 
novamente no coração, chegando pela veia cava caudal e cranial ao átrio direito. 

 
9. A farmacocinética é o caminho que o medicamento percorre dentro do organismo vivo. É composta de 4 etapas: absor-

ção, distribuição, biotransformação e excreção. Assinale a via de administração onde não ocorre a etapa da absorção: 
 

 Via intramuscular. 
 Via subcutânea. 
 Via endovenosa. 
 Via intraóssea. 
 Via intratecal. 

 

10. As glândulas salivares derramam seu conteúdo para o interior da cavidade oral que mantém o interior da boca úmido e, 
misturado ao alimento, facilita a mastigação. Também tem papel de lubrificação da passagem do alimento pelo esôfa-
go. As principais glândulas salivares do cão, suíno e equino são: 

 

 Mandibular, submandibular, sublinguais e bucais. 
 Parótida, tireóide, mandibular, sublinguais e bucais.  
 Parótida, carótida, mandibular, bucais e sublinguais. 
 Parótida, mandibular, sublinguais e glândulas bucais.  
 Mandibular, parótida, tireoide, sublinguais e massetéricas. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu um Programa Nacional de Controle e Erradica-

ção da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT), devido as perdas econômicas na pecuária brasileira. Em relação ao       
diagnóstico preconizado pelo MAPA para brucelose, assinale a alternativa CORRETA: 

  

 O teste do anel do leite utiliza o corante azul de Evans, no qual forma-se um anel azul na amostra positiva. 
 Para o teste de triagem com antígeno ácido tamponado o pH deste reagente é de 8,2. 
 O texto sorológico do 2-Mercaptoetanol, detecta somente a presença de IgG no soro. 
 A soroaglutinação lenta apresenta o resultado falso-positivo em caso de infecções crônicas. 
 O teste de fixação de complemento é o teste oficial e detecta somente a presença de IgM no soro. 

 
12. A mastite é a doença mais dispendiosa na bovinocultura leiteira, ela é causada por uma variedade de microrganismos. 

Sendo assim, vários testes diagnósticos podem ser realizados como parte da pesquisa da presença da mastite no     
rebanho. Assinale a alternativa CORRETA: 

  

 O teste NAGASE baseia-se na mensuração da enzina ligada a célula, N-acetil-α-E-glucosaminase, que indica     
elevada contagem celular.  

 A incubação da amostra de leite em ágar sangue no bacteriológico para detecção de Streptococcus ssp é o meio 
mais satisfatório.  

 O ELISA é capaz de mensurar a quantidade de antígeno em valores mais baixos que 100 células/mL.  
 O teste de condutividade elétrica é utilizado, pois é capaz de detectar elevados íons de sódio e carboneto, tendo 

como consequência o aumento da condutividade elétrica em leite mastítico.  
 A contagem de células somáticas (CCS) tem uma relação inversamente proporcional a quantidade de mastite no 

rebanho.  
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13. Uma fêmea Schnauzer de 8 anos, deu entrada na Clínica Veterinária Universitária com queixa de catarata (opacidade 
do cristalino), levantando a suspeita de diabetes mellitus. Qual achado abaixo, com a correta fisiopatologia, indica real 
chance de existência da doença? 

 
 Hiperglicemia, mesmo diante da corticoterapia prolongada realizada pelo proprietário, sem respaldo médico veteri-

nário. 
 Hiperglicemia, apesar do animal não estar em jejum adequado. 
 Urina de coloração pálida devido a hiperestenúria decorrente da poliúria. 
 Glicosúria renal primária, acompanhada de polidpsia compensatória. 
 Poliúria por glicosúria, sempre que a glicemia sérica exceder o limiar de reabsorção tubular, desde que em jejum. 

 
14. Sobre as alterações celulares que ocorrem durante o processo de maturação celular na eritropoese, assinale a alterna-

tiva INCORRETA:  
 

 No citoplasma, diminui a concentração de hemoglobina. 
 O processo de maturação vai do rubriblasto (ou proeritroblasto) ao eritrócito (ou hemácia) na medula óssea. 
 O tempo de meia vida do eritrócito varia de acordo com a espécie animal. 
 Durante a maturação ocorre a diminuição do volume celular. 
 O núcleo se torna picnótico e é expulso (exceto em animais com hemácias nucleadas). 

 
15. Sobre os parâmetros bioquímicos da avaliação da função renal, quais alternativas estão CORRETAS? 
 

I. A avaliação de ureia e creatinina são importantes para identificação de estágios iniciais de perda de função renal.  
II. A dosagem sérica de ureia é o parâmetro mais relevante para avaliação da função renal, pois se trata de um anali-

to sem influência extra renal. 
III. Em mamíferos, a ureia é um metabólito produzido pelos rins a partir da filtração glomerular, com excreção e reab-

sorção tubular. 
IV. A microalbuminúria, muito utilizada para diagnóstico precoce de insuficiência renal na medicina humana, não é re-

levante na medicina veterinária. 
V. O aumento da concentração sérica de creatinina, substância resultante do metabolismo muscular, indica perda de 

função renal. 
 

 Alternativas I e V. 
 Apenas a alternativa V. 
 Alternativas I, II e III. 
 Alternativas IV e V. 
 Alternativas I, IV e V. 

 
16. Sobre insuficiência cardíaca congestiva (ICC), assinale a alternativa INCORRETA: 
 

 Uma lesão comumente encontrada na ICC direita é a congestão passiva crônica do fígado. Nela o fígado apresen-
ta-se aumentado de volume, congesto e tem aspecto de “noz moscada” decorrente de congestão e dilatação dos 
sinusoides, atrofia e necrose de hepatócitos da zona centrolobular. 

 A ICC direita é mais comum em bovinos do que em cães devido a maior frequência de endocardites de tricúspide e 
devido a altos índices de retículo-pericardite traumática, particularmente em rebanhos leiteiros. A retículo-
pericardite traumática resulta em dificuldade de expansão cardíaca (devido a inflamação) e consequentemente   
gera a ICC direita. 

 Histologicamente na ICC esquerda, os pulmões apresentam edema, hemorragia e macrófagos repletos de hemos-
siderina conhecidos como “células da falha cardíaca”, sendo esta última considerada uma lesão patognomônica 
para ICC esquerda.  

 A ICC pode ser classificada como aguda ou crônica. A insuficiência cardíaca aguda resulta de uma parada súbita 
da contração efetiva do coração e leva a uma diminuição acentuada do débito cardíaco e morte por hipóxia nos  
órgãos vitais, inicialmente o encéfalo. 

 Em cães idosos é frequente a chamada degeneração mixomatosa da valva mitral que se caracteriza macroscopi-
camente como uma lesão nodular em mitral que frequentemente fragmenta-se em êmbolos e dissemina através da 
circulação sistêmica para diversos órgãos. 
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17. Neuropatologia é o estudo de doenças do tecido do sistema nervoso, geralmente na forma de pequenas biópsias cirúr-
gicas ou de necropsias de corpo inteiro. Diversas doenças neurológicas afetam as espécies domésticas cursando com 
uma grande variedade de sinais neurológicos. Sobre patologia anatômica veterinária, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. A leucoencefalomalácea dos equinos é uma enfermidade grave e fatal, decorrente da ingestão de alimentos, em 
geral milho, contendo a micotoxina Fumonisina B1 produzida pelo fungo Fusarium verticillioides. 

II. Na Cinomose ocorre desmielinização da bainha de mielina, portanto há vacuolização da substância branca, parti-
cularmente em cerebelo. Também é possível observar corpúsculos de inclusão de Negri no núcleo de astrócitos. 

III. Na Raiva macroscopicamente observa-se hiperemia das leptomeninges. Microscopicamente há manguitos linfohis-
tioplasmocitários, encefalite mononuclear e pode-se encontrar corpúsculos de Lentz no citoplasma de neurônios. 

IV. A polioencefalomalácea é uma condição onde há necrose da substância cinzenta e pode ocorrer em diversas situ-
ações na medicina veterinária. Um exemplo que ocorre polioencefalomalácea na medicina veterinária é intoxicação 
alimentar por exotoxinas produzidas pelo Clostridium botulinum. 

V. Nas encefalopatias espongiformes a lesão observada no sistema nervoso central é vacuolização da substância 
cinzenta em altura de tálamo, particularmente em astrócitos e oligodendrócitos. 

 
Assinale a alternativa que contém apenas afirmações CORRETAS: 

 

 I e IV. 
 Somente I. 
 I, II e III. 
 II e III. 
 Somente V. 

 

18. Chegam para necropsia 05 frangos de corte com 15 dias, representativos das aves doentes de um lote de 20 mil aves. 
A queixa do lote é hiporexia, apatia e elevação abrupta da mortalidade há 02 dias com sinais de diarreia e desidrata-
ção. Qual a conduta a ser adotada? 

 

 Coletar fezes e órgãos do aparelho digestório e enviar para diagnóstico bacteriológico, parasitológico, histopatoló-
gico, virológico e biomolecular. Reservar material congelado para contra provas e testes complementares.  

 Coletar fezes e enviar para diagnóstico bacteriológico. Reservar material congelado para contra provas e testes 
complementares.  

 Coletar fezes e enviar para diagnóstico parasitológico. Reservar material congelado para contra provas e testes 
complementares.  

 Coletar fezes, fluidos e todos os principais órgãos e enviar para diagnósticos bacteriológico, parasitológico e histo-
patológico. Reservar material congelado para contra provas e testes complementares.  

 Coletar fezes e enviar para diagnóstico virológico. Reservar material congelado para contra provas e testes com-
plementares.  
 

19. Para o crescimento e metabolismo bacteriano existe requerimento de elementos químicos, sendo o carbono, um dos 
mais importantes, baseado nesta informação as bactérias dividem-se em dois grupos, os litotróficos e os organotrófi-
cos, então, assinale a alternativa CORRETA em relação a definição dos dois grupos citados. 

 

 Litotróficos são as bactérias capaz de utilizar a glicose (inorgânico) como única fonte de carbono. 
 Organotróficos são as bactérias capaz de utilizar o CO2 como única fonte de carbono. 
 Organotróficos são as bactérias capaz de utilizar a glicose (inorgânico) como única fonte de carbono. 
 Organotróficos são as bactérias capaz de utilizar os carboidratos (inorgânico) como única fonte de carbono. 
 Litotróficos são as bactérias capaz de utilizar o CO2 como única fonte de carbono. 

 

20. Um abatedouro-frigorífico localizado no oeste Paranaense preocupado com a idoneidade dos produtos encaminhados 
aos seus consumidores encaminhou uma solicitação de exame complementar ao laboratório clínico da Clivet. Foram 
encaminhados fragmentos de carcaças bovinas com coloração amarelada-esverdeada principalmente nos tecidos gor-
durosos indicativo de icterícia. De acordo com a problemática enviada, qual a prova laboratorial indicada para a confir-
mação de icterícia em bovinos pós-abate? Caso o diagnóstico resultar positivo, qual o possível destino sanitário das 
carcaças acometidas? 

 

 Prova de Lerche – condenação total. 
 Prova da estabilidade ao álcool – condenação total. 
 Prova de Peroxidase – liberação condicional. 
 Prova do resfriamento – liberação condicional. 
 Prova de Fosfatase Alcalina – liberação condicional. 
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