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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todo profissional da área de saúde sabe da importância
de se conhecer a evolução das políticas de saúde no Bra-
sil e os determinantes históricos envolvidos neste proces-
so.  Assim, no que se refere às políticas de vigilância à
saúde, destaca-se como fato histórico a 

(A) inovação,  em 1920, do modelo  campanhista,  pura-
mente  fiscal  e  policial,  para  erradicação  da  febre
amarela no Rio de Janeiro, ocasião em que foi intro-
duzida a propaganda e a educação sanitária na téc-
nica rotineira de ação.

(B) criação, em 1940, do Ministério da Educação e Saú-
de Pública, com a finalidade de integrar as atividades
do Departamento Nacional de Saúde Pública,  fican-
do o planejamento e a execução das ações de edu-
cação sanitária sob a responsabilidade dos profissio-
nais vinculados ao Ministério da Educação. 

(C) criação, em 1950, do Ministério da Saúde, o que sig-
nificou uma nova postura do governo e uma efetiva
preocupação em solucionar os problemas de saúde
pública apresentados na época.

(D) instituição, em 1970, do Sistema Nacional de Saúde,
com o objetivo de fomentar as ações  de promoção,
proteção e recuperação da saúde, ocorrendo um au-
mento dos investimentos financeiros do governo fe-
deral nesta área e o fortalecimento do Ministério da
Saúde como órgão executivo das políticas de saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal de
1988, o SUS consiste em ações e serviços públicos de
saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da, constituindo um sistema único, organizado de acordo
com diretrizes e com os seguintes princípios organizacio-
nais: 

(A) integralidade , participação popular e hierarquização.

(B) universalidade, equidade e integralidade.

(C) equidade,  desencentralização  político-administrativa
e universalidade.

(D) hierarquização, participação popular e desencentrali-
zação político-administrativa.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução
de ações de assistência terapêutica integral, inclusive far-
macêutica, de saúde do trabalhador e de vigilância

(A) sanitária e epidemiológica.

(B) ambiental e de zoonoses.

(C) epidemiológica e ambiental.

(D) de zoonoses e sanitária.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de planejamento do SUS consiste na atuação
contínua,  articulada,  integrada  e  solidária  das  áreas  de
planejamento das suas três esferas de gestão e tem por
base a formulação e/ou revisão periódica dos seguintes
instrumentos:

(A) o pacto pela vida, as políticas de saúde e o contrato
de metas entre os entes federados.

(B) o diagnóstico situacional, o plano de ação e o siste-
ma de controle da execução das estratégias.

(C) o plano de saúde, a programação anual de saúde e
os relatórios anuais de gestão.

(D) o planejamento das ações de saúde, a implementa-
ção das estratégias estabelecidas e a avaliação dos
resultados.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A rede de atenção à saúde é definida como arranjos orga-
nizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes den-
sidades tecnológicas, que buscam garantir a integralidade
do cuidado. Essa rede se caracteriza pela formação de re-
lações horizontais entre os pontos de atenção com o cen-
tro de comunicação na atenção primária à saúde e 

(A) pela promoção da integração sistêmica de ações e
serviços de saúde; pela provisão de atenção contí-
nua e integral; pelo incremento do desempenho do
sistema, em termos de acesso, equidade e eficácia
clínica; pela busca da eficiência econômica.

(B) pela busca da eficiência econômica;  pelo comparti-
lhamento de objetivos e compromissos com os resul-
tados sanitários e econômicos; pela promoção da in-
tegração sistêmica,  de ações e serviços de saúde;
pela responsabilização na atenção contínua e inte-
gral.

(C) pela  provisão  de  atenção contínua  e  integral;  pelo
cuidado multiprofissional; pelo incremento do desem-
penho do sistema em termos de acesso, equidade e
eficácia clínica; pela centralidade nas necessidades
em saúde de uma população.

(D) pela centralidade  nas  necessidades  em  saúde  de
uma população; pela responsabilização na atenção
contínua  e  integral;  pelo  cuidado  multiprofissional;
pelo compartilhamento de objetivos e compromissos
com os resultados sanitários e econômicos.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação da promoção da saúde, os valores
e princípios  configuram-se como expressões fundamen-
tais de todas as práticas e ações. Assim, são princípios
fundantes no processo de concretização da Política Nacio-
nal de Promoção à Saúde a equidade, a integralidade, a
territorialidade,  a  intersetorialidade,  a  intrassetorialidade,
bem como:

(A) a solidariedade, a ética, a inclusão social e o respeito
às diversidades.

(B) a sustentabilidade, o respeito às diversidades, a au-
tonomia e a inclusão social.

(C) a participação social, a autonomia, o empoderamento
e a sustentabilidade.

(D) a ética, o empoderamento, a solidariedade e a parti-
cipação social.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Ho-
mem tem por objetivo orientar as ações e os serviços de
saúde para  a  população masculina.  As  diretrizes dessa
política foram elaboradas tendo em vista a integralidade, a
factibilidade, a coerência e a viabilidade. Neste contexto, a
integralidade pode ser compreendida a partir do trânsito
do usuário por todos os níveis da atenção, na perspectiva
de uma linha de cuidado que estabeleça uma dinâmica de
referência e de contrareferência, bem como de:

(A) implementação desta política diretamente relaciona-
da aos três níveis de gestão e do controle social, a
quem se condiciona o comprometimento e a possibi-
lidade da execução das ações fundamentadas nas
diretrizes propostas.

(B) compreensão sobre os agravos e sobre a complexi-
dade dos modos de vida e situação social do indiví-
duo, a fim de promover intervenções sistêmicas que
abranjam inclusive as determinações sociais sobre a
saúde e a doença.

(C) disponibilidade de recursos, tecnologia, insumos
técnico-científicos  e  estrutura  administrativa  e
gerencial que permita, na prática, a implantação
das ações necessárias ao atendimento dessa po-
pulação.

(D) fundamentação das ações nos princípios da huma-
nização e da  qualidade,  que implicam na promo-
ção, reconhecimento e respeito à ética e aos direi-
tos do homem, obedecendo às suas peculiaridades
socioculturais.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Crian-
ça tem por objetivo promover e proteger a saúde e o alei-
tamento materno. Nesse contexto, dentre os princípios ori-
entadores desta política, tem-se que o direito à vida e à
saúde é um princípio:

(A) fundamental garantido mediante o acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços para a promoção,
proteção integral e recuperação da saúde, por meio
da efetivação de políticas públicas que permitam o
nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e
harmoniosos, em condições dignas de existência, li-
vre de qualquer forma de violência.

(B) do SUS que trata da atenção global, contemplando
todas as ações de promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, de modo a prover resposta satisfatória
na produção do cuidado, não se restringindo apenas
às demandas apresentadas; compreendendo, ainda,
a garantia de acesso a todos os níveis de atenção,
mediante a integração dos serviços.

(C) constitucional que compreende a primazia de receber
proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter
precedência de atendimento nos serviços de saúde e
preferência nas políticas sociais e em toda a rede de
cuidado e de proteção social existente no território,
assim como a destinação privilegiada de recursos em
todas as políticas públicas.

(D) que se refere ao estabelecimento e à qualidade do
vínculo filho/mãe/família/cuidadores e destes com os
profissionais  de saúde que atuam nos espaços de
assistência para a conquista do desenvolvimento in-
tegral; este princípio é a nova mentalidade que apor-
ta, sustenta e dá suporte à ação de todos os implica-
dos na atenção integral à saúde.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morbimortalidade de adolescentes e jovens  é marcada
por  diferentes  modalidades  de  violência.  Dentre  estas,
quais são, em ordem decrescente de ocorrências, as res-
ponsáveis pela maioria dos atendimentos?

(A) A negligência, a violência psicológica, o abandono, a
violência física e a violência sexual.

(B) A violência física, a violência sexual, a violência psi-
cológica, o abandono e a negligência.

(C) A violência sexual, a violência psicológica, a violência
física, a negligência e o abandono.

(D) O abandono, a violência física, a violência sexual, a
violência psicológica e a negligência.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista de vigilância do SARS-CoV-2, responsá-
vel pela infecção da Covid-19, a notificação dos casos às
autoridades sanitárias  é  de extrema importância  para o
controle da doença. Quanto a essa notificação, ressalta-se
que ela deve ser feita

(A) no prazo máximo de 36 horas a partir  do conheci-
mento do caso.

(B) nos casos suspeitos de síndrome gripal e de síndro-
me respiratória aguda grave.

(C) pelo médico ou enfermeiro dos serviços públicos en-
volvidos na assistência ao paciente.

(D) pelos laboratórios quando for identificado resultados
reagentes/não detectáveis nas amostras testadas.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Novas doenças transmissíveis  estão surgindo, enquanto
outras reaparecendo em decorrência de mudanças sociais
e ambientais. A epidemiologia se desenvolve a partir do
estudo do aparecimento destas doenças e da interação
entre agentes, vetores e reservatórios. Neste contexto, en-
tende-se por epidemia a ocorrência de uma dada doença
em

(A) uma área geográfica delimitada ou numa população
restrita, com aumento repentino no número de casos,
devendo estes estarem relacionados entre si. 

(B) diversas regiões do planeta com o número de casos
acima do esperado, afetando vários países ou conti-
nentes configurando assim um cenário de maior gra-
vidade epidemiológica.

(C) uma  área  geográfica  ou  grupo  populacional  com
padrão relativamente estável no número de casos
que  apresenta  elevadas  taxas  de  incidência  ou
prevalência.

(D) uma região ou comunidade com número excessivo
de casos, em relação ao que normalmente seria es-
perado, devendo ser especificado o período, a região
geográfica  e  outras  particularidades  da  população
em que os casos ocorreram.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma doença transmissível ou infecciosa é aquela causada
pela  transmissão  de  um  agente  patogênico  específico
para  um  hospedeiro  suscetível  e  doença  contagiosa  é
aquela que pode ser transmitida pelo toque, contato direto
entre os seres humanos, sem a necessidade de um vetor
ou veículo interveniente. Enquadram-se, simultaneamen-
te, nessas duas categorias, as seguintes doenças: 

(A) a sífilis, o sarampo e a tuberculose.

(B) a malária, a febre amarela e a dengue.

(C) a Covid-19, a leishimaniose visceral e a zika.

(D) a chikungunya, a hanseníase e a poliomielite.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maior parte da carga das doenças, assim como as ini-
quidades em saúde, que existem em nosso país, acontece
por conta das condições em que as pessoas nascem, vi-
vem, trabalham e envelhecem. Esse conjunto de condi-
ções é conhecido por determinantes 

(A) econômicos da saúde.

(B) ambientais da saúde.

(C) sociais da saúde. 

(D) políticos da saúde. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério  da Saúde tem reafirmado o HumanizaSUS
como política que atravessa as diferentes ações e instân-
cias do Sistema Único de Saúde. Esta política aposta na
indissociabilidade entre

(A) política de saúde e educação em saúde.

(B) atenção à saúde e gestão dos serviços de saúde.

(C) gestão dos serviços de saúde e política de saúde.

(D) educação em saúde e atenção à saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular está inserido como estraté-
gia no contexto multidisciplinar do tratamento de enfermi-
dades e consiste numa reunião de toda a equipe de saúde
para ajudar a entender o sujeito individual ou coletivo com
alguma demanda de cuidado em saúde.  Este  projeto  é
composto por quatro momentos sequenciais, que são: 

(A) coleta de informações,  diagnóstico,  planejamento e
execução das ações.

(B) coleta de informações, planejamento, implementação
e avaliação das ações.

(C) diagnóstico, priorização dos problemas, definição de
metas e reavaliação.

(D) diagnóstico, definição de metas, divisão de responsa-
bilidades e reavaliação.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os benzodiazepínicos normalmente são tidos como segu-
ros para utilização em pacientes cardiopatas, visto míni-
mas  disfunções  cardiovasculares.  Porém,  sabe-se  que,
mesmo que mínima, ocorre uma redução do débito cardía-
co. Desta forma, é conhecido, que, o midazolam, mesmo
de uso isolado, com uma dose de 0,25 – 1,0 mg/kg em
cães, promove uma redução do débito cardíaco e frequên-
cia cardíaca de:

(A) 5 – 10%.

(B) 10 – 20%.

(C) 15 – 25%.

(D) 20 – 30%.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fentanil é um opioide comumente utilizado em medicina
veterinária para promover resgate álgico trans-operatório,
porém, adesivos de liberação lenta desse fármaco, apro-
vados para uso em humanos, tem sido utilizados também
em pacientes veterinários, devendo sempre ser levado em
consideração o tempo requerido para concentração efeti-
va do fármaco, e o tempo de ação total do adesivo que,
em cães, são, respectivamente, de:

(A) 6 e 24 hs.

(B) 12 e 36 hs.

(C) 24 e 72 hs.

(D) 36 e 90 hs.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Opioide é uma classe de fármacos classificada em agonis-
ta total,  agonista parcial,  agonista/antagonista e antago-
nista, sendo que cada subclasse permite especificidades
em seu uso. Desta forma, podem ser citados como opioi-
de agonista/antagonista:

(A) nalbufina, naltrexona, buprenorfina e butorfanol. 

(B) metadona, butorfanol, naltrexona e meperidina.

(C) meperidina, naltrexona, pentazocina e nalbufina.

(D) butorfanol, pentazocina, buprenorfina e nalbufina.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cão de 20 kg, hígido, que passará por uma cirurgia de
orquiectomia,  necessita  fluidoterapia  com cristaloide du-
rante o trans-operatório, na taxa de 10 mL/kg/h. Desta for-
ma, utilizando, um equipo macrogotas e considerando 20
gotas para 1 mL, qual é o gotejamento por minuto para
este paciente?

(A) 10,33. 

(B) 33,33. 

(C) 66,66. 

(D) 99,99. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Normalmente,  utiliza-se fluido cristaloide para o  período
transoperatório, com o intuito de repor eventual perda pré-
via de fluido, ou mesmo em relação ao jejum pré-operató-
rio, perdas de fluido relacionadas à abertura de cavidades,
manutenção de via de acesso patente e aplicação de fár-
macos. O NaCl 0,9% e o Ringer Lactato são os mais utili-
zados para esse fim. Desta forma, sabe-se que são subs-
tâncias com o respectivo pH de:

(A) 7,0 e 6,5.

(B) 5,0 e 6,5.

(C) 6,5 e 6,0.

(D) 5,5 e 6,0.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento farmacológico da dor, em pequenos animais,
ainda é o método-ouro para diminuir  ou minimizar esse
quadro.  Na medicina, tem sido crescente a terminologia
anestesia livre de opioides, visto possíveis efeitos indese-
jáveis destes. Desta forma, pode-se utilizar outros fárma-
cos com sitio de ação não opioide no quadro da dor como,
por exemplo:

(A) antagonista de receptores NMDA, como a amantadina.

(B) bloqueadores de canais de sódio, como a cetamina.

(C) agonista de receptores alpha 2, como a ioimbina.

(D) bloqueio de receptores COX, como a ropivacaina.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os efeitos, em determinados órgãos, da utilização
de anestésicos gerais inalatórios, pode ser citado a dimi-
nuição

(A) no fluxo sanguíneo cerebral.

(B) na concentração arterial de PCO2 (PaCO2).

(C) da pressão intracraniana.

(D) da taxa de metabolismo cerebral.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Propofol é um anestésico geral injetável, utilizado para se-
dação, indução ou manutenção anestésica. A formulação
lipídica,  contém,  1% de propofol,  10% de óleo de soja,
2,25% de glicerol e 1,2% de fosfatídeo de ovo purificado.
Desta forma,  sua formulação é propícia  ao crescimento
bacteriano. De acordo com a maioria das bulas, as ampo-
las abertas devem ser usadas ou descartadas antes de
seis horas. E, em casos de infusão contínua, mesmo não
tendo contaminação, o equipo deve ser trocado a cada

(A) 3 horas

(B) 6 horas

(C) 8 horas

(D) 12 horas

conhecimentos_específicos_clínica_cirurgia_e_anestesiologia_de_animais_de_companhia
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anestésicos gerais injetáveis necessitam,  muitas ve-
zes,  parcialmente ou totalmente,  de uma metabolização
hepática para posterior depuração. A metabolização ten-
de, na maioria das vezes, inativar o fármaco. Porém, em
alguns casos, existe a possibilidade de formação de meta-
bolitos ativos, e estes atrasarem a recuperação do pacien-
te.  É um exemplo de fármaco que, após metabolização
hepática, detém metabolito ativo:

(A) a cetamina.

(B) o tiopental.

(C) o etomidato.

(D) o propofol.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O índice bispectral (BIS®) é um dispositivo que relaciona
as ondas de encefalograma e quantifica o grau de depres-
são cortical induzida em uma sedação/anestesia. O moni-
tor fornece um número adimensional de 0 a 100, de acor-
do com o grau de consciência. Em cães, o BIS entre 60 –
70 é reportado como compatível, com realização de pro-
cedimentos cirúrgicos. Porém, sabe-se que alguns fárma-
cos podem aumentar o padrão das ondas do EEG e, des-
ta forma, interferir no seu uso. São exemplos de fármacos
que aumentam as ondas do EEG em cães:

(A) a morfina e o etomidato.

(B) o isoflurano e o óxido nitroso.

(C) o etomidato e a cetamina.

(D) a cetamina e o óxido nitroso.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A parada cardiorrespiratória consiste em um processo di-
nâmico e tempo dependente relacionado à falha da con-
tratilidade que resulta em assistolia, atividade elétrica sem
pulso, taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ven-
tricular.  As  manobras  de  reanimação  cardiorrespiratória
consistem em suporte básico e avançado à vida. Como
exemplo de suporte básico, pode ser citado:

(A) reconhecimento da parada cardiorrespiratória, início
da  compressão  torácica,  manejo  de  vias  aéreas  e
ventilação.

(B) início  da compressão torácica,  manejo  de vias aé-
reas e ventilação, administração de adrenalina.

(C) reconhecimento da parada cardiorrespiratória, início
da compressão torácica, canulação venosa e aplica-
ção de vasopressina.

(D) rápido  início  da  compressão  torácica,  manejo  das
vias aéreas, desfibrilação.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir. 

Paciente canino com dermatite atópica há um ano apresentou
recrudescência do quadro dermatológico, com agravamento do
prurido, eritema e crostas gordurosas na região ventral do pes-
coço e dos espaços interdigitais. À microscopia de imersão de
amostra clínica, coletada por raspado superficial, foram visuali-
zadas estruturas ovaladas agrupadas, em formato de garrafa,
além de células inflamatórias. 

De acordo com as manifestações clínicas e com os resul-
tados dos exames relatados,  pode-se  confirmar  o  diag-
nóstico de

(A) dermatofitose.

(B) malasseziose.

(C) demodiciose.

(D) candidíase.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma cadela com dois anos de idade apresentou hematú-
ria, polaciúria, estrangúria e micção em local inapropriado.
Exames de imagem e laboratoriais revelaram cistite bacte-
riana e cálculos vesicais de 3  a 4 mm, com composição
estimada de estruvita. Nesse caso, qual é a terapia preco-
nizada? 

(A) Tratamento clínico direcionado ao controle da infec-
ção e alcalinização da urina para promover a dissolu-
ção dos cálculos.

(B) Tratamento clínico direcionado ao controle da infec-
ção e acidificação da urina para promover a dissolu-
ção dos cálculos. 

(C) Tratamento cirúrgico, com posterior controle da infec-
ção, pois, em virtude de sua dimensão, tais cálculos
não são passíveis de dissolução. 

(D) Tratamento cirúrgico, com posterior controle da infec-
ção, pois, em virtude de sua composição, tais cálcu-
los não são passíveis de dissolução.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir. 

Um cão da raça Poodle, de nove anos de idade, pesando 7 kg,
desenvolveu poliúria/polidpsia,  polifagia,  ofegos,  abdome dis-
tendido, alopecia endócrina e debilidade. Após exames de tria-
gem e testes endócrinos, o paciente foi diagnosticado com sín-
drome de Cushing. 

Qual é a causa dessa endocrinopatia?

(A) Deficiência na produção de cortisol devido à destrui-
ção imunologicamente mediada e atrofia dos córtices
da adrenal. 

(B) Deficiência na produção de insulina devido à destrui-
ção imunologicamente mediada do pâncreas endócri-
no, com perda das células β.

(C) Produção excessiva de cortisol decorrente de adeno-
ma pituitário  secretor  de corticotropina,  que resulta
em hiperplasia bilateral da glândula adrenal.

(D) Produção excessiva de T4 e T3 pela tireoide decorren-
te de hiperplasia adenomatosa glândula que se torna
palpável na porção ventral do pescoço.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Staphylococcus pseudintermedius  resistente à meticili-
na tem se tornado problema emergente grave em clínica
de pequenos animais. Dentre as infecções causadas por
esse agente, destacam-se as foliculites superficiais. Nes-
ses casos, a fim de minimizar tal situação e racionalizar a
prescrição de antimicrobianos na medicina veterinária, re-
comenda-se o tratamento

(A) sistêmico, com fármaco oral à base de griseofulvina.

(B) sistêmico, com fármaco subcutâneo à base de peni-
cilina procaína.

(C) tópico, com xampu à base de clorexidine a 2%. 

(D) tópico, com xampu à base de ureia a 2%.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Paciente canino da raça Pastor  Alemão, de dois anos de
idade, foi levado para atendimento por apresentar, há dois
meses, fezes amareladas, amolecidas e volumosas. Tam-
bém  manifestou  aumento  na  frequência  de  defecação,
emagrecimento progressivo e polifagia acentuada. Diante
dessas  manifestações  clínicas  características  o,  médico
veterinário deve buscar a confirmação do diagnóstico de 

(A) hipersensibilidade alimentar.

(B) colite crônica.

(C) pancreatite.

(D) insuficiência pancreática exócrina.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São consideradas vacinas essenciais aquelas recomenda-
das para todos os felinos domésticos, necessárias para a
proteção contra infecções graves amplamente dissemina-
das na natureza e que, na ausência da imunidade, colo-
cam os animais sob risco considerável de doença ou mor-
te. Nesse contexto, é essencial para esses animais vacina
contra

(A) clamidiose. 

(B) rinotraqueíte infecciosa. 

(C) peritonite infecciosa felina.

(D) leucemia viral felina.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de uma desordem caracterizada por cílios ou por
pelos da pele adjacente que, apesar de originados de uma
localização normal, são mal direcionados, de maneira que
toquem a córnea. Essa desordem é denominada de:

(A) cílios ectópicos.

(B) distiquiase.

(C) ectrópio.

(D) triquiase.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O que constitui uma causa de ceratocojuntivite seca em
cães?

(A) Desordem ciliar.

(B) Dobra nasal proeminente.

(C) Entrópio.

(D) Proptose traumática.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cardiopatia congênita em cães, que relaciona a esteno-
se da valva pulmonar, ao defeito septal interventricular e à
dextroposição da aorta, é denominada de

(A) atresia da valva pulmonar com intercomunicação atrial.

(B) estenose da valva pulmonar com defeito de septo in-
terventricular.

(C) persistência do ducto arterioso.

(D) tetralogia de Fallot.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O antimicrobiano, cujo uso incorreto é potencialmente tóxi-
co em felinos, causando bloqueio neuromuscular, é:

(A) a azitromicina.

(B) o enrofloxacino.

(C) a estreptomicina.

(D) a oxitetraciclina.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A membrana celular dos eritrócitos contém grupos sulfidri-
las, e os agentes oxidantes ou tóxicos convertem os gru-
pos tióis a componentes de dissulfeto, levando a desnatu-
ração de proteínas na membrana da célula. Dessa forma,
na presença de lesão intracelular, ocorre oxidação de he-
moglobina para metahemoglobina, que precipita e forma
corpúsculo de Heinz. Um exemplo de agente tóxico em fe-
linos, que atua no mecanismo descrito, é o

(A) aldicarb.

(B) acetominofeno.

(C) amitraz.

(D) enema de fosfato de sódio.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença de cães, que apresenta alta morbidade quando
os animais estão em locais com alta densidade populacio-
nal  e  possui  a  Bordetella  bronchiseptica como  um dos
seus principais agentes, é:

(A) a bronquite alérgica.

(B) a hemobartonelose canina.

(C) a síndrome braquicefálica.

(D) a traqueobronquite infecciosa canina.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha do fio de sutura deve ser baseada em característi-
cas como: promover reação inflamatória notável comparado
a outros materiais; não ter a taxa de absorção, influenciada,
significativamente na presença de infecção ou exposição a
enzimas digestivas; e possuir estrutura monofilamentar. Es-
tas características são, respectivamente, dos fios:

(A) ácido poliglicólico; categute; polidioxanona.

(B) categute; ácido poliglicólico; polidioxanona.

(C) polidioxanona; poliglactina 910; categute.

(D) poliglactina 910; categute; ácido poliglicólico.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o padrão de sutura usado nas cirurgias intestinais
para reduzir a eversão da mucosa e reduzir a drenagem
de material do lúmen do intestino para o exterior?

(A) Connell.

(B) Cushing.

(C) Gambee.

(D) Halsted.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A respeito da mucocele salivar em cães, sabe-se que:

(A) a aspiração de um fluido mucoide claro, amarelado
ou sanguinolento, viscoso e com baixa celularidade,
é consistente com saliva.

(B) a drenagem repetida ou injeção de cauterização ou
agentes  anti-inflamatórios  normalmente  elimina  a
mucocele.

(C) a ressecção de ambos os pares de glândulas mandi-
bulares  e  sublinguais  podem ocasionar  xerostomia
como sequela.

(D) a saliva toma o caminho da menor resistência, mais
comumente se acumulando nos tecidos das regiões
cervical caudal intermandibular.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar de incomum, o prolapso de vagina normalmente
ocorre em cadelas jovens, com dois anos ou menos, e de
grande porte.  Para que se possa tratar adequadamente
esta condição, o médico veterinário deve conhecer sua fi-
siopatologia, em que

(A) a estimulação progesterônica normal causa a hipere-
mia da mucosa vaginal, que se torna edemaciada e
queratinizada.

(B) a mucosa passa a ficar hiperplásica e edemaciada,
fatos que resultam em seu prolapso.

(C) o edema pode regredir espontaneamente quando a
fase folicular do ciclo ovariano passa, e o prolapso
pode reincidir a cada estro.

(D) o prolapso ocorre pela fraqueza do tecido conectivo
vaginal em conjunto com o aumento na produção de
progesterona.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Incomum em cães, com 0,2 a 0,6% de incidência, e rara
em gatos,  a  neoplasia  prostática  é  a  doença prostática
mais comum em animais esterilizados. Apesar de sua bai-
xa incidência é importante saber que:

(A) a maioria dos tumores prostáticos origina-se da célu-
la basal da próstata e menos do epitélio acinar.

(B) a orquiectomia não é considerada como um fator de
risco para o desenvolvimento da doença.

(C) acredita-se que os hormônios testiculares causem os
tumores prostáticos no cão não castrado.

(D) os hormônios da adrenal e da pituitária não influenci-
am no desenvolvimento dos tumores prostáticos.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas ureterolitíases, no caso de suspeita de obstrução por
cálculo ureteral radioluscente, quais são os exames de di-
agnóstico por imagem adequados para a confirmação da
doença?

(A) Pneumocistografia e ultrassonografia.

(B) Pneumocistografia e urografia excretora.

(C) Ultrassonografia e cistografia.

(D) Urografia excretora e ultrassonografia.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos animais que desenvolvem efusão pleural, para que se
consiga resolver a condição em definitivo, é fundamental
conhecer e corrigir a causa de base. Dentre os mecanis-
mos que predispõem o aparecimento da efusão pleural,
destacam-se a redução da pressão oncótica, o aumento
da pressão  hidrostática e  a  permeabilidade  aumentada.
Possíveis causas para que estes mecanismos se instalem
são, respectivamente:

(A) coagulopatia, tumor e hérnia diafragmática.

(B) desnutrição, coagulopatia e infecção.

(C) hipoalbuminemia, hérnia diafragmática e tumor.

(D) tumor, hipoalbuminemia e doença cardíaca.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos testes realizados para avaliar os nervos cranianos
é o teste da resposta à ameaça. Esta é uma resposta ad-
quirida que deve estar presente em torno dos três meses
de idade em cães e gatos e, portanto, não é um reflexo.
Quando um gesto de ameaça é realizado pelas mãos do
médico veterinário em direção ao animal, a resposta apro-
priada do paciente é piscar.  Neste caso, a parte aferente
e a parte eferente, o piscar, dessa resposta são conduzi-
das, respectivamente, por quais nervos cranianos?

(A) II e IV.

(B) II e VII.

(C) III e IV.

(D) III e VII.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando há suspeita de colapso de traqueia, a traqueosco-
pia é indicada para a confirmação do diagnóstico e esta-
belecimento  de  sua  gravidade.  Geralmente,  toda  a  tra-
queia está colapsada, contudo, com frequência, uma área
é mais gravemente acometida e esta é utilizada para clas-
sificação da doença. Neste contexto, o achatamento grave
das cartilagens traqueais com perda de 75% do diâmetro
luminal caracteriza o colapso de grau 

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma fratura da ulna acoplada a uma luxação da cabeça
do rádio é chamada de fratura

(A) de Monteggia.

(B) de Wobbler.

(C) Locked Jaw.

(D) Salter-Harris.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Contratura muscular ou fibrose pode ocorrer quando a ar-
quitetura da unidade músculo-tendão normal é substituída
por tecido fibroso, resultando em encurtamento funcional
do músculo ou do tendão. Neste contexto,

(A) em  estágios  mais  avançados,  a  doença  também
pode provocar atrofia da cartilagem no joelho e fibro-
se intra-articular.

(B) como profilaxia, recomenda-se evitar exercícios para
estimular  a  sustentação  de  peso  nos  primeiros  20
dias de pós-operatório.

(C) é uma afecção frequentemente associada a fraturas
de Salter-Harris tipo I ou II, no caso de ocorrerem em
animais adultos.

(D) ocorre mais comumente em cães jovens com fratura
proximal do fêmur, após reparo e reabilitação inade-
quados.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual porta-agulhas tem um mecanismo de mola e ferrolho
na trava?

(A) Castroviejo.

(B) Mathieu.

(C) Mayo-Hegar.

(D) Olsen-Hegar.
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