
UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 
O que me guia é apenas um senso de descoberta . 

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

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

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

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

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura. 
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 
11. A família Psittacidae é composta por aves de grande interesse como animais de estimação, 

levando ao aumento do número de criadores comerciais cadastrados pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  (IBAMA). Contudo, várias doenças 
são transmitidas por aves de cativeiro ou de estimação para o homem. O contágio se dá por 
intermédio do contato direto ou indireto com aves doentes ou portadoras de bactérias, sendo 
as Enterobactérias os agentes causadores mais comuns dessas zoonoses. O gênero da 
bactéria mais comumente relacionada a esse contexto é  

A) Streptococcus spp. 

B) Staphylococcus spp. 

C) Pseudomonas spp. 

D) Salmonella spp. 
 
 
12. Nas zoonoses silvestres, os vírus são responsáveis por enfermidades graves e perigosas. 

Por essa razão, a criação de primatas não humanos em domicilio não é permitida pela 
legislação ambiental. Contudo, em algumas regiões, é comum encontrar primatas inter agindo 
com a população humana favorecendo a transmissão de determinadas patologias. As 
principais doenças de caráter zoonótico relacionadas este contexto são as  

A) Criptococoses. 

B) Leishmanioses. 

C) Yersinioses. 

D) Arboviroses. 
 
 
13. Os fungos são agentes etiológicos de processos infecciosos em aves silvestres e outras 

espécies. Infecções oportunistas ocorrem principalmente em animais silvestres 
imunodeprimidos, tendo a inalação como a principal rota de infecção para a maioria dos 
fungos. Tendo por base o exposto, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
A Megabacteriose é uma doença oportunista de alta mortalidade em animais jovens, 
geralmente evidenciada quando a infecção ocorre em associação com outras doenças.  

II 
A Aspergilose, em geral, não é acompanhada de sinais clínicos, sendo mais 
frequentemente encontrada post mortem através da observação de pequenos grânulos 
no fígado. 

III 
A Candidose é uma doença secundária do trato digestório superior caracterizada pelo 
desenvolvimento de petéquias esbranquiçadas localizadas no papo e no pró-
ventrículo. 

IV 
A Criptococcose é sobretudo uma doença do sistema nervoso central, pois o fungo 
frequentemente atinge as meninges ao se disseminar.  

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
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14. Após uma década da implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, o 
Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), não sendo prevista, 
naquele momento, a inclusão dos médicos veterinários nas equipes. A Medicina Veterinária 
foi incluída no grupo de profissões que podem compor o NASF a partir de 2011. Essa decisão 
levou em conta o seguinte fato:  

A) A necessidade da atuação de Médicos Veterinários no que diz respeito a orientaçõ es de 
caráter preventivo e auxílio em casos de acidente com animais peçonhentos , e a de sua 
participação em conjunto com todos os componentes da equipe da ESF no planejamento 
de ações voltadas à Leishmaniose Visceral.  

B) Esse profissional atua nas Unidades Básicas de Saúde há alguns anos, seguindo o modelo 
de saúde proposto pelo SUS. Com a publicação da Portaria 2488 de 21 de outubro de 
2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e inclui a Medicina Veterinária no 
NASF, fez-se justiça aos profissionais dessa classe. 

C) O médico veterinário tem ampla formação e capacidade de reconhecer fatores de riscos 
associados à interação ambiente/animal/pessoas, de modo que sua atuação é relevante na 
promoção e prevenção à saúde, podendo exercer funções signif icativas na construção da 
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS).  

D) A capacidade que tem o médico veterinário de realizar projetos de intervenção junto à 
equipe do NASF, com ênfase no estudo e na discussão de casos e situações específicas , 
com os usuários e/ou famílias, por meio de capacitações direcionadas aos riscos 
ambientais ocasionados pelo uso de pesticidas e pelo uso indiscriminado de 
medicamentos veterinários. 

 
 
15. A formação recebida pelo médico veterinário está em harmonia com o conceito  de saúde 

pública, que considera todos os fatores que determinam a saúde coletiva, sem se limitar às 
necessidades do indivíduo. Devido à entrada do médico veterinário na Atenção Básica à 
Saúde ser recente, suas atribuições devem ser bem estabelecidas. Sobr e as atribuições do 
Médico Veterinário na Atenção Básica, é correto afirmar:  

A) As atribuições do médico veterinário se encontram bem definidas em todo território 
nacional desde a publicação da portaria que regulamentou a inclusão des sa profissão no 
NASF. 

B) Cabe ao Médico Veterinário atuar em emergências de saúde pública e eventos de 
potencial risco sanitário nacional articuladamente com os setores responsáveis.  

C) Atualmente, uma considerável parcela da população tem conhecimento sobre a 
importância do Médico Veterinário e de seu papel na sociedade e na Atenção Básica. 

D) É atribuição do Médico Veterinário no NASF fazer visitas domiciliares periódicas 
associadas ao tratamento de zoonoses em humanos e em animais, no domicílio. 

 
 
16. Animais errantes são um problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo, 

entre outras razões, porque esse problema gera um gasto elevado para os cofres públicos. 
Nesse contexto, uma possível estratégia para o controle do crescimento populacional de cães 
e gatos é 

A) a promoção de campanhas instruindo o uso de anticoncepcionais injetáveis nos animais . 

B) o aumento no recolhimento e eutanásia de cães de rua capturados . 

C) o dimensionamento do conhecimento das pessoas sobre guarda responsável . 

D) a aplicação de anticoncepcionais por veterinários da Atenção Básica. 
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17. O convívio de animais com os seres humanos é algo relevante na saúde pública.  Ter animais 
em casa é uma tradição para a população urbana e rural. No que concerne a cães e gatos, a 
manutenção e procriação de espécies sem o controle e sem a supervisão por parte dos 
proprietários propicia condições para o crescimento desordenado dessa população de 
animais, levando a consequências desastrosas. Tendo por base o exposto, considere as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

Um importante fator para o descontrole da procriação de cães e gatos é o comércio 
avassalador dessas espécies, não somente pela venda de filhotes de forma 
indiscriminada, mas também pela escassez de normas legislativas que propiciem 
melhorias nas condições de comércio.  

II 
As causas mais influentes para o crescimento demográfico de cães e gatos advêm da 
falta de conscientização por parte da maioria da população, sobre a legislação 
vigente, as atividades reprodutivas e o uso de anticoncepcionais nesses animais.  

III 

Cidades que não adotam um programa de controle populacional efetivo de cães e 
gatos registram três vezes mais episódios de mordeduras, quando comparadas 
àquelas que desenvolvem corretamente os programas de controle, propiciando o 
aparecimento de zoonoses como a Raiva.  

IV 
O alto contingente populacional de cães e gatos, a carência de prevenção e controle 
de doenças e as condições desfavoráveis de vida dos animais elevam o risco de 
transmissão de zoonoses reemergentes como a Listeriose.  

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 
 
 
18. A Medicina Veterinária surge, em primeira instância, como uma promotora da saúde dos 

animais. Contudo, a prática veterinária também tem sido voltada aos aspectos populacionais 
e preventivos. O médico veterinário se incorpora muito facilmente ao grupo de profissionais 
de saúde por estar habituado a proteger a população contra as enfermidades coletivas. Sobre 
o papel do Médico Veterinário na Saúde Pública é correto afirmar:  

A) Embora a importância da atuação do Médico Veterinário no âmbito da saúde pública já 
esteja bem implementada na Atenção Básica, ainda se torna necessária sua consolidação 
no que diz respeito à vigilância sanitária e epidemiológica em várias regiões do Brasil, 
estando a profissão bem consolidada no contexto da saúde coletiva.  

B) A mudança de percepção e o reconhecimento da Medicina Veterinária como profissão 
vinculada à saúde resultaram de um trabalho político de conscientização desenvolvido pelo 
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) em conjunto com o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), evidenciando o papel do veterinário.  

C) A Vigilância Ambiental em Saúde tem como objetivo identificar as medidas de prevenção e 
controle dos fatores de riscos e das doenças ou outros agravos à saúde, relacionados ao 
ambiente e às atividades produtivas. Nesse contexto, o papel do médico veterinário 
consiste em realizar pesquisas em laboratório e atividades experimentais relacionados a 
doenças zoonóticas. 

D) Ainda que o médico veterinário exerça atividades puramente veterinárias, sua ampla 
formação básica o qualifica para desempenhar funções que são comuns aos médicos e a 
outros membros da equipe de saúde pública como: controle de medicamentos , 
saneamento ambiental, prescrição e tratamento de zoonoses em humanos e animais. 

 
 
 
 
 
 



10     UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018   Medicina Veterinária    O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

19. As contribuições da Medicina Veterinária para a medicina humana são inúmeras, sendo a 
primeira e mais básica função do sanitarista veterinário fundamentada no contexto de suas 
conexões com os animais não humanos e suas doenças, é a saúde e o bem-estar humano. O 
espectro das atribuições profissionais do Médico Veterinário é muito amplo. Esse profissional 
é uma das maiores expressões da múltipla atuação profissional em três mundos: o vegetal, o 
animal e o humano. Nesse contexto, o papel principal do Médico Veterinário na Saúde 
Pública é a realização de 

A) métodos de Diagnóstico Veterinário Clínico. 

B) ações de Medicina Veterinária Preventiva. 

C) ações de Medicina Veterinária Curativa. 

D) métodos de Diagnóstico Veterinário Espacial. 
 
20. As atividades de saúde pública veterinária surgiram a partir da necessidade de se definir 

claramente a esfera de atuação do médico veterinário na saúde pública e sua função nos 
serviços de saúde. Nesse contexto, a ações frente às zoonoses em ergentes e reemergentes 
são um dos grandes desafios da Saúde Pública Veterinária. Em relação ao papel do 
veterinário frente às zoonoses, analise as seguintes afirmativas.  
 

I 
As zoonoses, como uma das áreas da Saúde Pública que compete ao médico 
veterinário, requerem a participação dos profissionais envolvidos, quer na clínica ou 
na pesquisa, quer no setor público ou no setor privado.  

II 
Os sistemas de vigilância em saúde são medidas importantes na promoção da saúde 
coletiva. As abordagens a respeito das zoonoses devem ser realizadas por meio de 
programas de vigilância que incluam os animais domésticos e selvagens.  

III 

A demanda por alimentos de origem animal ocasiona o incremento das indústrias 
zootécnicas, principalmente, devido ao aumento substancial dos rebanhos. Contudo, 
essa demanda não constitui fator decisivo para aumentar os riscos de exposição às 
zoonoses. 

IV 
As atribuições da vigilância sanitária estão descritas dentre as competências do SUS, 
sendo o veterinário o profissional responsável pela notificação de agravos à saúde 
frente às zoonoses como: Leishmaniose, Hanseníase e Malária.  

 

Das afirmativas,  estão corretas  

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 
 
21. A mastite é a inflamação do parênquima da glândula mamária caracterizada por causar uma 

série de alterações físicas e químicas no leite bem como modificações patológicas no tecido 
glandular. A mastite pode ser subdividida em duas grandes categorias (conta giosa e 
ambiental), com base na origem do inóculo infeccioso. Nesse contexto, um dos agentes 
etiológicos responsáveis por uma média de 90 a 95% das infecções intramamárias no 
rebanho bovino é 

A) Staphylococcus agalactie .   C) Streptococcus dysgalactiae. 

B) Mycoplasma spp.    D) Trichosporon spp. 

 
22. A artrite encefalite caprina é uma doença importante para a caprinocultura brasileira, pois 

acarreta perdas consideradas neste setor, devido ao descarte de animais soropositivos e às 
perdas de produtividade. Sobre essa enfermidade é correto afirmar: 

A) É uma doença bacteriana causada por Streptococcus alfa-hemolítico cuja transmissão se 
dá horizontalmente. 

B) É uma doença bacteriana causada por Streptococcus beta-hemolítico cuja transmissão se 
dá verticalmente. 

C) É uma doença viral causada por um Coronavírus tipo B,  pertencente à família 
Coronaviridae, cuja transmissão se dá horizontalmente.  

D) É uma doença viral causada por um retrovírus tipo C,  pertencente ao gênero Lentivirus, 
cuja transmissão se dá horizontalmente. 
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23. As rickettsioses são zoonoses de distribuição cosmopolita, de impacto significativo sobre a 
saúde pública e sobre as atividades econômicas, por atingirem a saúde dos animais 
domésticos. Dentre elas, a febre maculosa, conhecida como tifo, é uma doença febril cujo 
agente etiológico é um parasita denominado Rickettsia rickettsii. Sobre essa enfermidade, é 
correto afirmar: 

A) No Brasil, os carrapatos pertencentes ao gênero Argasidae  são os principais vetores da 
Febre Maculosa. No entanto, qualquer espécie pode ser potencialmente reservatório da R. 
rickettsii, tais como o Haemaphysalis spp (carrapato do coelho) e o Rhipicephalus spp 
(carrapato do cão). 

B) A transmissão do parasita R. rickettsii  se dá pela picada do carrapato em sua fase adulta 
e pode passar despercebida por ser indolor. Para que o carrapato transmita a doença, é 
necessário que este fique aderido à pele, alimentando-se por um período mínimo de 1 a 3 
horas. 

C) O carrapato é responsável pela manutenção da R. rickettsii na natureza, em função da 
transmissão transovariana e transestadial . Essa característica permite ao carrapato 
permanecer infectado durante toda a sua vida e também por muitas gerações , após uma 
infecção primária. 

D) A manutenção do ciclo enzoótico de R. rickettsii depende da transmissão cíclica de 
carrapatos do gênero Ixodidae. Os carrapatos machos e fêmeas são capazes de transmitir 
a bactéria por serem naturalmente infectados e, portanto, podem participar, 
eventualmente, da transmissão da doença ao homem. 

 
 
24. A Dirofilariose é uma doença zoonótica negligenciada, causada pela Dirofilaria immitis, um 

helminto da classe Nematoda, podendo ser encontrado em animais domésticos, como cães e 
gatos, e em uma variedade de animais selvagens quando infectados. Os sinais clínicos no 
cão podem estar ausentes ou se manifestarem por tosse, intolerância a exercícios, dispnéia, 
ruídos cardíacos e pulmonares, hepatomegalia e tosse crônica. Contudo, a maioria dos casos 
são diagnosticados por acaso. Para realizar o diagnóstico definitivo dessa zoonose em cães, 
o exame considerado padrão ouro é 

A) o Exame da gota espessa. 

B) a Angiografia pulmonar. 

C) a Imunofluorescencia Indireta (IFI). 

D) o Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA). 
 
 
25. A anemia infecciosa equina (AIE), conhecida mundialmente como febre -do-pântano, é 

considerada uma das enfermidades de maior importância para a equideocultura bra sileira, 
para a qual não há vacina eficaz e/ou tratamento. Sobre esta doença, é correto afirmar:  

A) Trata-se de uma doença infecciosa transmitida por insetos hematófagos, os Culicídeos, 
que acomete equinos, asininos, muares, humanos e resulta de infecção pela bactéria do 
gênero Burkholderia spp. 

B) Trata-se de uma doença infectocontagiosa transmitida principalmente por insetos 
hematófagos, os tabanídeos, que acomete equinos, asininos , muares e resulta de infecção 
por um vírus do gênero Lentivirus. 

C) Trata-se de uma doença infectocontagiosa transmitida por insetos hematófagos, os 
tabanídeos, que acomete equinos, asininos, muares, e resulta de infecção pela bactéria do 
gênero Burkholderia spp. 

D) Trata-se de uma doença infecciosa transmitida por insetos hematófagos, os Culicídeos, 
que acomete equinos, asininos, muares, carnívoros humanos e resulta de infecção por um 
vírus do gênero Lentivirus. 
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26. Dentre as zoonoses, a raiva continua sendo um dos grandes problemas de saúde pública, 
não só em nosso país como em grande parte do mundo. A doença pode ocorrer nas zonas 
urbana e rural, transmitida principalmente por cães e gatos, e por morcegos hematófagos, 
respectivamente, com variações regionais em sua incidência, tanto em animais quanto em 
humanos. Tendo por base o exposto, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 

A raiva é uma enfermidade de controle relativamente difícil no ciclo urbano, pois 
apresenta onerosa preventabilidade, inviabilizando muitas vezes medidas eficientes 
de tratamento e intervenção, tanto junto ao ser humano quanto à fonte de infecção 
animal. 

II 

Todos os animais de sangue quente são suscetíveis à doença. O meio de infecção 
mais comum é através da mordida de um animal infectado e, mais raramente, pela 
arranhadura e lambedura de mucosas ou de feridas abertas. 

III 
No Brasil, o vírus da raiva é, na maioria das vezes, transmitido por morcegos 
hematófagos, porém esse vírus já foi isolado em outros animais silvestres terrestres, 
como o lobo-guará, o coiote, o quati, o guaxinim e a raposa.  

IV 
A raiva é uma doença infectocontagiosa relativamente comum em caprinos e ovinos 
por ser uma enfermidade de difícil controle na zona rural, devido a uma maior ação 
hematofágica de morcegos nessas áreas.  

 

Em relação à raiva, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e III. 
 
27. Muitos processos infecciosos e intoxicações que afetam os animais domésticos são causados 

por bactérias do gênero Clostridium spp. Essas doenças são chamadas de Clostridioses, e 
algumas delas são consideraras zoonóticas, apresentando altas taxas de letalidade. Tendo 
por base o exposto, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
Em cães, as infecções por Clostridium difficile caracterizam- se por fraqueza simétrica 
progressiva, que acomete os membros pélvicos e progride para os membros torácicos, 
instalando-se rapidamente um quadro de tetraparesia flácida.  

II 
Em bovinos, as infecções por Clostridium difficile caracterizam-se por fraqueza 
progressiva, febre, miastenia grave associada à tosse, secreção nasal de aspecto 
purulento, abscessos subcutâneos, linfangite, edema e úlceras nos membros.  

III 
As infecções por Clostridium difficile em suínos acometem principalmente leitões com 
até sete dias de idade, ocorrendo contaminação dos neonatos por esporos eliminados 
pela porca, seguido da colonização logo nas primeiras horas de vida.  

IV 
Em equinos, a infecção por Clostridium difficile acomete potros entre um dia e cinco 
meses de idade, sendo caracterizada por uma diarreia profusa, desidratação e 
presença de gás no intestino grosso.  

 

Sobre as Clostridioses, estão  corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) I e IV. 
 
28. A Esporotricose e a Leishmaniose Tegumentar, que acometem, principalmente, cães e gatos, 

são zoonoses de grande importância para a saúde pública. Essas duas zoonoses causam 
lesões semelhantes nos animais acometidos, razão porque se torna essencial o melhor 
conhecimento dessas enfermidades no que se diz respeito à sua epidemiologia, 
sintomatologia e métodos efetivos de diagnóstico e controle. Tendo por base o exposto, é 
correto afirmar: 

A) A Esporotricose é uma doença causada por um fungo denominado Sporothrix schenckii 
cujo método de escolha para diagnóstico definitivo é a cultura fúngica.  

B) A Leishmaniose tegumentar é uma doença causada por um protozoário denominado 
Leishmania chagasi cujo método de escolha para diagnóstico definitivo é a cultura de 
amastigotas. 

C) A Esporotricose é uma doença causada por um bacilo denominado Sporothrix schenckii 
cujo método de escolha para diagnóstico definitivo é o raspado dermatológico.  

D) A Leishmaniose tegumentar é uma doença causada por um protozoário denominado 
Leishmania infantum cujo método de escolha para diagnóstico definitivo é a 
Imunofluorescência. 
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29. A Síndrome por larva migrans são antropozoonoses que envolvem a migração de larvas de 
algumas espécies de helmintos de hospedeiros naturais para as diversas partes do 
organismo de outro hospedeiro. A infecção humana com ovos embrionados ou estágios 
larvais de alguns desses helmintos pode acarretar na migração errática de suas larvas pelos 
tecidos, uma vez que nesse hospedeiro os helmintos são incapazes de completar seu ciclo. O 
principal helminto responsável por infecções por larva migrans é  

A) Necator americanos.    C) Ascaris lumbricoides. 

B) Ancylostoma duodenale.   D) Toxocara canis. 

 
30. Os dípteros são encontrados em todo território nacional e atuam como vetores potenciais de 

microrganismos patogênicos de interesse médico-veterinário e sanitário. Os problemas 
causados por esses parasitas crescem paralelamente com o desenvolvimento da pec uária, 
especialmente quando envolve a exploração de animais domésticos e, mais recentemente, de 
animais silvestres, ressaltando-se ainda, os danos à saúde pública. Tendo por base o 
exposto, o principal díptero incriminado como vetor potencial de zoonoses n o Brasil é 

A) Anopheles stephensi.     C) Lutzomyia longipalpis. 

B) Stomoxys calcitrans.    D) Haemeatobia irritans.  

 
31. Uma cadela com seis meses foi atendida no hospital veterinário após ser atropelada. Havia 

12 horas que apresentava dispneia grave e sangramento na cavidade oral. Ao exame físico, 
apresentou-se hipocorada, hipotérmica e com leve dor à palpação abdominal e torácica. 
Realizou-se exame radiográfico de tórax, nas posições laterolateral direito e dorsoventral, 
que evidenciou opacificação homogênea da região periférica, compatível com efusão pleural. 
Foi realizada toracocentese e foram drenados 80 ml de líquido s anguinolento do hemitórax 
direito e 130 ml do hemitórax esquerdo. Um segundo exame radiográfico demonstrou 
diminuição da efusão pleural e presença de afastamento da silhueta cardíaca em relação ao 
esterno e maior radiotransparência da porção caudodorsal da  cavidade torácica. Nova 
toracocentese foi realizada e foram drenados 60ml de ar do lado direito e 45ml do lado 
esquerdo. Considerando esse caso, são diagnósticos corretos dos tipos de efusão pleural 
associado aos exames radiográficos:  

A) Hemotórax e Quilotórax   C) Piotórax e Pneumotórax 

B) Hemotórax e Pneumotórax    D) Quilotórax e Piotórax 
 

32. Uma gata sem raça definida (SRD), com 14 anos de idade, pesando 3 kg foi atendida em 
caráter de urgência, pois, segundo a proprietária, estava entrando, aparentemente, em 
trabalho de parto, e apresentava uma distensão abdominal, eliminação de secreção vag inal 
“como se tivesse rompido a placenta”. A proprietária relatou ainda que administrava acetato 
de medroxiprogesterona à fêmea como método contraceptivo por 10 anos consecutivos, a 
cada 3 meses, sem a prescrição de um Médico Veterinário, e que, apesar do método 
preventivo a gata entrou no cio e copulou com um gato havia uns 60 dias. A anamnese e o 
exame clínico da fêmea foram conduzidos. Procedeu-se a coleta de sangue para hemograma 
completo, e adicionalmente, realizou-se a ultrassonografia transabdominal.  A partir dos 
achados clínicos, laboratoriais e ultrassonográficos a confirmação do diagnóstico foi de 
piometra. Sobre essa patologia, analise as afirmações abaixo.  
 

I 

É uma desordem uterina mediada pela progesterona que suprime a resposta 
leucocitária no útero, diminui a contratilidade endometrial e estimula a atividade 
secretória das glândulas endometriais, predispondo a um meio para infecção 
bacteriana secundária. 

II 
O diagnóstico é baseado na história clínica, sintomas e exames complementares, a 
imagem ultrassonográfica evidencia cornos uterinos com contornos irregulares, 
tamanhos aumentados e presença de conteúdo anecóico no lúmen uterino.  

III 
O diagnóstico é baseado na história clínica, sintomas e exames complementares, e o 
exame laboratorial evidencia leucocitose com linfocitose.  

IV 
O tratamento mais eficiente é a antibióticoterapia de amplo espectro de ação seguido 
de descanso reprodutivo. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.  B) I e II.  C) II e IV.  D) III e IV. 
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33. Sobre o uso de substâncias anestésicas, analise as afirmações a seguir:  
 

I 

O propofol é o único agente anestésico que pode ser usado tanto na indução em 
forma de bolus como na manutenção anestésica, na forma de bolus intermitente e 
infusão contínua. Isso se deve às suas características farmacocinéticas que o isenta 
de efeito cumulativo. 

II 

Substâncias agonistas α2-adrenérgicos, como a xilazina, causam uma diminuição da 
excitabilidade da membrana e diminuição da liberação de neurotransmissores. Causa 
efeitos sobre a via nociceptiva em nível espinhal. Não possui contraindicação quanto a 
idade e estado de saúde do paciente.  

III 

A cetamina é um agente dissociativo que atua deprimindo a córtex cerebral e estimula 
o sistema límbico e reticular antes de causar depressão medular. Produz um estado 
de catalepsia ao invés de hipnose, acompanhado de profunda analgesia. Permanecem 
os reflexos corneal, palpebral, podal e de deglutição. 

IV 

Anestésicos inalatórios apresentam fácil controle, baixa taxa de biotransformação e 
em animais com Medicação pré-anestésica e indução, há excitação. Possuem 
antagonistas eficazes e específicos com resposta em segundos após a aplicação. 

 

Estão corretas as afirmações 

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

 

34. Um cão da raça Teckel, macho, com 11 anos de idade e peso corporal de 10 Kg, foi 

encaminhado ao Serviço de Cardiologia Veterinária com histórico de episódios de síncopes, 
cianose e tosse seca, alta, improdutiva e esporádica, iniciado há 12 dias. Ao exame físico 
foram observados cianose de língua e sopro sistólico grau IV/VI em foco mitral, associado a 
episódios de déficit de pulso. Após a realização do eletrocardiograma e 
ecodopplecardiografia, foi diagnosticada degeneração crônica de válvula mitral 
(endocardiose), com indicação cirúrgica. Sobre a medicação pré-anestésica indicada nesse 

caso, é correto afirmar: 

A) Os benzodiazepínicos são indicados por apresentarem mínimos efeitos sobre o sistema 
cardiovascular, não alterando o ritmo e a frequência cardíaca.  

B) A atropina e a escopolamina podem ser utilizadas nessa situação, pois apresentam 
ligações irreversíveis nos receptores muscarínicos em nível periférico. 

C) Analgésicos opióides, como morfina, não são indicados  nessa situação, uma vez que 
reduzem a frequência cardíaca e a contratilidade do coração. 

D) Os fenotiazínicos, são indicados neste caso, por não apresentarem alterações no sistema 
cardiovascular, como hipotensão e diminuição do débito cardíaco.  

 
35. A ovinocultura vem apresentando um ciclo de crescimento mundial. A exploração racional de 

pequenos ruminantes exige programação, infraestrutura, mão de obra qualificada e foco no 
mercado. Para tanto, a implantação de  biotécnicas da reprodução, além de contribuir para o 
melhoramento genético do rebanho, também tem um papel fundamental no controle de 
patologias do aparelho reprodutor. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir.  
 

I 

Um dos fatores limitantes para programas de inseminação artificial é a detecção do 
cio. A detecção visual apresenta baixa eficiência e, para minimizar, usam-se 
reprodutores de pouco valor zootécnico, mas que efetuem saltos sobre as fêmeas, 
indicando o estro. Esses animais são denominados de rufiões.  

II 

O preparo de rufiões pode ser realizado por métodos cirúrgicos e não cirúrgicos, em 
que o cirúrgico consiste na retirada completa dos testículos ou desvio do pênis, e o 
não cirúrgico consiste na administração de andrógenos em machos inteiros de baixo 
valor zootécnico. 

III 

A inseminação artificial (IA) é uma biotécnica da reprodução assistida q ue consiste em 
depositar o sêmen do macho selecionado no aparelho reprodutor da fêmea. Em 
ovinos, pode ser realizada por via vaginal, cervical e intrar -uterina. 

IV 

A principal limitação da transferência de embrião (TE) em pequenos ruminantes são 
os custos, a metodologia cirúrgica de colheita de embriões e o estabelecimento de um 
protocolo para a superovulação. 

Estão corretas as afirmações: 

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



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018   Medicina Veterinária  O que me guia é apenas um senso de descoberta.        15 

36. A escolha de reprodutores é uma prática que tem por objetivo selecionar os melhores machos 
com intuito de utilizá-los em biotécnicas de reprodução, visando quase sempre o 
melhoramento do rebanho. As práticas mais adequadas na escolha de reprodutores são:  

A) histórico, anamnese e exame clínico; avaliação fenotípica , exame clínico do sistema 
reprodutor e avaliação do comportamento sexual.  

B) histórico, anamnese e exame clínico; avaliação produtiva , avaliação dos aprumos e cascos 
e  avaliação do comportamento sexual. 

C) histórico, anamnese e exame clínico; avaliação produtiva ,  exame clínico do sistema 
reprodutor, avaliação da dominância e ganho de peso.  

D) histórico, anamnese e exame clínico; avaliação fenotípica , avaliação dos aprumos e 
cascos, avaliação da dominância e ganho de peso. 

 
37. Um proprietário procurou auxílio veterinário, pois seus animais estavam apresentando falhas 

reprodutivas. Segundo ele, as cabras, que aparentemente estavam prenhes, no período em 
que deveria ocorrer o parto, eliminavam grande quantidade de líquido via vaginal e 
posteriormente repetiam o cio. O problema acometia animais de diferentes idades e raças. 
Durante visita à propriedade, observou-se que alguns animais apresentavam distensão 
abdominal e optou-se pela avaliação ultrassonográfica das fêmeas que, de acordo com a 
informação do proprietário, estavam prenhes. Na ultrassonografia, observou -se acúmulo de 
conteúdo não ecogênico intrauterino, com formações trabeculares e ausência de 
placentomas.  
O diagnóstico e a conduta que devem ser realizados, são, respectivamente:  

A) Prenhez; esperar o momento do parto.  

B) Pseudogestação; aplicar análogo de prostaglandina F2α.  

C) Mola fetal; esperar o momento do parto.  

D) Piometra; aplicar análogo de prostaglandina F2α.  
 

38. Um animal da espécie canina, raça Poodle, 10 anos de idade, pesando 3 Kg, após ter sido 
atropelado apresentou muita dor na região abdominal e membro torácico direito. Assim, foi 
solicitado o exame radiográfico da cavidade abdominal e do cotovelo direito do animal. Para  
realizar esse exame, o médico veterinário deve solicitar as seguintes projeções radiográficas:  

A) Cavidade abdominal (ventro-dorsal e látero-lateral) e cotovelo (crânio-caudal e médio-
lateral). 

B) Cavidade abdominal (antero-posterior e látero-lateral) e cotovelo (dorso-palmar e médio-
lateral). 

C) Cavidade abdominal (latero -lateral e médio - lateral) e cotovelo (dorso-ventral e médio - 
lateral). 

D) Cavidade abdominal (latero-lateral e ventro-dorsal) e cotovelo (crânio-caudal e médio-
lateral). 

 
39. Um cão da raça Pastor Alemão de cinco anos de idade, 41kg, apresentou inapetência, 

êmese, depressão e um histórico de ectoparasitismo por carrapatos. Ao exame físico 
apresentou hipertermia, aumento de linfonodos mandibulares, hepato e esplenomegalias e 
mucosas hipocoradas. Hemograma e Plaquetograma evidenciaram discreta anemia 
normocítica normocrômica, trombocitopenia e leucopenia por neutropenia e linfopenia. Com 
base nesse caso, considere as seguintes afirmativas:  
 

I Trata-se de um quadro sugestivo de Leptospirose canina. 

II Deve-se prescrever o tratamento com Cloridrato de Doxiciclina.  

III Trata-se de um quadro sugestivo de Erliquiose canina.  

IV Deve-se prescrever um antibiótico de amplo espectro.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  C) II e III.  

B) I e IV.  D) III e IV. 
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40. Um veterinário foi chamado a uma propriedade onde a principal atividade é a produção de 
leite de gado. A queixa principal relatada pelo proprietário foi que houve aborto a partir do 
sexto mês de gestação, retenção de placenta, corrimento vaginal, inflamação das 
articulações, nascimento de bezerros fracos e redução na produção de leite.  Esse caso deve 
ser diagnosticado como suspeita de 

A) Brucelose bovina, e a conduta mais adequada é a confirmação do diagnóstico por meio de 
teste do antígeno ácido tamponado envolvendo a detecção e identificação do agente 
etiológico no material biológico. Em caso de confirmação, deve-se fazer o teste do 2-
mercaptoetanol em todos os animais da propriedade, realizando a eutanásia dos posit ivos. 

B) Tuberculose bovina, e a conduta mais adequada é a confirmação do diagnóstico por meio 
de métodos indiretos (tuberculinização). Em caso de confirmação, deve-se fazer o exame 
por método direto, envolvendo a detecção e identificação do agente etiológ ico no material 
biológico, em todos os animais da propriedade, realizando a eutanásia dos positivos.  

C) Tuberculose bovina, e a conduta mais adequada é a confirmação do diagnóstico por meio 
de métodos diretos, envolvendo a detecção e identificação do agente etiológico no material 
biológico. Em caso de confirmação, deve-se fazer exame por método indireto 
(tuberculinização) em todos os animais da propriedade, realizando a eutanásia dos 
positivos. 

D) Brucelose bovina, e a conduta mais adequada é a confirmação do diagnóstico por meio de 
teste do 2-mercaptoetanol, envolvendo a detecção e identificação do agente etiológico no 
material biológico. Em caso de confirmação, deve-se fazer o teste do antígeno ácido 
tamponado em todos os animais da propriedade, realizando a eutanásia dos positivos.  

 

41. O fio de sutura é uma porção de material sintético ou derivado de fibras vegetais ou de 
estruturas orgânicas, flexível, de secção circular e com diâmetro muito reduzido em rela ção 
ao comprimento. Sobre o fio de sutura, considere as características a seguir:  

I Facilidade de fazer e desfazer nó, adequada resistência tênsil e fácil manuseio.  

II Ser não absorvível e ser capaz de evitar encapsulamento pelo organismo  

III 
Capacidade de manter as bordas da ferida aproximadas até a fase proliferativa da 
cicatrização e baixo custo. 

IV Ter baixa reação tecidual, não possuir ação carcinogênica e não manter infecção.  

Caracterizam um fio ideal as propriedades presentes em 

A) III e IV.   C) I e II. 

B) I e IV.    D) II e III 
 

42. O fio categute é um exemplo de fio de origem animal, com a propriedade de poder ser 
absorvido pelo organismo, a partir do início do processo de cicatrização, em um tempo 
variável, sendo indicado para suturas internas.  
Sobre esse tipo de fio, considere as afirmativas a seguir: 
 

I 
As vantagens do categute são: fácil de manusear, absorvível pelos tecidos, 
relativamente forte. 

II 
As desvantagens do categute incluem: impróprio para suturas de órgãos cavitários  em 
geral, baixa capilaridade, reação inflamatória e ocasional reação de sensibilidade.  

III 
O categute é usado inicialmente em suturas de órgãos cavitários em geral, suturas de 
músculos e fáscia muscular e na redução de espaço morto.  

IV 
O termo categute significa intestino de gato, pois, inicialmente, esse tipo de fio era 
obtido a partir desse órgão. Atualmente, o fio é sintético e não absorvível pelo 
organismo. 

Das afirmações, estão corretas: 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e IIII. 

D) II e IV 
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43. Durante o exame ultrassonográfico, alguns artefatos podem surgir na imagem. Esses se 
definem por qualquer alteração da imagem ecográfica que não corresponde a uma verdadeira 
representação da estrutura examinada. Muitos artefatos na imagem são induzidos por erros 
na técnica de escaneamento ou pelo uso impróprio do instrumento,de modo que eles podem 
sugerir a presença de estruturas que de fato não estão presentes, resultando em erros de 
diagnóstico, ou podem fazer com que estruturas ou achados importantes se jam obscurecidos.  

Sobre o surgimento de artefatos ultrassonográficos, é correto afirmar: 

A) Reverberação é uma sombra acústica distal à estrutura arredondada, causada pela 
refração das ondas sonoras. 

B) Sombra acústica é uma zona anecóica determinada por estrutura hiperecóica que impede 
a progressão do ultrassom nos tecidos, refletindo-o completamente. 

C) Sombra de borda é uma imagem dupla de uma estrutura, causada por interface 
arredondada, altamente reflexiva, como, por exemplo, o diafragma em relação aos 
pulmões. 

D) Imagem de espelho é uma imagem de linhas ecogênicas sucessivas, paralelas à superfície 
da pele, determinadas pela repetição do eco devido à presença de ar ou gás na trajetória 
do ultrassom. 

 
44. Foi atendida em uma Clínica Veterinária uma fêmea felina, SRD, com 6 anos, pesando 3 kg . 

O proprietário se queixava de que o animal não estava se alimentando normalmente, estava 
apática e apresentava secreção vaginal mucopurulenta . Também foi relatado o uso do 
método contraceptivo (injeção anti-cio) desde o segundo cio do animal. Sob suspeita de 
piometra, o animal foi encaminhado para a realização do exame de ultrassonografia 
abdominal. Considerando essa suspeita, analise as afirmações a seguir: 
 

I 
O exame ecográfico permite diferenciar piometra de hemometra, mucometra e 
hidrometra. 

II Na piometra de colo aberto, o útero poderá não apresentar conteúdo significativo.  

III 

Em caso de piometra, o útero é identificado como estrutura tubular, no plano sa gital, 
ou circular quando a imagem é obtida com cortes transversais. O conteúdo luminal, 
em geral, é anecogênico, podendo apresentar quantidade variável de pontos 
ecogênicos. 

IV 
Na piometra, o exame ecográfico apresenta órgão de paredes regulares e finas,  difusa 
ou focalmente, diminuição da ecogenicidade bem como do espessamento na porção 
cranial. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 
45. O exame histopatológico compreende método de auxílio diagnóstico de grande utilidade no 

dia a dia do médico veterinário, podendo ser realizado em tecidos colhidos de animais vivos 
ou mortos. Entretanto, para que se possa obter resultado fidedigno , é preciso ter alguns 
cuidados na colheita, conservação e envio das amostras ao laboratório. Considere as 
afirmações as seguir: 
 

I 
O frasco onde serão colocadas as amostras deve ter boca larga e tampa de rosca. 
Não é necessário o uso de fixadores para preservar a amostra.  

II 
O frasco deve conter 2 vezes mais fixador que o volume do fragmento. O fixador mais 
utilizado é a solução de formol a 10%, diluído em água.  

III 
O frasco deve ser identificado com uma etiqueta colocada em sua parte externa, 
contendo todos os dados do animal.  

IV 
Na identificação do frasco deve-se usar lápis, pois, caso ocorra vazamento, não há 
perigo de borrar a tinta, como poderia acontecer se fosse escrito a caneta.  

 

Estão corretas as afirmações 

A) III e IV.    C) I e IIII. 

B) I e II.     D) II e IV. 
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46. Os linfonodos são estruturas muitas vezes palpáveis, de modo que fornecem uma boa 
orientação sobre o local onde está ocorrendo um determinado processo infeccioso ou 
inflamatório. No entanto, é preciso que se conheça sua localização anatómica para que sua 
avaliação também auxilie nos diagnósticos. Os linfonodos possíveis de serem examinados na 
rotina prática são: os mandibulares ou maxilares; os retrofaríngeos; os cervicais superficiais 
ou pré-escapulares; os pré-crurais ou pré-femorais; os poplíteos; os mamários e os inguinais 
superficiais ou escrotais. Sobre os linfonodos, considere as seguintes afirmativas: 
 

I 
Os linfonodos retrofaríngeos laterais e mediais localizam -se na região cervical, entre o 
atlas e a parede da faringe. Recebem linfa das partes inte rnas da cabeça, incluindo o 
esôfago proximal, palato e a faringe.  

II 
Os linfonodos poplíteos superficiais, ausentes nos equinos, estão localizados na 
origem do gastrocnêmio, entre os músculos bíceps femoral e semitendíneo, 
posteriormente a articulação fêmuro-tíbio-patelar. 

III 
Os linfonodos mandibulares não podem ser examinados em cães, gatos, equídeos e 
ruminantes. 

IV 
Os linfonodos mandibulares podem ser sentidos em bovinos adultos e sadios, pois são 
relativamente pequenos e recobertos por tecido adiposo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV 

B) III e IV. 

C) I e IIII. 

D) I e II. 
 
 
 

47. O diagnóstico e o tratamento das doenças respiratórias em animais são uma constante e uma 
das principais demandas da clínica veterinária. É de grande importância o diagnóstico 
precoce de uma afecção para a instituição do tratamento e para a prevenção de novos 
episódios da doença, não só no animal examinado, mas no rebanho como um todo. As 
doenças se manifestam por sinais clínicos identificados no exame semiológico que deve ser 
interpretado corretamente. Considere as seguintes afirmações sobre o exame semiológico do 
sistema respiratório: 
 

I 

Bradipnéia é o aumento da frequência respiratória que pode ocorre em situações de  
febre, dor ou diminuição da oxigenação sanguínea; a taquipnéia é a diminuição da 
frequência respiratória, vista nas depressões do sistema nervoso central ou  na 
proximidade da morte do animal e a apnéia é a ausência total de respiração.  

II 

A inspeção nasal é de grande importância no exame do sistema respiratório. Deve -se 
observar alterações do espelho nasal, também chamado de muflo, se há 
ressecamento, erosões ou ainda quaisquer outros tipos de lesões que possam indicar 
ou levar a alterações da respiração. 

III 
A percussão não é um dos métodos semiológicos que fornece informações a respeito 
do estado físico do sistema respiratório.  

IV 
O animal deve ser auscultado preferencialmente em posição quadrupedal e em 
repouso. A ausculta pode ser feita diretamente, com o ouvido sobre uma toalha no 
tórax, ou indiretamente com estetoscópio.  

 

Estão corretas as afirmações 

A) I e IIII. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
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48. A instalação da carne tipo PSE (do inglês Pale, Soft, Exsudative) e da carne tipo DFD (do 
inglês Dark, Firm, Dry) apresentam alterações de suas propriedades funcionais e resultam em 
grandes perdas econômicas. Analise as afirmações a seguir:  
 

I 

A carne DFD resulta de uma decomposição acelerada do glicogênio após o abate, que 
causa um valor de pH muscular baixo, geralmente inferior a 5,8, enquanto a 
temperatura do músculo ainda está próxima do estado fisiológico (>38 °C), 
acarretando um processo de desnaturação protéica, comprometendo as propriedades 
funcionais da carne. 

II 
Em decorrência do pH alto, encontrado na carne DFD, as proteínas musculares 
conservam uma grande capacidade de reter água no interior das células e, como 
consequência, a superfície de corte do músculo permanece pegajosa e escura.  

III 

A carne PSE apresenta características como baixa capacidade de retenção de água, 
textura flácida e cor pálida que levam às elevadas perdas de água durante o 
processamento, sendo assim indesejável tanto para os consumidores como para a 
indústria de processamento. 

IV 

O desenvolvimento da carne DFD está relacionado com o manejo pré-abate, que 
acarreta o consumo das reservas de glicogênio, levando à maior taxa de glicólise com 
relativo aumento da formação de ácido lático muscular. O pH aumenta ligeiramente 
nas primeiras horas e depois se estabiliza, permanecendo, em geral, em níveis 
inferiores a 6,0. 

 

Estão corretas as afirmações 

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

 
49. Segundo RIISPOA - Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem 

animal, entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha 
completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e 
descansadas. O leite de outros animais deve ser denomindo segundo a espécie de que 
proceda. Considere as afirmações a seguir:  
 

I 
Pode-se dizer que o processo de pasteurização do leite, é um processo que elimina 
todas as células vegetativas das bactérias patogênicas, embora não esterilize o 
produto. 

II 
A pasteurização do leite pelo sistema UHT (Ultra High Temperature) consiste no 
aquecimento do leite em camada laminar a uma temperatura superior a 80º C  por 15 - 
20  segundos, em aparelhagem própria.  

III 
Para o leite pasteurizado, a prova de fosfatase alcalina e a de peroxidase devem ser 
positivas. 

IV 
O leite do tipo "magro" só pode ser exposto ao consumo quando apresentar teor de 
gordura não inferior a 2% (dois por cento).  

 

Estão corretas as afirmações 

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

50. A denominação genérica “pescado” compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 
quelônios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. Sobre o 
“pescado”, considere as seguintes características organolépticas:  
 

I 
Superfície do corpo limpa, com relativo brilho metálico, carne firme, consistência 
elástica, de cor própria à espécie.  

II 
Olhos transparentes, brilhantes e salientes, ocupando completamente as órbitas, 
guelras róseas ou vermelhas, úmidas e brilhantes com odor próprio e suave. 

III Ventre roliço, firme e com impressão duradoura dos dedos após pressão. 

IV 
Escamas brilhantes, sem aderência à pele e nadadeiras apresentando certa 
resistência aos movimentos provocados.  

 

O pescado fresco próprio para consumo deve apresentar as características  

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


