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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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.  

12 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 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências bi ológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

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

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também  identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS.  
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no cam po da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e  saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar  o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela popu lação ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer. 

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural  (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objet ivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.  

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na  

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou  a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua  casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da droga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS). 

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. Petéquias e equimoses representam uma forma discreta de sangramento superficial sem 

perda sanguínea externa, porém podem estar associadas com hemorragias mais graves. 

Sobre essa temática, há evidências de que 

A) as equimoses decorrem do extravasamento de sangue proveniente de pequen os capilares 
sanguíneos. 

B) petéquias e equimoses são comumente observadas em clínica de pequenos animais, 
sendo mais prevalentes em gatos.  

C) as petéquias decorrem do extravasamento de sangue proveniente de pequenas artérias 
denominadas arteríolas. 

D) a trombocitopenia é uma das principais causas de petéquias e equimoses em cães e gatos 
na patologia veterinária. 

 
17. A cianose pode ser definida como a coloração azulada da pele ou das mucosas sendo 

clinicamente reconhecida pela coloração tecidual que varia do vermelho -arroxeado intenso ao 

azul-escuro, podendo ser classificada em central e periférica. A principal causa de cianose 

periférica é 

A) persistência do ducto arterioso. 

B) alteração no fluxo sanguíneo capilar.  

C) pneumotórax. 

D) neoplasia. 
 

18. Os sarcomas de tecidos moles e os hemangiossarcomas são responsáveis por uma 

proporção significativa de morbidade e mortalidade associadas à neoplasia em animais de 

companhia. Sobre esses tumores, é correto afirmar:  

A) os sarcomas podem ser classificados em três estágios. O estágio I limita -se à derme, os 

tumores em estágio II localizam-se na hipoderme e os de estágio III estão localizados na 

musculatura dos animais acometidos.  

B) os hemangiossarcomas são massas friáveis que se desenvolvem com mais frequência nos 
rins e no coração dos animais acometidos, podendo também afetar ossos e sistema 
nervoso central. 

C) os hemangiossarcomas são mais comumente encontrados nos compartimentos musculares 
dos animais afetados e são frequentemente encapsulados, sendo essa pseudo -cápsula 
formada por tecido conjuntivo.  

D) os sarcomas de tecidos moles são protuberâncias palpáveis e com consistência de 
semifirme a firme, encontrados na derme, no tecido subcutâneo ou nos compartimentos 
muscular e musculofascial mais profundos.  

 
19. Infecções na glândula mamária em animais destinados a produção de leite são uma das 

principais causas de perdas na indústria leiteira mundial. O diagnóstico preciso dessas 

enfermidades exige que o clínico veterinário utilize seus conhecimentos de semiologia para a 

execução de minucioso e completo exame clínico. Sobre o exame da glândula mamária, o 

veterinário deve considerar o seguinte:  

A) modificações do formato da mama podem ser consequências de alterações do 
desenvolvimento da glândula mamária, e sua observação é feita na anamnese do animal.  

B) o exame clínico inicia-se com o exame físico específico, seguido pelo exame da glândula 
mamária (palpação e exame macroscópico do leite).  

C) o procedimento envolve a avaliação do volume e aspecto da mama, presença de lesões 
cutâneas, número de tetos e anamnese do animal. 

D) no exame clínico é imprescindível que seja feita a avaliação do parênquima glandular, o 
sinus galactoforus e a pele que reveste essas estruturas.  
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20. O exame das mucosas nos animais domésticos é de real importância semiológica, pois, 

muitas vezes, as mucosas podem indicar o estado de saúde atual do animal. Esse simples 

exame pode tanto revelar existência de enfermidades como inflamações, edema e tumore s, 

quando pode auxiliar em conclusões diagnósticas a respeito de doenças do sistema 

circulatório ou afecções por uma outra causa. Sobre o exame das mucosas, é correto afirmar:  

A) a alteração de uma única mucosa pode evidenciar a existência de um problema l ocalizado 
ou uma particularidade do animal. Já o envolvimento de várias mucosas pode ser o 
indício de um comprometimento sistêmico.  

B) para avaliação do grau de desidratação em um animal, pode-se fazer compressão da 
mucosa oral. Animais com desidratação grave têm um tempo de preenchimento capilar de 
1 a 3 segundos, o que pode indicar doença cardíaca grave.  

C) as mucosas mais comumente inspecionadas em um exame físico são a oral e a nasal, pois 
são as mais rapidamente acometidas por mudanças de coloração em animais enfermos, 
como por exemplo, em animais com lesões hepáticas.  

D) as principais alterações das mucosas são denominadas de pálida, congesta, cianótica e 
ictérica sendo suas colorações esbranquiçada, azulada, avermelhada e amarelada 
respectivamente. 

 
 
21. A palpação está relacionada à utilização do sentido tátil para melhor determinar as 

características de um sistema orgânico ou de uma área explorada. A palpação apresenta 

inúmeras variantes que podem ser sistematizadas de diversas formas. Sobre a palpaç ão, 

considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A digitopressão, realizada com a polpa do polegar ou indicador, consiste na 
compressão de uma área com diferentes objetivos, dentre eles, detectar edemas.  

II 
A vitropressão é realizada com o auxilio de uma lâmina de vidro e objetiva a 
detecção de sensibilidade na cavidade abdominal.  

III 
A palpação com o polegar e o indicador tem como principal objetivo avaliar a 
circulação cutânea. 

IV 
A palpação com o dorso dos dedos ou das mãos pode ser utilizada para avaliação 
da temperatura. 

 

Em relação à palpitação, estão corretas as afirmativas  

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
 
 

22. Muitas substâncias apresentam ação anestésica, porém somente algumas delas podem ser 

empregadas como medicamento na clínica. Para comparar as potências dos anestésicos 

inalatórios, introduziu-se a unidade denominada CAM (concentração alveolar mínima), 

definida como a concentração alveolar mínima de anestésico, a uma atmosfera de pressão, 

que produz imobilidade em 50% de animais submetidos a estímulos dolorosos, como os de 

uma incisão cirúrgica. Um dos fatores que diminuem a CAM é a  

A) hiperpotassemia. 

B) hipoxemia. 

C) hipernatremia. 

D) hipertermia. 
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23. Os anestésicos intravenosos podem ser empregados para diferentes finalidades. Podem ser 

utilizados na indução anestésica que será mantida com anestésicos inalatórios ou para a 

realização de pequenos procedimentos cirúrgicos ou exames diagnósticos, que requeiram a 

contenção química de animais de temperamento difícil nos quais sedação  e anestesia local 

são insuficientes. Tendo por base o exposto, é correto afirmar:  

A) os anestésicos intravenosos apresentam uma grande diversidade de ações relacionadas 
com a capacidade de promover analgesia, relaxamento muscular, hipnose e graus 
variados de depressão do aparelho cardiovascular e respiratório. Um exemplo de 
medicamento que pode alterar o ritmo cardíaco é o etomidato.  

B) os anestésicos intravenosos são de fácil administração. Dentre as medicações mais 
empregadas, temos os barbitúricos, medicamento de eleição para cardiopatas, de 
aplicação preferencialmente intramuscular, não sendo indicado em animais gestantes por 
interferirem significativamente nas contrações uterinas.  

C) dentre os anestésicos intravenosos de curta duração, tem-se o propofol, amplamente utilizado 
em associação com anestésicos inalatórios por não apresentar efeitos depressores no 
sistema respiratório. Por atravessar a barreira placentária, deve ser evitado em animais 
gestantes a fim de se prevenir os efeitos teratogênicos dessa medicação. 

D) os anestésicos intravenosos podem promover os mais diferentes graus de depressão do 
sistema nervoso central que pode variar desde uma leve sedação e sono até a ausência 
total de reações do animal frente ao estímulo doloroso, a depender da dose e do agente 
empregado, bem como da via e forma de administração.  

 
 

24. A claudicação em equinos indica a existência de uma desordem estrutural ou funcional, em 

um ou vários membros e manifesta-se durante a marcha ou a estação. O problema pode ser 

causada por diversos fatores, tais como, trauma, anomalias congênitas ou adquiridas, 

infecções, distúrbios metabólicos, desordens circulatórias e nervosas, ou, ainda, por uma 

combinação desses fatores. Para localizar o ponto de dor, utiliza -se anestesia local 

diagnóstica pelo bloqueio anestésico perineural (infiltração perineural de nervos sensitivos 

nos membros) ou anestesia intra-articular, possibilitando assim, continuar os procedimentos 

de exame físico e auxiliares, como radiografia e ultrassonografia, finalizando o diagnóstico. 

Sobre essa temática, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
Bloqueios anestésicos intra-articulares podem ser indicados durante a avaliação da 
claudicação, a fim de isolar-se uma fonte de dor em determinada articulação do 
membro do animal. 

II 

Anestésicos locais como a lidocaína são frequentemente usados nas anestesias 
intra-articulares, sendo indicada sua associação com a cetamina ou outros 
anestésicos vasoconstritores para aumentar o efeito analgésico sem provocar 
efeitos adversos. 

III 

O bloqueio anestésico perineural deve ter início na porção proximal do membro, 
com progressão distal até se conseguir determinar a região sede da dor. A melhor 
escolha para realização desse bloqueio é a bupivacaína, 1 a 2% com duração de 60 
a 120 minutos. 

IV 
Os bloqueios referentes às regiões distais do membro são semelhantes nos 
membros anteriores e posteriores. Há maior distinção no bloqueio da região 
proximal e nas anestesias intra-articulares. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmat ivas 

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
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25. Os anestésicos locais são agentes que bloqueiam reversivelmente a condução nervosa, 

quando aplicados localmente no tecido nervoso em concentração apropriada. Sobre os 

anestésicos locais, é correto afirmar: 

A) o cloridrato de lidocaína tem alto poder de penetração e  duração de ação moderada. Pode 
ser usado por via endovenosa. Dentre seus efeitos tóxicos, destacam -se: sonolência, 
hipotensão, náuseas e vômitos.  

B) o cloridrato de procaína é menos tóxico que a maioria dos outros anestésicos locais, 
sendo o anestésico mais indicado em animais que estejam fazendo uso concomitante de 
antimicrobianos como as sulfonamidas.  

C) o cloridrato de levobupivacaína é um anestésico de ação longa e duradoura e o que 
apresenta menos cardiotoxicidade em pequenos animais, podendo ser indicado também 
sua aplicação por via endovenosa.  

D) o Cloridrato de ropivacaína é um medicamento usado em anestesias epidurais, que 
apresenta alto poder de penetração e ação duradoura, mas não pode ser administrado por 
via endovenosa. Quando se utiliza esse medicamento, é necessário o uso concomitante 
de epinefrina. 

 
 

26. O médico veterinário atua como profissional da saúde lançando mão de seus conheciment os 

em saúde pública e medicina veterinária preventiva. Atualmente, esse profissional demonstra 

por possuírem habilidade de trabalhar de maneira interdisciplinar, estando mais bem 

preparado para auxiliar a humanidade a enfrentar desafios. Tendo por base o e xposto, é 

correto afirmar: 

A) no cenário atual do mercado de trabalho, o médico veterinário ampliou seu campo de ação 
após a inserção dessa categoria no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), o que 
promoveu o reconhecimento da profissão e a valorização  do veterinário pela população. 

B) nos territórios atendidos pelo Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), os veterinários 
devem executar tarefas em ações conjuntas e de maneira interdisciplinar dentro do campo 
de atuação comum aos profissionais que trabalham apoiando suas equipes de saúde.  

C) o Médico veterinário que atua no contexto da saúde pública tem por função principal o 
planejamento de palestras sobre zoonoses, a realização de trabalho em laboratórios e a 
capacitação de profissionais como os agentes de endemias. 

D) a inserção do veterinário no NASF ocorreu em 2011, como base na Portaria nº 2.488, de 
21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica para o SUS. De 
acordo com essa portaria, a função do veterinário é capacitar as  equipes de atenção 
básica no que diz respeito às zoonoses.  

 
 
27. A Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária formulou as principais propostas de atuação do médico veterinário nas equipes 

multiprofissionais do NASF, a partir da reformulação da Política Nacional de Atenção Básica, 

que incluiu o médico veterinário como um dos profissionais a compor as equipes 

multiprofissionais nos NASFs. Nesse contexto, é correto afirmar:  

A) é obrigatória a inserção do médico veterinário na equipe do NASF em municípios com 
epidemias de doenças como toxoplasmose, devido aos riscos dessa doença a gestante e o 
feto. 

B) a participação do médico veterinário é fundamental para a efetivação das ações de saúde 
no NASF, no que diz respeito ao diagnóstico de ectoparasitoses em escolares.  

C) o médico veterinário do NASF pode fornecer orientações sobre os riscos de contaminação 
por substâncias tóxicas (agrotóxicos e inseticidas) em uma comunidade.  

D) municípios que possuem mais de 200.000 habitantes estão aptos a implantar o NASF em 
seu território, e todas as equipes devem ter, pelo menos, um médico veterinário como 
integrante. 
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28. A implantação de práticas voltadas para a medicina preventiva e saúde pública sempre foi um 

desafio para o Brasil. A grande extensão territorial do país e as dificuldades decorrentes de 

problemas administrativos, científicos, tecnológicos e industriais são fatores que contribuíram 

para que essas práticas só ocorressem tardiamente. A medicina veterinária é uma áre a de 

conhecimento que se insere no domínio da medicina preventiva e saúde pública. Nesse 

contexto, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
A veterinária, com seu direcionamento à coletividade e suas ações preventivas, 
auxilia na implantação de táticas como a quarentena e sacrifício de animais 
enfermos. 

II 
A área de medicina veterinária preventiva foi desenvolvida devido a necessidade de 
promover a higiene e o controle de qualidade na produção de alimentos.  

III 
A epidemiologia veterinária atua como uma estratégia para prevenção de epizootias, 
sendo ela uma análise superficial de fatores relacionados à ocorrência destas doenças.  

IV 
A saúde pública pode ser definida, genericamente, como um campo de 
conhecimento orientado à promoção da saúde das populações . 

 

Com relação ao exposto, estão corretas as afirmativas:  

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

B) I e IV.   D) III e IV. 

 
29. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado em 2008 com o objetivo de apoiar 

as equipes de saúde da família, ampliando a abrangência e o escopo das ações da Atenção 

Básica e aumentando sua resolubilidade. Sobre o funcionamento do NASF, é correto afirmar:  

A) a portaria que regulamenta a inserção do veterinário no NASF determine que esse 
profissional pertence a modalidade de NASF2, em municípios com mais de 200.000 
habitantes. 

B) Os profissionais que atuam no NASF, em cada uma de suas modalidades, são definidos 
inicialmente por determinação do secretário de saúde e da população.  

C) a Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, redefine os parâmetros de vinculação 
dos NASF às equipes saúde da família, modalidades 1 e 2, e cria a Modalidade NASF 3.  

D) a inclusão do médico veterinário foi aprovada no NASF visando a ampliação do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 

 
30. As atividades de vigilância sanitária de alimentos (USA) no Brasil datam do século XVI, mas 

somente em 1950, através da Lei nº 1.283, estabeleceram -se atribuições e competências 

relacionadas a produtos de origem animal. Tradicionalmente, dentro do campo da saúde 

pública, a medicina veterinária tem trabalhado no controle e erradicação das zoonoses e na 

proteção sanitária dos alimentos. Sobre a vigilância sanitária, considere as afirmativas 

abaixo. 
 

I 

Atualmente, a coordenação da comissão de alimentos vem sendo exercida de forma 
conjunta entre a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). 

II 

Para controle dos resíduos de substâncias usadas na agropecuária, a ANVISA 
instituiu, em 2000, um grupo de trabalho sobre medicamentos e alimentos  
veterinários e Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de 
Origem Animal (PNCRB). 

III 
No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a intuição responsável pela 
avaliação dos riscos de agravo à saúde decorrentes da exposição humana a 
resíduos de medicamentos veterinários.  

IV 

O Programa Nacional de Controle de Resíduos de Medicamentos Veterinários em 
Alimentos Expostos ao Consumo avalia o potencial de exposição do consumidor a 
resíduos desses medicamentos por ingestão de alimentos de origem animal 
adquiridos no comércio. 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 
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31. A vigilância sanitária é uma área específica da saúde pública, que compreende um conjunto 

de saberes e práticas de natureza multidisciplinar e multiprofissional. As atribuições da 

vigilância sanitária estão descritas dentre as competências do SUS, art. 200 da Constituição 

Federal. Tendo por base o exposto, é corretor afirmar:  

A) o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária foi instituído a partir da mesma lei que criou a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a quem cabe coordená-lo. 

B) atendimento a denúncias, inspeção de rotina, emissão de receitas controladas e 
investigação de endemias são demandas cabíveis à vigilância sanitária.  

C) segundo a ANVISA, a vigilância sanitária deve atuar em âmbito estadual e nos mais 
diferentes setores, como: alimentos, laboratórios, cosméticos e sanitizantes.  

D) no setor de serviço de saúde, a vigilância sanitária realiza vistorias a cada ano, para 
controlar a uso impróprio de medicamentos vencidos, com foco maior nos 
antimicrobianos. 

 
 

32. Animais errantes são um problema de saúde pública para a maioria das cidades do mundo. 
No passado, adotou-se como solução a captura e posterior morte desses animais, por 
eutanásia, em muitas regiões do país. Atualmente o controle populacional de cães e gatos 
está inserido na área de saúde pública veterinária num campo de saber científico e de 
práticas que busca encontrar soluções para essa problemática. O maior impacto causado 
pela população de animais domésticos errantes é o  

A) aumento de doenças endêmicas como a toxoplasmose. 

B) dano à fauna silvestre. 

C) grande risco de transmissão de doenças zoonóticas.  

D) dano a propriedades públicas e privadas.  
 
 

33. Durante anos, a educação para guarda responsável foi prejudicada pela facilidade com que 
eram recolhidos ou eliminados os animais de rua. Atualmente, podemos considerar que o 
descontrole de animais de rua seja um problema de caráter mundial que acarreta tanto 
problemas de saúde pública quanto de bem-estar animal. Sobre possíveis métodos de 
controle populacional de cães e gatos, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A esterilização de machos permite uma intervenção mais rápida quando comparada 
com a intervenção na fêmea. A orquiectomia pode ser um bom método de escolha 
em machos. 

II 
Na vasectomia, consegue-se uma esterilização eficaz, com redução dos níveis 
circulantes de testosterona e, dessa forma, o cão estéril colabora no controle 
populacional de cães de rua. 

III 
No processo de esterilização química em cães e gatos, utiliza -se a injeção de cloreto 
de zinco, em quantidade predeterminada com base no diâmetro do testículo.  

IV 
A ovariosalpingohisterectomia é uma técnica de esterilização bem difundida na 
medicina veterinária e pode estar relacionada a complicações como hemorragias.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) III e IV. 
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34. A criptococose é uma doença infecciosa fúngica potencialmente fatal e cosmopolita. Essa 
doença está relacionada ao acometimento de pacientes imunossuprimidos, já em pacientes 
saudáveis, ela pode passar como assintomática ou até autolimitante. A evolução do quadro 
depende da resposta imunológica do paciente no momento da infecção. Sobre a criptococose, 
há evidências de que 

A) a doneça está mais associada a humanos e animais domésticos , em especial, aos gatos, 
aos animais de produção e, mais dificilmente, aos animais silvestres.  

B) as aves dificilmente se infectam pelo vírus, sendo, na maioria das vezes, apenas 
portadoras, mas podem eliminar o vírus pelas fezes.  

C) a síndrome respiratória causada por esse vírus é comum em cães, pode apresentar -se 
como corrimento nasal mucopurulento, seroso ou sanguinolento.  

D) a doença é comum em aves silvestres, sobretudo em animais de cativeiro.  
 
 

35. Os animais silvestres, tanto os que estão livres na natureza quando os que vivem em 
cativeiro, podem ser reservatórios e portadores de zoonoses. O estudo dessas doenças 
fornece subsídios para as ações dos serviços de saúde pública veterinária através  do 
conhecimento dos seus focos naturais, fatores de risco, circulação dos agentes etiológicos 
entre os animais silvestres, entre outros fatores. Uma das zoonoses transmitidas por animais 
silvestres cuja via de transmissão se dá pela inalação de aerossóis em ambientes 
contaminados ou pela via digestiva é a 

A) histoplasmose. 

B) campilobacteriose. 

C) clamidiose. 

D) brucelose. 
 
 

36. Os animais exóticos têm sido introduzidos em várias áreas geográficas com finalidades 
distintas, como a produção de alimentos, modelo biológico para investigações científicas, 
preservação e, inclusive, como animais de companhia. No entanto, há a preocupaç ão com a 
proximidade entre o homem e esses animais no que diz respeito à transmissão de doenças 
zoonóticas. Tendo por base o exposto, considere as afirmativas abaixo  
 

I 

Algumas espécies de salmonelas parecem ser um componente normal da microbiota 
intestinal dos répteis, e algumas  dessas são altamente invasivas e virulentas para o 
homem. O mecanismo de contágio das salmoneloses humanas provenientes de 
répteis é a ingestão de alimentos e água contaminados pelo microrganismo.  

II 

Os psitacídeos usualmente não são muito suscetíveis a protozoários como as 
clamídias. No entanto em condições de stress, como por exemplo durante o 
transporte, podem ocorrer manifestações clínicas representadas por anorexia, perda 
de peso, penas arrepiadas, sinais neurológicos.  

III 

A listeriose por Listeria monocytogenes já foi constatada em furões e psitacídeos e o 
quadro clínico nesses animais se caracteriza por anemia, letargia, pneumonias, 
endocardites, miocardites e hepatite. A prevenção apoia-se na imunização 
sistemática com vacinas inativadas.  

IV 

Os furões são suscetíveis à infecção pelo vírus da raiva e, nesses animais, a doença 
manifesta-se por sinais de ansiedade, letargia, paralisia ascendente com início nos 
membros posteriores e óbito. As zoonoses micóticas dos furões incluem infecções 
pelo Microsporum canis e Trichophyton mentagrophytes . 

 

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) III e IV. 
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37. Um dos principais problemas que impactam negativamente na expansão da pecuária bovina 
mundial é o comprometimento que infecções do trato reprodutivo apresentam no desempenho 
reprodutivo do rebanho. Infecções podem comprometer tanto o trato reprodutivo da fêmea e 
do macho bovino quanto o concepto em qualquer uma das suas fases de desenvolvimento, a 
depender do agente etiológico. Há relatos de que, aproximadamente, 50% das falhas da 
reprodução na pecuária bovina podem ser consideradas de origem (etiologia) infecciosa. Com 
base no exposto, é correto afirmar: 

A) na rinotraqueíte infecciosa bovina, o agente etiológico é um vírus que tem como principal 
característica de importância epidemiológica da infecção a probabilidade de ocorrência do 
nascimento de animais persistentemente infectados pelo vírus. Esses animais eliminam o 
vírus por todas as secreções e excreções e, com isso, constituem o principal elo da 
cadeia epidemiológica da doença. 

B) a leptospirose bovina é uma doença transmissível, infecciosa, que tem como agente 
etiológico uma espiroqueta. Em fêmeas, o primeiro sinal clínico é a foliculite e vestibulite, 
devido à maior deposição de espiroquetas na porção ventral da vagina e do vestíbulo, 
além de endometrite, piometra, cervicite, vaginite, irregularidades do estro, abortamento 
precoce, esterilidade temporária e morte do feto.  

C) na diarreia viral bovina, a principal característica biológica da doença é que o vírus 
promove o estabelecimento de infecções latentes. Com isso, um animal infectado, mesmo 
após o desencadeamento de resposta imunológica celular e humoral, não consegue 
eliminar a infecção uma vez que o vírus, mais precisamente o genoma viral, mantém-se 
de forma latente em células ganglionares.  

D) a Campilobacteriose genital bovina é uma enfermidade causada por um bastonete de 
caráter eminentemente venéreo. Na vaca, o patógeno coloniza a mucosa da vagina, 
cérvix e ovidutos, atingindo as células epiteliais do útero. No touro esse agente coloniza 
apenas a mucosa prepucial, e isto se dá devido às variações que a bactéria sofre no 
decorrer da doença. Assim, não aparenta caráter invasivo e não induz  produção de 
anticorpos. 

 

38. As tripanossomíases são doenças de pessoas e animais domésticos que resultam da 
infecção por um dos muitos protozoários hemoflagelados. São caracterizadas pelo 
aparecimento intermitente de parasitas no sangue dos indivíduos infectados e pela anem ia. 
Os animais afetados apresentam perda de peso e redução da produtividade. Em equinos, o 
“mal do coito” é uma doença infecciosa, que é transmitida diretamente de animal para animal 
durante a cópula. O agente etiológico desta doença é  

A) Trypanosoma evanci.  

B) Trypanosoma brucei.  

C) Trypanosoma equiperdum.  

D) Trypanosoma cruzi. 
 

39. A doença de Lyme é uma moléstia crônica causada pela espiroqueta Borrelia burgdorferi, 

usualmente transmitida por minúsculos carrapatos, podendo infectar seres humanos e 

animais. No Brasil, os primeiros relatos em humanos foram feitos no início da década de 

1990. Sobre a Doença de Lyme, é correto afirmar:  

A) a exposição primária a um carrapato não-contaminado é um fator de proteção, já que 

alguns moradores de regiões endêmicas não desenvolvem a doença. Acredita -se que 

esse fato ocorre devido a uma hipersensitividade cutânea que desenvolve uma reação 

imune protetora. 

B) o diagnóstico é feito por meio da associação dos sintomas clínicos, dados epidemiológicos 

(áreas de maior endemicidade) e testes laboratoriais. Os exames laboratoriais padrão 

ouro é a pesquisa de anticorpos IGM e IGE através do Western Blot.  

C) o agente etiológico no Brasil ainda não foi isolado. O provável transmissor da doença 

pertence ao gênero Boophilus spp e Amblyomma spp. Outros artrópodes como moscas, 

mosquitos e piolhos, também podem estar envolvidos no ciclo epidemiológico da doença.  

D) no ambiente doméstico, o cão comporta-se como reservatório, o que favorece a 

transmissão do patógeno para o homem e outros animais. Os sinais clínicos em animais 

infectados são inapetência e problemas cardiorrespiratórios.  
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40. A doença de Aujeszky é uma enfermidade infectocontagiosa, causada por um herpesvírus de 

notificação oficial, pertencente ao código zoossanitário internacional do Office International 
des Épizooties (OIE), com grande impacto econômico para a suinocultura. Sabe -se que 
outras espécies animais, como os ovinos, caprinos, caninos e felinos, podem ser infectadas, 
geralmente em consequência do contato com suínos enfermos. Com base no exposto, 
considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

Em animais acometidos pela doença de Aujeszky, as lesões macroscópicas 
observadas nos animais necropsiados podem ser: congestão acentuada no cérebro, 
linfoadenomegalia, fígado apresentando áreas de necrose focais, pulmões com 
aspecto marmóreo e hemorragias disseminadas por todo o parênquima renal.  

II 

Testes baseados na detecção de anticorpos, como ELISA, dependem da 
soroconversão do animal. O diagnóstico sorológico indicado por esse método 
durante a fase aguda da doença é fidedigno, devendo ser realizado pelo menos 5 
dias após o início dos sintomas, para a detecção dos anticorpos específicos. 

III 

A doença de Aujeszky é causada pelo herpesvírus porcino tipo 2, pertencente à 
família Picornaviridae. Em fêmeas gestantes, além dos sinais clínicos gerais, 
ocorrem problemas como abatimento, constipação, salivação e nascimento de 
leitões fracos. 

IV 

A espécie suína é considerada como o reservatório natural da doença de Aujeszky  
e, portanto, responsável pela manutenção dessa doença. Um diagnóstico definitivo 
somente pode ser obtido através de exames laboratoriais. Os órgãos de e scolha 
para a realização do diagnóstico virológico são as amídalas, o cérebro e o cerebelo.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 
 
41. Os abcessos percutâneos são as infecções bacterianas mais comuns da pele dos  felinos. Os 

abcessos geralmente resultam de mordidas e arranhões, e os microrganismos mais comuns 
encontrados no interior deles fazem parte da microflora oral residente. O microrganismo 
aeróbio mais comum encontrado nestes abcessos é:  

A) a Bartonella henselae. 

B) a Pasteurella multocida.  

C) o Staphylococcus aureus.  

D) o Streptococcus felis.  
 
42. A peritonite infecciosa felina é uma doença fatal e levemente progressiva em gatos. A doença 

se manifesta em duas formas. A primeira é a forma clássica efusiva ou “úmida”, caracterizada 
pelo acúmulo de líquido em uma ou ambas as cavidades corpóreas, parti cularmente o 
abdome. A segunda é a forma não-efusiva ou “seca”, na qual há lesões granulomatosas em 
uma variedade de órgãos corpóreos. Sobre a peritonite infecciosa, é correto afirmar:  

A) a enterite induzida pelo microrganismo é mais comum em gatos em idad e reprodutiva. 

B) a principal via de infecção pela bactéria causadora da doença é a via fecal oral.  

C) o microrganismo se replica no epitélio do intestino e sua via de eliminação é pelas fezes.  

D) o método definitivo de diagnóstico da doença é o exame histopatológico de tecidos 
lesados. 

 
43. A esporotricose é uma doença granulomatosa crônica de significado mundial, causada pelo 

fungo dimórfico Sporothrix schenckii, que acomete o homem e uma grande variedade de 
animais. Nos animais de companhia, a esporotricose tem sido frequente em gatos, 
manifestando-se na forma cutânea localizada, cutânea linfática e cutânea disseminada. Sobre 
a esporotricose, considere as afirmativas abaixo  
 

I Os micélios fúngicos são ramificados e septados.  

II O microrganismo vive como micélio à temperatura corpórea e como levedura no solo.  

III A forma de levedura é caracterizada por apresentar formato espiralado.  

IV As lesões nos gatos são caracterizadas por uma grande quantidade de leveduras.  
 

Estão corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) III e IV. 
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44. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, febril, não contagiosa, de curta duração e 
de gravidade variável. Recentemente, no Brasil, ampliou-se a frequência de notificação de 
epizootias de primatas e, em diversas circunstâncias, foi detectada a circulação do vírus da 
febre amarela na população de símios, precedente à ocorrência de casos humanos. Nesse 
contexto, é correto afirmar: 

A) no ciclo urbano, a febre amarela é uma antroponose, não se reconhecendo reservatórios 
animais de importância epidemiológica. O Aedes albopictus é seu principal artrópode, 
incriminado como vetor na América do Sul.  

B) a investigação entomológica é de caráter passivo, pois compreende a realização da 
investigação de campo voltada para a identificação de possíveis vetores e pesquisa viral.  

C) no ciclo silvestre, a febre amarela é uma zoonose transmitida por mosquitos de dois 
gêneros, Haemagogus spp e Culex spp, tendo como principal fonte de infecção primatas 
não humanos, os macacos. 

D) o aumento do número de casos de febre amarela silvestre, a alta densidade de infestação 
pelo Haemagogus spp e a baixa cobertura vacinal são fatores que favorecem o risco da 
reurbanização da febre amarela no Brasil.  

 
45. Mundialmente, os patógenos entér icos produzem grande impacto na saúde pública, 

especialmente em regiões tropicais. Essa classe complexa de microrganismos pode ser 
considerada como uma das mais patogênicas para humanos e animais, agrupando agentes 
de origem bacteriana, viral e parasitária. Um dos principais patógenos bacterianos de 
eliminação fecal, com reconhecido potencial zoonótico, relacionado às graves doenças nos 
humanos, é o gênero 

A) Apergillus spp.  C) Toxoplasma spp. 

B) Brucella spp.   D) Clostridium spp. 
 

46. A ultrassonografia, por permitir a avaliação do tamanho, formato e arquitetura interna renal, é 
um dos principais métodos de diagnóstico, podendo indicar a existência de diversas 
nefropatias frequentes em cães e gatos. Nesse contexto, é correto afirmar:  

A) a diminuição da ecogenicidade da região cortical pode estar relacionada com a presença 
de nefrites glomerulares ou intersticiais, necrose tubular aguda, amiloidose, doença renal 
crônica ou nefrocalcinose. 

B) a displasia renal é caracterizada pelo desenvo lvimento desorganizado do parênquima 
renal durante a nefrogênese. Ao exame ultrassonográfico, observam -se rins com 
dimensões diminuídas, margens regulares e elevada hipocogenicidade.  

C) cálculos renais podem ser congênitos ou adquiridos, solitários ou múlt iplos, uni ou 
bilaterais. A aparência ultrassonográfica dos cálculos simples é de imagem ovalada ou 
arredondada, paredes finas e conteúdo hipoecogênico  

D) a hidronefrose é a dilatação do sistema coletor secundária à obstrução, sobretudo do ureter. 
A aparência ultrassonográfica dessa nefropatia mostra conteúdo anecóico heterogêneo, 
com visibilização de discretas linhas ecóicas invaginando da capsula para o interior.  

 
47. Sobre as terminologias usadas em diagnósticos por imagem em medicina veterinária analise  

as afirmativas abaixo. 
 

I 
Imagem hipoecogênica ou hipoecóica é a  terminologia adotada na ultrassonografia 
para descrever estruturas que interagem com o som, produzindo ecos esparsos, com 
variação de tonalidade de cinza claro ao mais escuro.  

II 
Imagem radioluscente ou radiotransparente é a terminologia adotada na 
ultrassonografia para descrever estruturas que interagem com o som produzindo 
ecos esparsos, com variação de tonalidade de cinza claro ao mais escuro.  

III 
Imagem hiperecogênica ou hiperecóica é a terminologia adotada na ultrassonografia 
para descrever a interação do som com os tecidos ou órgãos, referentes a estruturas 
que refletem intensamente o som e produzem ecos brilhantes na tela.  

IV 
Imagem radiopaca é terminologia adotada na ultrassonografia para descrever a 
interação do som com os tecidos ou órgãos, referentes a estruturas que refletem 
intensamente a luz e produzem ecos brilhantes na tela.  

 

Estão corretas as afirmações: 

A) III e IV    B) I e II  C) II e IV  D) I e III 
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48. A doença do osso navicular é uma moléstia degenerativa que acomete equinos de todas as 

raças. O diagnóstico da síndrome navicular baseia-se na anamnese, nos achados do exame 
físico, na anestesia regional seletiva e intra-articular e na imagem diagnóstica. Isso posto, os 
sinais radiográficos corretos para o diagnóstico dessa doença são:  

A) lise subperiosteal, espessamento da cortical diafisária e fraturas do olecrano.  

B) aumento dos forames vasculares, presença de cistos ósseos, osteofitoses e fraturas do 
osso tálus. 

C) aumento dos forames vasculares, presença de cistos ósseos, osteofitoses e fraturas do 
osso sesamóide distal.  

D) lise subperiosteal, espessamento da cortical diafisária e fraturas do calcâneo.  
 
 

49. Uma cadela, SRD, com cinco anos de idade, não castrada, pesando 26,0 kg, deu entrada no 
Hospital Universitário de Medicina Veterinária apresentando apatia, aumento de peso e 
alopecia, principalmente na região da cauda. Seu proprietário relatou fezes ressecadas, pelos 
opacos, pele com áreas de hiperpigmentação e otite bilateral. No exame físico, o animal 
apresentou temperatura, frequência cardíaca e respiratória normais. Nesse caso, o provável 
diagnóstico clínico e o exame necessário para confirmá-lo são, respectivamente, 

A) síndrome de cushing – biopsia da paratireoide. 

B) hipotireoidismo – dosagem T3 e T4. 

C) dermatite atópica – biopsia de pele. 

D) hiperandrogenismo – dosagem testosterona. 
 
 

50. A glândula prostática está presente em todos os animais domésticos, sendo mais importante 
no cão, devido à frequência de moléstias que acometem essa espécie. As afecções da 
próstata atingem cães de meia-idade a idosos, aparentemente sem predileção racial. Sobre 
as afecções prostáticas analise as afirmações abaixo.  
  

I 

A hiperplasia prostática benigna é o aumento do tamanho da próstata, com 
características irregulares e de calcificação, acomete principalmente cães machos, 
não castrados, com idade acima de seis anos, podendo haver compressão e, 
consequentemente, obstrução do reto, do cólon e até mesmo da ure tra, levando a 
tenesmo, retenção urinária e hematúria.  

II 

Cistos prostáticos é o aumento do tamanho da próstata, com características 
benignas. Acometem principalmente cães, não castrados, com idade acima de seis 
anos podendo haver compressão e, consequentemente, obstrução do reto, do cólon 
e até mesmo da uretra, levando a tenesmo, retenção urinária e hematúria.  

III 

A prostatite bacteriana é causada rotineiramente pelos mesmos microrganismos 
envolvidos em infecções do trato urinário. Anorexia, depressão, f ebre, dor abdominal 
caudal, corrimento uretral transparente ou hemorrágico, esforço para micção e 
polaciúria são os sinais clínicos mais comuns. O hemograma pode apresentar 
leucocitose neutrofílica com desvio à esquerda.  

IV 

As neoplasias prostáticas malignas são localmente invasivas e metastatizam 
rapidamente nos linfonodos regionais. À palpação retal, a glândula pode apresentar -
se endurecida e irregular, podendo estar aderida ao canal pélvico. No exame de 
imagem (radiografia e ultrassonografia), podem-se evidenciar prostatomegalia, 
mineralização do tecido prostático e órgão com contorno irregular.  

 

Estão corretas as afirmações 

A) III e IV.  

B) I e III. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
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51. A caprinocultura vem ganhando destaque em regiões semiáridas como o interior do Rio 
Grande do Norte. A tendência de expansão dessa atividade exigirá a utilização de 
biotecnologias reprodutivas como a sincronização do estro e inseminação artificial. Para tanto 
é necessário o conhecimento do ciclo estral dos caprinos. Sobre esse ciclo, analise as 
afirmações abaixo. 
 

I 

A fase denominada estro ocorre na atapa de desenvolvimento folicular, quando 
predominam as ações estrogênicas. Durante essa fase os animais apresentam 
inquietação, “balem” frequentemente, agitação constante e rápida da cauda, 
podendo ter apetite reduzido e diminuição da produção de leite. A vulva pode ficar 
edemaciada e um corrimento pode ser evidente. Nessa fase, aceitam a monta.  

II 

A fase denominada estro ocorre na etapa luteínica, com predomínio das ações 
progesterônicas. Durante essa fase os animais apresentam inquietação, “balem” 
frequentemente, agitação constante e rápida da cauda, podendo ter apetite reduzido 
e diminuição da produção de leite. A vulva pode ficar edemaciada e um corr imento 
mucoso pode ser evidente. Nessa fase ainda não aceitam a monta.  

III 

A fase denominada pro-estro ocorre na fase de desenvolvimento folicular, quando 
predominam as ações estrogênicas. Durante essa fase os animais apresentam 
inquietação, agitação constante, a vulva pode f icar edemaciada e um corrimento 
mucoso pode ser evidente. Nessa fase, ainda não aceitam a monta.  

IV 

A fase denominada pro-estro ocorre na etapa luteínica, com predomínio das ações 
progesterônicas. Durante essa fase, os animais apresentam inquietação, agit ação 
constante, a vulva pode ficar edemaciada e um corrimento mucoso pode ser 
evidente. Nessa fase, aceitam a monta.  

 

Estão corretas as afirmações 

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

52. As alterações na composição dos eletrólitos no sangue promovem condições patológicas 

resultantes do desequilíbrio ácido básico em cães. Sobre essa temática, analise as 

afirmações abaixo. 
 

I 
A acidose metabólica é caracterizada pela redução do pH sanguíneo devido ao 
déficit de bases como o bicarbonato (HCO3). 

II 
A alcalose metabólica é caracterizada pelo aumento do pH sanguíneo devido ao 
déficit de bases como o bicarbonato (HCO3).  

III 
A alcalose respiratória é caracterizada pelo aumento do pH sanguíneo devido à 
diminuição da pCO2 que caracteriza a perda de dióxido de carbono.  

IV 
A acidose respiratória é caracterizada pela redução do pH sanguíneo devido à 
diminuição da pCO2 que caracteriza a retenção de dióxido de carbono no sangue.  

 

Estão corretas as afirmações 

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

 

53. Segundo o RIISPOA – Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal, entende-se por termização ou pré-aquecimento a aplicação de calor ao leite 
em aparelhagem própria, com a finalidade de reduzir sua carga microbiana, sem alteração 
das características do leite cru. Sobre a termização do leite, analise as afirmações abaixo.  
 

I 

Pasteurização rápida consiste no aquecimento indireto do leite entre 63ºC e 65ºC pelo 
período de trinta minutos, mantendo-se o leite sob agitação mecânica, lenta, em 
aparelhagem própria, envasado automaticamente em circuito fechado no menor prazo 
possível e expedido ao consumo ou armazenado em câmara frigorífica, em 
temperatura também não superior a 4ºC.  

II 

Pasteurização rápida consiste no aquecimento do leite em camada laminar entre 72ºC 
e 75ºC, pelo período de quinze a vinte segundos, em aparelhagem própria, envasado 
automaticamente em circuito fechado no menor prazo possível e expedido ao 
consumo ou armazenado em câmara frigorífica, em temperatura também não superior 
a 4ºC. 

III 

UHT é o tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura entre 130ºC e 150ºC, 
pelo período de dois a quatro segundos, mediante processo de fluxo contínuo, 
imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32ºC e envasado sob condições 
assépticas, em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas.  
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IV 

UHT é o tratamento térmico aplicado ao leite em camada laminar entre 72ºC e 75ºC, 
pelo período de quinze a vinte segundos, em aparelhagem própria e envasado 
automaticamente em circuito fechado, no menor prazo possível, e expedido ao 
consumo ou armazenado em câmara frigorífica, em temperatura também não superior 
a 4ºC. 

 

Estão corretas as afirmações: 

A) III e IV.  

B) II e III. 

C) I e II. 

D) I e IV. 

 

 

54. Sobre o abate de animais, analise as afirmações abaixo.  
 

I 

Na inspeção ante mortem, quando forem identificados animais suspeitos de 
zoonoses ou enfermidades infectocontagiosas, ou animais que apresentem reação 
inconclusiva ou positiva em testes diagnósticos para essas enfermidades, o abate 
deve ser realizado em separado, adotadas as medidas profiláticas cabíveis.  

II 

Na inspeção ante mortem, quando forem identificados animais suspeitos de 
zoonoses ou enfermidades infectocontagiosas, ou animais que apresentem reação 
inconclusiva ou positiva em testes diagnósticos para essas enfermidades, o abate 
desses animais não deve ser realizado.  

III 

As fêmeas com sinais de parto recente ou aborto somente poderão ser abatidas 
após no mínimo dez dias, contados da data do parto, desde que não sejam 
portadoras de doença infectocontagiosa, caso em que serão avaliadas de acordo 
com decreto e com as normas complementares.  

IV 
Os animais de abate que apresentem hipotermia ou hipertermia podem ser abatidos 
por último, levando-se em consideração as condições climáticas, de transporte e os 
demais sinais clínicos apresentados, conforme dispõem normas complementares.  

 

Estão de acordo com o RIISPOA – Regulamento da inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal, as afirmações 

A) I e II  

B) III e IV 

C) I e III 

D) II e IV 

 

 

55. O fio cirúrgico é um material utilizado para contenção de estruturas orgânicas ou implantes, 

durante um procedimento cirúrgico. A diversidade de apresentação de tecidos e feridas bem 

como o desenvolvimento de vários fios de sutura, porém sem a universaliz ação dos mesmos, 

geralmente colocam a equipe cirúrgica em um conflito e quanto a resposta do melhor 

material. Nesse contexto, 

A) o fio monofilamentar inabsorvível são indicados para sutura de vísceras como bexiga e 
intestinos. 

B) o fio monofilamentar inabsorvível deve ser empregado na sutura de tendões por ser um 
material forte e minimamente reativo.  

C) o fio de sutura multifilamentar inabsorvível, como seda e poliéster, é indicado para o 
fechamento de feridas contaminadas.  

D) o fio multifilamentar absorvível é contraindicado para redução de tecido subcutâneo por 
causar exacerbada reação tecidual.  

 


