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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
QUESTÃO 01 
 
Leia com bastante atenção os excertos abaixo, e em seguida faça o que se pede: 

I. [...] qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social 

para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdo da consciência; 

II. [...] envolve as noções preliminares do que seja sistema, signo, símbolo e 

intercomunicação social; 

III. [...] entendida como atividade humana de falar, apresenta cinco dimensões 

universais: criatividade (ou enérgeia), materialidade, semanticidade, alteridade e 

historicidade; 

Os excertos acima foram extraídos do livro Moderna Gramática Portuguesa de Evanildo 

Bechara e correspondem respectivamente ao conceito de: 

a) Língua; 

b) Linguagem; 

c) Morfema; 

d) Sintagma; 

e) Semântica; 

 
QUESTÃO 02 
 
Leia o conjunto de frases abaixo: 

 

I. O poeta dos escravos é baiano e morreu em 1871. Castro Alves, deixou em Navio 

Negreiro um arcabouço incalculável sobre a resistência escrava; 

II. O Egito é o berço dos faraós, assim como Jerusalém é o berço do Cristianismo; 

III. No primeiro período de medicina é imprescindível que os estudantes leiam sobre 

Hipócrates, o pai da medicina; 

Os termos destacados, referem-se ao recurso linguístico que expressa um atributo 

inconfundível de uma pessoa, de uma divindade, de um povo, de um país, ou de uma 

cidade. Tal recurso é conhecido por: 

a) Antonomásia; 

b) Antítese; 

c) Hipérbole; 

d) Metáfora; 

e) Assonância; 

 
QUESTÃO 03 
 
Leia com atenção os textos abaixo: 

 

TEXTO 1  
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se o mundo não vai bem 

a seus olhos, use lentes 

...ou transforme o mundo. 

 

ótica olho vivo 

agradece a preferência 

In: CHACAL. Drops de abril. São Paulo: Brasiliense, 1983. p.53. (Cantadas literárias, 16) 

 

TEXTO 2 

 

A professora chega para o Joãozinho e diz: 
 - Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu procuro um homem fiel? 
 E então Joãozinho responde 
- É tempo perdido! 

Disponível em> http://www.piadas.com.br/> acesso em 15/08/2018 

 

TEXTO 3  
 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma 
árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou.  

Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o 
ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. 

Algum tempo depois o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo 
se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, 
e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. 
 

Respectivamente os textos 1, 2 e 3 pertencem aos gêneros textuais: 

 

a) Romance, piada e parlenda; 

b) Charge, chiste e fábula; 

c) Poesia, piada e fábula; 

d) Poesia, fábula e chiste; 

e) Romance, chiste e parlenda; 

 
QUESTÃO 04 
 
Leia a frase a seguir. 

 

I - O ****** daquela corrida acabou caindo do cavalo 184. Todos riram dele, menos o ***** 

que estava sentado ao meu lado. Ao se levantar o ***** estava ***** e eu que havia apostado 

nele *****. Fiquei tão nervoso que tive que sair correndo e ir ao *****tomar uma água gelada. 

 

Em relação ao trecho citado, podemos substituir os asteriscos, sem prejuízo de sentido, 

respectivamente por: 

 

a) Cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro. Espavorido. Esbaforido. Bebedor. 

b) Cavaleiro. Cavalheiro. Cavaleiro. Esbaforido. Espavorido. Bebedouro. 

c) Cavalheiro. Cavalheiro. Cavaleiro. Espavorido. Esbaforido. Bebedor. 

http://www.piadas.com.br/
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d) Cavaleiro. Cavalheiro. Cavalheiro. Esbaforido. Esbaforido. Bebedouro. 

e) Cavalheiro. Cavaleiro. Cavaleira. Esbaforido. Esbaforido. Esbaforido. 

 
QUESTÃO 05 
 

Sobre o conjunto de vocábulos “desleal, autocontrole, rever, desumano, supermercado, 

propor e ilegal” é possível afirmar que: 

 

a) Todos são substantivos compostos; 

b) Todos são substantivos comuns de dois gêneros; 

c) Todos são formados por prefixos; 

d) Todos são adjetivos; 

e) Todos são preposições;  

 
QUESTÃO 06 
 
Leia com atenção os conjuntos abaixo: 

I. Gosto de andar a pé; 

II. Este passeio será feito a cavalo; 

III. Aquele aluno nunca está atento a aula; 

IV. O motorista conduzia a 180 km/h; 

V. Ligo-te a noite; 

 

Em relação ao uso correto da crase, pode-se dizer que a mesma deveria ser empregada: 

 

a) Apenas em III e V;  

b) Apenas em III; 

c) Apenas em I e III; 

d) Apenas em I, II e V; 

e) Nenhum dos casos exige crase; 

 
QUESTÃO 07 
 
Leia com atenção as afirmações abaixo: 

I. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 veio substituir o Formulário 

Ortográfico de 1943, definindo novas regras ortográficas para a língua portuguesa, 

comumente chamadas de "nova ortografia" ou "ortografia oficial”; 

II. O novo acordo ortográfico visa unificar a escrita nos diversos países falantes do 

português. Em vigor no Brasil desde 2009, o seu uso passou a ser obrigatório a partir 

do dia um de janeiro de 2016; 

III. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei. 

Nas palavras oxítonas esses ditongos continuam acentuados; 

IV. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Apenas 

deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como 

mülleriano (de Müller) e hübneriano (de Hübner); 
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Está correto o que se afirma em: 

 

a) I e IV; 

b) I, II e IV; 

c) II e IV; 

d) I, II e III; 

e) Todas as alternativas estão corretas; 

 
QUESTÃO 08 
 

Leia com atenção as frases a seguir 

I. Ontem, segunda-feira, eu e Clarice fomos ao cinema; 

II. Carlos, português que vende doces na feira, é um ótimo comerciante; 

III. Cora Coralina, poeta do modernismo goiano, é considerada uma lenda; 

IV. Clarice nasceu nas proximidades de Amorinópolis, situada no Estado de Goiás; 

Há em comum nas frases acima: 

a) A presença de aposto; 

b) A ausência de acentuação gráfica; 

c) A redundância de termos; 

d) A supressão dos elementos dêiticos; 

e) A imposição dos elementos dêiticos; 

 
QUESTÃO 09 
 
A imagem abaixo representa de forma fragmentada os elementos básicos da comunicação. 

No entanto, entre o emissor e o receptor sabe-se que existem outros elementos que 

auxiliam na comunicação.  

 

 

Os elementos ausentes na imagem acima são: 

a) Canal, mensagem e código; 

b) Interlocutor, signo e significante; 

c) Signo, significante e mensagem; 

d) Signo, significado e significante; 

e) Signo, interlocutor e ruído; 
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QUESTÃO 10 
 
Leia com atenção as frases abaixo: 

I. Ela era uma criança muito sábia; 
II. Clarice não sabia nada sobre a prova; 

III. O sabiá tem o canto mais lindo; 

 

Em relação às frases acima transcritas é possível afirmar que: 

 

a) A acentuação gráfica altera não apenas palavras, mas o sentido global da frase; 

b) A ausência de acentuação gráfica na palavra sabia no item II alterou o sentido da 

frase; 

c) No item III a palavra canto deve ser substituída por cânto; 

d) Se a palavra sábia no item I for substituída por sabiá a frase não altera o sentido; 

e) Todas as frases contêm erros gramaticais; 

 
QUESTÃO 11 
 
Talvez seja fácil definir e localizar, no tempo e no espaço, um grupo de pessoas; mas 
quando se trata de refletir sobre o fato de que nessa comunidade surgem – ou podem surgir 
– processos culturais específicos, é comum a rejeição à ideia da “cultura surda”, trazendo 
como argumento a concepção da cultura universal, a cultura monolítica. Não me parece 
possível compreender ou aceitar o conceito de cultura surda senão através de uma leitura 
multicultural, ou seja, a partir de um olhar de cada cultura em sua própria lógica, em sua 
própria historicidade, em seus próprios processos e produções. Nesse contexto, a cultura 
surda não é uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte. Não é seu revés. Não 
é uma cultura patológica. 
 

SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 
Depreende-se do texto acima a ideia que: 

a) Existe uma cultura surda que ainda é negada por alguns, mas que precisa ser 

compreendida a partir de sua lógica e historicidade; 

b) O autor do texto não reconhece a existência de uma cultura surda, sobretudo porque 

ela é velada e hipotética; 

c) A chamada “cultura surda” não é uma cultura patológica, pois não é uma cultura; 

d) Só é possível compreender uma cultura particular se a olharmos a partir das culturas 

de massa; 

e) Todas as culturas são patológicas; 

 
Leia com atenção o texto abaixo, pois ele será base para as questões 12 e 13. 

[...] eu acho um fato interessante… né… foi como meu pai e minha mãe vieram 
se conhecer… né…  que… minha mãe  morava no  Piauí com  toda a família… né…meu… 
meu  avô… materno  no caso… era  maquinista… ele sofreu um acidente… 
infelizmente  morreu…minha mãe  tinha  cinco anos… né… e o irmão  mais  velho dela… 
meu  padrinho… tinha dezessete e ele foi obrigado a trabalhar… foi trabalhar no  banco… 
e… ele  foi…o banco… no  caso… estava… com um número de  funcionários cheio e ele 
teve que  ir para outro  local e pediu transferência  prum mais  perto de Parnaíba que era a 
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cidade onde eles  moravam e  por  engano  o… o…escrivão entendeu  Paraíba… né… 
e  meu… minha  família veio parar em  Mossoró que  exatamente o  local  mais  perto onde 
tinha  vaga  pra  funcionário do Banco do Brasil e... ela  foi parar  na  rua do 
meu  pai…  né…e  começaram a  se conhecer…namoraram  onze anos …né… pararam 
algum tempo… brigaram… é lógico… porque todo relacionamento tem  uma briga… né…e 
eu achei esse fato muito interessante  porque foi uma coincidência incrível…né… como 
vieram  se  conhecer… namoraram e hoje… e até  hoje estão  juntos… dezessete  anos de 
casados. 
 

(CUNHA,  M .F. A. (org.) Corpus discurso & gramática: a língua  falada e  escrita na cidade 
de  Natal. Natal: EdUFRN, 1998.) 

 
QUESTÃO 12 
 
Após a leitura do excerto é possível afirmar que se trata de: 

a) Fábula real; 

b) Conto insólito; 

c) Relato pessoal; 

d) Crônica ficcional; 
e) Epopeia contemporânea 

 
QUESTÃO 13 
 
Além de narrar o encontro de amor entre duas pessoas, o excerto de Cunha (1998) 

evidencia: 

a) Marcas da oralidade e a fala espontânea de um acontecimento trivial; 

b) A descrença nos acontecimentos que separam as pessoas umas das outras; 

c) A realidade da vida amorosa no interior do Brasil; 

d) As coincidências da vida e a forma como precisamos encarar a vida amorosa; 

e) As dificuldades encontradas nos relacionamentos a distância; 

 
Leia com atenção o excerto abaixo pois ele será base para as questões 14 e 15. 

 

Será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família normal? Depois 
que a Constituição trouxe o conceito de entidade familiar, reconhecendo não só a família 
constituída pelo casamento, mas também a união estável e a chamada família 
monoparental – formada por um dos pais com seus filhos [...]. Casamento, sexo e 
procriação deixaram de ser os elementos identificadores da família. Na união estável não 
há casamento, mas há família. O exercício da sexualidade não está restrito ao 
casamento – nem mesmo para as mulheres[...]. Diante da evolução da engenharia 
genética e dos modernos métodos de reprodução assistida, é dispensável a prática sexual 
para qualquer pessoa realizar o sonho de ter um filho.  

 
Dias, Maria Berenice. Família Normal. Disponível 

em>http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/%28cod2_697%2910__familia_normal.pdf> 
acesso em 10/08/2018. 

QUESTÃO 14 
 
Das frases abaixo, apenas uma sintetiza o texto acima, marque-a. 

a) Não dá mais para falar em família, mas em famílias; 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/%28cod2_697%2910__familia_normal.pdf
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b) Há uma anormalidade, sobretudo na sexualidade e no conceito de casamento; 

c) A reprodução assistida é uma forma de reforçar tabus sobre a família; 

d) O casamento é um identificador para o conceito de família; 

e) A união estável não é uma forma de constituição familiar; 

 
QUESTÃO 15 
 
Na frase em destaque no texto “[...] O exercício da sexualidade não está restrito ao 

casamento – nem mesmo para as mulheres[...]” há um implícito de que: 

 

a) Há uma digressão histórica promovida pela Constituição Federal; 

b) Na modernidade há uma desconstrução do tabu da virgindade; 

c) Os tabus são reforçados pela sociedade atual, sobretudo pelas famílias 

monoparentais; 

d) O conceito de família é um tema ausente na Constituição; 

e) A ideia de ter um pai para se gerar um filho ainda é fundamental; 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
QUESTÃO 16 
 
Em um concurso público, o candidato precisa responder a prova de raciocínio lógico que 
contem cinco questões, e cada questão possui cinco opções de resposta. Qual a 
probabilidade deste candidato acertar exatamente quatro questões? 

a) 
4

3125
 

b) 
1

625
 

c) 
4

625
 

d) 
2

625
 

e) 
1

3125
 

 
QUESTÃO 17 
 
Uma frase logicamente equivalente a “Se jogo futebol, então sou bom em educação física” 
é: 
 

a) Se sou bom em educação física, então jogo futebol. 
b) Se não jogo futebol, então não sou bom em educação física. 
c) Posso ser bom em educação física sem saber jogar futebol. 
d) Se não sou bom em educação física, então não jogo futebol. 
e) Posso ser jogador de futebol sem ser bom em educação física. 

 
QUESTÃO 18 
 
Sob o ponto de vista da lógica proposicional, a negação da frase “Todos os alunos gostam 
de lógica” é a seguinte: 
 

a) Nenhum aluno gosta de lógica. 
b) Existem alunos que gostam de lógica. 
c) Pelo menos um aluno gosta de lógica. 
d) Apenas um aluno não gosta de lógica. 
e) Existem alunos que não gostam de lógica. 

 
QUESTÃO 19 
 
De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase “José foi à escola e foi 
bem na prova” é: 
 

a) José não foi à escola ou não foi bem na prova. 
b) José não foi à escola e não foi bem na prova. 
c) José não foi à escola e foi bem na prova. 
d) José foi à escola se, e somente se, foi bem na prova. 
e) José foi à escola ou não foi bem na prova. 
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QUESTÃO 20 
 
Qual das proposições abaixo apresenta a menor probabilidade de ser logicamente 
verdadeira? 
 

a) João não gosta de frutas. 
b) João gosta de frutas e Maria gosta de legumes. 
c) João gosta de frutas ou Maria gosta de legumes. 
d) Se João gosta de frutas, então Maria gosta de legumes. 
e) João gosta de frutas, se e somente se, Maria gosta de legumes. 

 
QUESTÃO 21 
 
Com relação ao valor lógico, avalie as afirmações a seguir. 

I. ¬ (p  ^ ¬q) 
II. p → (q → p) 
III. (p v ¬q) → ¬p 
IV. (p ^ q) v (¬p ^ ¬q) 
 

É tautologia apenas o que se afirma em: 
 

a) I 
b) II 
c) I e III 
d) II e IV 
e) III e IV 

 
QUESTÃO 22 
 
Em uma escola de informática, os alunos possuem duas opções para realizarem um 
curso básico de 35 horas. A primeira opção contempla um módulo de duas aulas 
semanais de 1 hora e 10 minutos cada. A segunda opção contempla um módulo de três 
aulas semanais de 50 minutos cada. Considerando que as duas opções do curso 
iniciarão em uma segunda-feira e que não haverá feriados nas datas das aulas, a opção 
de maior duração em semanas é a: 
 

a) Primeira opção, superando a segunda opção em uma semana. 
b) Primeira opção, superando a segunda opção em duas semanas. 
c) Segunda opção, superando a primeira opção em uma semana. 
d) Primeira opção, superando a segunda opção em três semanas. 
e) Segunda opção, superando a primeira opção em duas semanas. 

 
QUESTÃO 23 
 
João, Maria e José são três estudantes, onde cada um estuda uma matéria diferente. Um 
estuda matemática, outro estuda português e o outro estuda inglês. Sabe-se que: 
 

 Maria ou José estudam matemática, mas não ambos. 

 João ou José estudam português, mas não ambos. 

 João estuda matemática ou Maria estuda inglês, mas não ocorrem as duas opções 
juntas. 

 José ou Maria estudam inglês, mas não ambos. 
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Com base nessas informações, é possível afirmar que João, Maria e José estudam, 
respectivamente: 
 

a) Português, inglês e matemática. 
b) Português, matemática e inglês. 
c) Inglês, português e matemática. 
d) Matemática, português e inglês. 
e) Matemática, inglês e português. 

 
QUESTÃO 24 
 
Existem três colegas de faculdade que são muito bons em cálculo, álgebra e trigonometria. 
Um deles é estudante de Engenharia, o outro, de Matemática e o outro de Física. 
Considerando que o Primeiro colega é estudante de Engenharia, que o Terceiro colega é 
muito bom em Cálculo, e que o Segundo colega não estuda física e é ruim de álgebra, 
assinale a alternativa correta: 
 

a) O Segundo colega é muito bom em Cálculo e é estudante de Engenharia. 
b) O Primeiro colega é muito bom em Álgebra e é estudante de Física. 
c) O Terceiro colega é estudante de Física e é muito bom em trigonometria. 
d) O Segundo colega é muito bom em trigonometria e é estudante de Matemática. 
e) O Terceiro colega é estudante de Matemática e é muito bom em álgebra. 

 
QUESTÃO 25 
 
Uma cidade recebe a visita regular de um atacadista de quatro em quatro dias. Ele começou 
a fazer as visitas em uma segunda-feira e retornou pela segunda vez na sexta-feira 
seguinte, e assim sucessivamente. Considerando essas informações, na octogésima quinta 
vez que o atacadista visitar a cidade qual será o dia da semana? 
 

a) Segunda-feira 
b) Terça-feira 
c) Quarta-feira 
d) Quinta-feira 
e) Sexta-feira 

 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com os temas relacionados a raciocínio lógico e matemático, considere o 
conjunto formado por todos os anagramas da palavra ODONTO. Nesse caso, a 
probabilidade de se escolher, ao acaso, um desses anagramas que comece com a letra O 
será: 
 

a) Menor que 30% 
b) Menor que 40% 
c) Igual a 30% 
d) Igual a 40% 
e) Maior que 40% 
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QUESTÃO 27 
 
Considerando as seguintes proposições:  
 

 p: A união de conjuntos é comutativa e a diferença de conjuntos é associativa. 

 q: 2 + 3 = 6 ou 3 . 2 = 6. 

 r: A capital de Alagoas é Maceió ou o Brasil é uma ilha.  
 
Podemos afirmar que os valores lógicos de p, q e r são, respectivamente: 
 

a) V, V e V. 
b) V, F e F. 
c) F, F e F. 
d) F, V e F. 
e) F, V e V. 

 
QUESTÃO 28 
 
Analisando uma sequência de procedimentos como ABCD conclui-se que o procedimento 
A é executado primeiro, depois o procedimento B, depois o C e, e por fim, o procedimento 
D. Duas sequências de procedimentos são equivalentes, quando, agindo sobre o mesmo 
número não nulo, fornecem resultados iguais. Assim sendo, considere as seguintes 
sequências: 
 

 (1) PQPQ 

 (2) PPQQ 

 (3) PQQP 

 (4) QPQP 
 
Se o procedimento P inverte o número e o procedimento Q dobra o número, então são 
equivalentes as sequências: 
 

a) (1) e (2) 
b) (1) e (3) 
c) (1) e (4) 
d) (2) e (3) 
e) (2) e (4) 

 
QUESTÃO 29 
 
Considere as três sequências numéricas: 
 

 (12, 4, 15) 

 (36, 9, 20) 

 (21, ?, 35) 
 
Estas sequências numéricas obedecem a uma lógica para sua formação. De acordo com 
esta lógica, qual o número ausente da última sequência que está indicado por um sinal de 
interrogação? 
 

a) 3 
b) 5 
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c) 14 
d) 18 
e) 48 

 
QUESTÃO 30 
 
Considere verdadeiras as afirmações: 

 Todo fazendeiro é agrônomo. 

 Não há músico que não seja agrônomo. 

 Carlos é músico. 
 
A partir dessas afirmações, é correto concluir que: 
 

a) Não é possível Carlos ser agrônomo. 
b) Se Carlos é músico, então ele é fazendeiro. 
c) Carlos não é fazendeiro. 
d) Se Carlos é músico, então ele é agrônomo. 
e) Qualquer fazendeiro é músico. 

 
 
  



UNIFIMES | AG. TÉC. ADM. – MÉDICO VETERINÁRIO - 13 - 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 31 
 
O risco cirúrgico se refere à incerteza e ao risco potencial de fatalidade ou complicações 

resultantes da anestesia ou da cirurgia. Em paciente cuja avaliação pré-anestésica 

apresentou condição clínica (física) com uremia, toxemia, desidratação e hipovolemia 

graves, anemia, descompensação cardíaca e febre alta; pela classificação do status físico 

preconizada pela ASA (Sociedade Norte-Americana de Anestesiologistas) deve ser 

classificado em paciente: 

 

a) ASA I 

b) ASA II 

c) ASA III 

d) ASA IV 

e) ASA V 

 
QUESTÃO 32 
 
Efeito que o sulfato de atropina não exerce sobre o paciente inclui: 

 

a) Diminuição da salivação 

b) Aumento do tono vagal 

c) Diminuição da motilidade gastrointestinal 

d) Midríase 

e) Prevenir o laringoespasmo 

 
QUESTÃO 33 
 
A dexmedetomidina, o enantiômetro dextrógiro da medetomidina, é uma alfa-2 agonista 

adrenérgico amplamente utilizado para sedação e analgesia em cães e gatos. Com relação 

ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  

 

(   )  A administração de dexmedetomidina promove uma redução dose-dependente no 

requerimento do isofluorano, que pode ser superior a 80%.  

(   )  Seus efeitos cardiovasculares compreendem aumento da resistência vascular 

sistêmica, bradicardia e diminuição da contratilidade.  

(   )  Em doses terapêuticas, a dexmedetomidina não promove redução no fluxo 

sanguíneo para cérebro, coração, fígado e rins.  

(   )  A administração de atipamezole antagoniza o efeito sedativo da dexmedetomidina, 

porém não reverte seu efeito analgésico.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

a) F – F – V – F  

b) F – V – F – V  

c) V – V – F – V  
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d) V – F – V – F 

e) F – V – V – V 

 
QUESTÃO 34 
 
Um cão sem raça definida, de 16 kg e 3 anos de idade, foi atropelado e apresentou um 

hematoma extenso na região craniana dorso lateral direita. O clínico solicitou um exame 

radiográfico da cabeça, para avaliar melhor a lesão. Das alternativas listadas a seguir, 

assinale a que seria melhor indicada para anestesiar este paciente, para a realização do 

exame radiográfico: 

 

a) diazepam e propofol 

b) xilazina e tiletamina-zolazepam 

c) acepromazina e tiletamina-zolazepam 

d) diazepam e cetamina 

e) acepromazina e cetamina 

 
QUESTÃO 35 
 
A convulsão é o distúrbio neurológico mais comum na medicina de pequenos animais. Em 

geral, os clientes ficam perturbados emocionalmente pela natureza imprevisível e violenta 

das crises convulsivas. Com o tratamento apropriado, o paciente e o cliente pode 

geralmente manter uma boa qualidade de vida. Com base no texto acima se pode afirmar 

corretamente: 

 

a) A epilepsia secundária é a mais comum em cães 

b) A manifestação clínica é caracterizada apenas por crises convulsivas generalizadas 

c) Cães com epilepsia idiopática sofrem as primeiras crises convulsivas entre um e cinco 

anos de idade 

d) O tratamento é necessário ao longo de toda a vida do animal 

e) Todas estão corretas 
 
QUESTÃO 36 
 
Um cão poodle de 4 anos de idade chegou a uma Clínica Veterinária com histórico de havia 

15 dias ter começado a apresentar convulsões (1 a cada 3 dias), andando em círculo e não 

reconhecendo algumas pessoas da casa. Nesta última semana o animal parou de andar, 

está gemendo e não consegue beber água e se alimentar sozinho. Não havia histórico 

pregresso de trauma, nem acesso a produtos químicos e o animal vive sozinho em um 

apartamento. Vacinas em dia. No exame físico observou-se temperatura corporal 40,2oC, 

nistagmo, inclinação da cabeça, cegueira, paralisia dos nervos facial e trigêmio, ataxia, 

convulsões. Não foi verificado quaisquer ferimentos externos ou inflamações. Foi solicitado 

exame do líquor para cultura e citologia onde verificou-se ausência de crescimento 

bacteriano, ↑ proteínas, pleocitose por linfócitos e monócitos. Após uma semana do 

atendimento o animal veio a óbito. Diante destes achados é possível suspeitar que este 

animal era portador de:  
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a) Meningite bacteriana.  

b) Encefalite por cinomose.  

c) Raiva.  

d) Encefalopatia hepática. 

e) Meningoencefalite granulomatosa.  

 
QUESTÃO 37 
 
Assinale abaixo o protocolo de tratamento específico para cães com leishmaniose visceral 

autorizado pelo Ministério da Saúde: 

 

a) Anfotericina B + alopurinol 

b) Glucantime + Anfotericina B 

c) Aminosidina + Anfotericina B 

d) Miltefosine + Glucantime 

e) Miltefosine + Alopurinol 

 
QUESTÃO 38 
 
No tocante ao hipotireoidismo canino, analise as afirmações abaixo: 

 

I. Qualquer disfunção no eixo hipotalâmico – adrenal – tireoidiano altera a produção 

dos hormônios T3 e T4, que pode acarretar hipotireoidismo. 

II. O hipotireoidismo primário é resultante da perda progressiva do tecido tireoidiano 

funcional. 

III. As principais causas de hipotireoidismo secundário são malformação congênita ou 

destruição da pituitária causada por medicamentos ou outros hormônios. 

IV. Os sinais metabólicos observados em cães com hipotireoidismo incluem aumento 

de apetite, perda de peso, hipertermia, letargia e intolerância ao exercício. 

V. O hemograma pode revelar anemia normocítica normocrômica arregenerativa em 

cerca de 30% dos cães hipotireóideos. 

 

Após análise das afirmações acima, assinale a alternativa com as afirmações verdadeiras: 

 

a) II, III e V. 

b) III, IV e V. 

c) II, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, III e IV. 

 
QUESTÃO 39 
 
Qual o decúbito e acesso ideal para a realização de uma cistotomia em felino macho?  

 

a) Decúbito ventral e acesso pré-umbilical.  

b) Decúbito dorsal e acesso pré-umbilical.  

c) Decúbito lateral e acesso pelo flanco.  
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d) Decúbito dorsal e acesso pré-retroumbilical.  

e) Decúbito dorsal e acesso retroumbilical. 

 
QUESTÃO 40 
 
Um paciente canino (A) apresentou agenesia renal e em outro canino (B) foi diagnosticado 

ectopia renal. O que se identifica na imagem do ultrassom em A e B, respectivamente.  

 

a) Mudança topográfica do rim e ausência de um rim.  

b) Mudança topográfica dos dois rins e ausência de um rim.  

c) Ausência de um rim e mudança topográfica do rim.  

d) Ausência dos dois rins e mudança topográfica do rim.  

e) Mudança topográfica dos dois rins e ausência dos dois rins. 

 
QUESTÃO 41 
 
Um cão foi atropelado por uma moto e percebeu sensibilidade torácica, seguido de 

dificuldade respiratória. No exame radiográfico observou-se deslocamento dorsal da 

traqueia e da silhueta cardíaca com afastamento do ápice cardíaco em relação ao esterno; 

aumento da radioluscência na periferia dos campos pulmonares e fratura do 5° arco costal 

direito são achados radiográficos compatíveis de: 

 

a) Hérnia diafragmática. 

b) Efusão pleural. 

c) Pneumotórax. 

d) Tumor de mediastino. 

e) Enfisema pulmonar. 

 
QUESTÃO 42 
 
Assinale um importante achado no hemograma que se mostra altamente sugestivo da 

infecção pelo vírus da cinomose: 

 

a) corpúsculo de Lentz 

b) anel de Cabot 

c) pontilhado basófilo 

d) corpos primários enegrecidos 

e) corpúsculos intracitoplasmáticos virais 

 
QUESTÃO 43 
 
Leia as afirmativas abaixo. Elas dizem respeito às anemias hemolíticas.  

 

I. As anemias hemolíticas imunomediadas apresentam como principal característica a 

presença de corpúsculos de Lentz no interior das células.  

II. As anemias hemolíticas intra-vasculares são acompanhadas de hemoglobinemia e 

hemoglobinúria  
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III. As anemias hemolíticas causadas pela infecção por Anaplasma spp. ocorrem 

principalmente pela retirada e destruição da célula pelo sistema monocítico 

fagocitário. 

  

Está(ão) correta(s): 

 

a) I, II, III 

b) Apenas II 

c) Apenas I 

d) Apenas III 

e) Apenas II e III 

 
QUESTÃO 44 
 
Analise as afirmativas abaixo:  

 

I. As enzimas CK, LDH e AST são utilizadas para o diagnóstico de lesão muscular, 

sendo CK considerada a mais específica.  

II. Na avaliação bioquímica renal, a dosagem de ureia é considerada um melhor 

indicador da capacidade de filtração glomerular do que a dosagem de creatinina.  

III. Fosfatase alcalina (ALP) e gama glutamil transferase (GGT) são enzimas utilizadas 

no diagnóstico de icterícia hemolítica.  

 

Está(ão) correta(s): 

 

a) I, II e III  

b) Apenas I  

c) Apenas II 

d) Apenas I e II 

e) Apenas II e III 

 
QUESTÃO 45 
 
Exames laboratoriais associados com outros métodos diagnósticos auxiliam o clínico 

veterinário na elucidação das enfermidades. Assinale a alternativa correta que justifica o 

profissional submeter amostras de sangue para análise hematológica. 

 

I. Indicar a existência de doença infecciosa. 

II. Classificar um distúrbio fisiopatológico. 

III. Avaliar alterações em um estado patológico (tanto por progressão natural da doença 

quanto em decorrência de terapia clínica). 

IV. Eliminar uma possível causa para a doença do animal. 

V. Detectar um estado patológico não identificado. 

 

São corretas as citações: 
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a) III, IV, V 

b) II, III 

c) I, II, III, IV 

d) I, II, III, IV, V 

e) II, III, IV 

 
QUESTÃO 46 
 
Sobre a displasia coxo-femoral, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas:  

 

(   )  A displasia coxo-femoral é o crescimento/desenvolvimento anormal da articulação 

coxo-femoral e ocorre, normalmente, nas duas articulações.  

(   )  Fatores ambientais podem se sobrepor ao genótipo poligênico que determina a 

ocorrência de displasia, resultando em animais geneticamente displásicos, porém 

radiograficamente sadios.  

(   )  Os componentes genéticos que determinam a ocorrência de displasia coxo-femoral 

se manifestam provocando a deformação da cabeça femoral e acetábulo.  

(   )  Restringir a taxa e velocidade de crescimento dos filhotes pode diminuir o grau de 

incongruência articular na idade adulta naqueles animais geneticamente competentes para 

desenvolverem displasia coxo-femoral.  

(   )  O volume e qualidade muscular de cães displásicos interfere na patofisiologia da 

enfermidade, e quanto maior a massa muscular, mais brandos tendem a ser as 

manifestações da doença.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  

 

a) V – V – F – V – V 

b) F – V – F – V – F  

c) V – F – V – F – F  

d) V – V – F – F – V  

e) F – F – V – V – F 

 
QUESTÃO 47 
 
Os Otohematomas podem acontecer em cães e gatos. A região interna da orelha fica 

normalmente aumentada de volume, podendo ser numa parte ou em toda superfície interna. 

As causas são variadas e podem estar associada com otite externa, com presença de dor 

e irritação. Muitos tratamentos medicamentosos têm sido empregados, no entanto o 

procedimento cirúrgico é o mais recomendado. Dentro dessa perspectiva, o tratamento 

cirúrgico mais indicado é:  

 

a) Fazer uma incisão elíptica na região interna da orelha, retirar todo o conteúdo e 

suturar a região interna da orelha ultrapassando a cartilagem e ancorando na parte 

externa, fazendo pontos em forma de U invertido.  
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b) Fazer uma incisão elíptica na região externa da orelha, retirar todo o conteúdo e 

suturar a região externa da orelha ultrapassando a cartilagem fazendo pontos em 

forma de U invertido.  

c) Fazer uma incisão retilínea na parte externa da orelha, retirar o conteúdo e deixar 

cicatrizar por segunda intenção, sem aplicação de pontos.  

d) Fazer uma incisão retilínea na parte interna da orelha, retirar o conteúdo e proceder 

a sutura da parte interna da orelha com a cartilagem e a região externa com pontos 

em U, transversal a incisão.  

e) Fazer várias incisões na região interna da orelha, deixar drenar todo conteúdo até a 

cicatrização da ferida. 

 
QUESTÃO 48 
 
Foi atendido no Centro de Saúde Animal, um canino, macho, SRD, em torno de 3 anos de 

idade, de 12 kg, com histórico de atropelamento há aproximadamente 3 dias. Segundo a 

informação da proprietária o animal não apoiava o membro torácico direito e quando a 

região era manipulada demonstrava sinais de dor e agressividade. Durante a anamnese foi 

relatado que o animal havia sido atropelado. Ao exame físico o canino apresentava-se 

normal a auscultação, hidratado, temperatura retal de 37,6C, mucosas normocoradas, 

edema no membro anterior direito, mais precisamente na região do rádio, dor frente à 

palpação e resposta sensorial ao pinçamento dos dedos. Os exames complementares 

solicitados foram hemograma e bioquímico, como ureia, creatinina, fosfatase alcalina e 

alanina aminotransferase. O paciente foi então encaminhado para a realização de exames 

radiográficos no membro afetado, nas posições látero-lateral e caudocranial. Constatou-se 

a presença de uma fratura completa diafisária transversal de rádio e ulna. O tratamento 

correto para esta fratura é a utilização de: 

 

a) Um pino intramedular de steinmann no rádio 

b) Dois pinos intramedulares de steinmann na rádio e ulna 

c) Placa óssea de reconstrução na ulna 

d) Placa de compressão dinâmica no rádio com efeito compressivo 

e) Fixação dos fragmentos com fios de aço no rádio e ulna 

 
QUESTÃO 49 
 
Um felino, fêmea de 13 anos de idade, da raça persa, castrado, pesando 2,5kg foi admitido 

para atendimento, com queixa clínica de cistite havia três anos e, no momento, apresentava 

apatia, êmese, hiporexia, hipodipsia e normúria. Foram realizados exames laboratoriais 

(hemograma e bioquímicos), observando-se leucocitose, além de creatinina e uréia 

aumentadas. Também foram realizados exames radiográfico e ultrassonográfico do 

abdômen. Ao exame radiográfico visibilizou-se presença de estrutura de maior 

radiopacidade em região de ureter esquerdo, medindo 0,6 cm x 0,3cm (comprimento x 

altura) pela projeção lateral, sugestivo de cálculo uretral. No exame ultrassonográfico não 

foi observada imagem que sugerisse a presença de cálculo em ureter, provavelmente 

devido a acentuada quantidade de conteúdo gasoso em alças intestinais, dificultando sua 

avaliação. No entanto, foram visibilizados rins com pelve dilatada, sugerindo hidronefrose 
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e megaureter bilateral, indicativo de processo obstrutivo. Foi recomendado o procedimento 

cirúrgico de ureterotomia para retirada do cálculo. Nos casos de obstrução uretral por 

urólitos o procedimento recomendado é fazer: 

 

a) Ureterotomia e ureterorrafia com pontos isolados simples usando fio 4-0 

(poliglecaprone) 

b) Pielotomia com irrigação de solução fisiológica 

c) Nefrectomia unilateral 

d) Cistectomia parcial 

e) Ureterectomia total 

 
QUESTÃO 50 
 
Estudos demonstram que a irrigação controlada sob pressão com solução salina isolada ou 

associada a um antisséptico, diretamente no sítio cirúrgico, diminui em até 90% o inócuo 

bacteriano, sendo uma prática importante para minimizar riscos de infecção do sítio 

operatório. Em relação ao processo de diluição responda: quantos ml de um antisséptico 

“X” com 0,5% de concentração devem ser adicionados em uma solução fisiológica de 500 

ml, para tornar-se uma solução final a 0,05?  

 
a) 20 ml 
b) 75 ml 
c) 25 ml 
d) 50 ml 
e) 2,5 ml 

 
 
 
 


