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  POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Questão 1 - Analise as alternativas a seguir sobre o 

conceito de Saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de 

Saúde (1986) e assinale a alternativa correta. 

a) Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições 

econômicas da população. 

b) As causas que determinam o processo de saúde/doença têm 

origem orgânica. 

c) Saúde é ausência de doença. 

d) Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, social e 

mental. 

e) A Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas: 

I. Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como 

um direito do cidadão e um dever do Estado. 

II. Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi 

possível após longa luta política e graças à atuação do 

Movimento pela Reforma Sanitária. 

III. A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve 

início em um contexto político e econômico desfavorável. 

IV. O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de 

saúde para grande parte da população brasileira. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) I e IV, apenas. 

 

 

Questão 3 - Sobre os Determinantes Sociais de Saúde 

(DSS), assinale a alternativa correta. 

a) A relação entre os determinantes da saúde e a saúde das 

pessoas não tem ligação com os níveis de vida da sociedade, 

atingindo apenas o nível macroambiental.  

b) Normalmente, são poucos os fatores que influenciam o 

processo saúde/doença das pessoas e a presença desses 

fatores não determina o estado de saúde da população.  

c) A maior parte da carga de doenças ocorre devido às condições 

em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e 

envelhecem.  

d) A diversidade genética, o sexo, a dieta, a nutrição e os 

processos de envelhecimento são determinantes fundamentais 

da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente 

para promover e recuperar a saúde.  

e) Recomenda-se que as abordagens ligadas aos determinantes 

sociais seja implementada por meio de um “programa” que é 

executado envolvendo somente os usuários do Sistema Único 

de Saúde. 

Questão 4 - Considerando o que dispõe o Decreto 

Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca das 

“Regiões de Saúde”, considere as seguintes afirmativas: 

I. Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído 

por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 

a execução de ações e serviços de saúde.  

II. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 

articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais 

pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).  

III. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, 

compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos 

respectivos Estados em articulação com os Municípios.  

IV. As Regiões de Saúde não poderão ser referência para as 

transferências de recursos entre os entes federativos. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) I, II e III.  

 

 

Questão 5 - A respeito do Controle Social no Sistema Único 

de Saúde, analise as seguintes assertivas. 

I. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter 

permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por 

cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por 

cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.  

II. A Constituição Federal de 1988 não faz referência ao controle 

social no SUS.  

III. O controle social no SUS é exercido pela sociedade civil 

organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde.  

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são 

instrumentos legais de controle social. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II, III e IV.  

b) III e IV, apenas.  

c) I, II e III, apenas.  

d) I e II, apenas.  

e) I e IV, apenas.  
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Questão 6 - A Lei 8.080/1990, além de constituir um 

instrumento legal e normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), 

é também uma fonte de conceitos operacionais. Nesse sentido, 

integralidade, no âmbito do SUS, é entendida como: 

a) Medida de centralização de decisões para resolver os 

problemas de saúde no nível nacional. 

b) Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo 

dos serviços preventivos. 

d) Uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário 

decorrente do meio ambiente. 

e) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente. 

 

 

Questão 7 - O artigo 200 da Constituição Federal de 1988, 

em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a 

formação na área da Saúde. Portanto, as questões da 

educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições 

finalísticas do sistema. Para observá-lo e efetivá-lo, o Ministério 

da Saúde tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias 

estratégias voltadas para a adequação da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de 

saúde da população e ao desenvolvimento do SUS. Nesse 

contexto, uma política vem sendo desenvolvida com a 

finalidade de contribuir para a transformação dos processos 

formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, e para a 

organização do processo de trabalho em saúde. A que política 

nacional o texto se refere? 

a) Política Nacional de Educação Popular em Saúde. 

b) Política Nacional de Educação Permanente para o Controle 

Social em Saúde. 

c) Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

d) Política Nacional de Educação Continuada em Saúde. 

e) Política Nacional de Promoção da Educação em Saúde. 

 

  

Questão 8 - A representação paritária composta pelos 

Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e 

pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados é 

denominada: 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

b) Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

c) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). 

d) Comissão Intergestores Regional (CIR). 

e) Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

 

 

Questão 9 - O Decreto 7.508/11 estabelece a organização 

do SUS em Regiões de Saúde, tendo como objetivos: 

I. Garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, 

constituída por ações e serviços de atenção primária, 

vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e 

emergência e atenção ambulatorial e hospitalar especializada. 

II. Efetivar o processo de descentralização, com 

responsabilização compartilhada, favorecendo a ação 

solidária e cooperativa entre os entes federados. 

III. Reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da 

conjugação interfederativa de recursos. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) II e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) I, II e III.  

e) I, apenas.  

 

 

Questão 10 - A conferência de Alma-Ata definiu a APS 

como “cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho 

e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e 

socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na 

comunidade aos indivíduos e às famílias, com a sua total 

participação e a um custo suportável para as comunidades e 

para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de 

autonomia e autodeterminação”. Dessa definição emergiram, 

naquele momento, elementos essenciais da APS. 

São elementos essenciais da APS: 

I. A educação em saúde; o saneamento básico; o programa 

materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar. 

II. A prevenção de endemias; o tratamento apropriado das 

doenças e danos mais comuns e a provisão de medicamentos 

essenciais. 

III. A promoção de alimentação saudável e de micronutrientes e a 

valorização das práticas complementares. 

IV. O programa de saúde do homem; o programa saúde na escola 

e alimentação saudável. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e III, apenas.  

b) II, III e IV, apenas.  

c) I, II e III, apenas.  

d) II e IV, apenas.  

e) I, II, III e IV. 
  

 
 



   Medicina Veterinária – Animais de produção – p. 4 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS – MEDICINA 
VETERINÁRIA   

Questão 11 - A toxoplasmose é uma protozoonose de 

distribuição mundial. Doença infecciosa, congênita ou adquirida, 

causada por um protozoário, acometendo diversas espécies de 

animais. Seu agente é o Toxoplasma gondii, podendo gerar aborto e 

fetos malformados. Sobre a toxoplasmose, é correto afirmar: 

 A toxoplasmose pode ser transmitida de mãe para filho. 

 O gato e outros felinos são os hospedeiros intermediários. 

 Os taquizoítos teciduais estão presentes nos animais 

homeotérmicos. 

 O ciclo biológico do Toxoplasma gondii ocorre em apenas uma 

fase. 

 Os roedores são os hospedeiros definitivos. 

 

 

Questão 12 - Considerando um cão que apresenta o vírus da 

raiva em sua saliva e ausência de qualquer alteração clínica, como 

pode ser classificada a modalidade de fonte de infecção assumida por 

esse animal? 

 Portador convalescente. 

 Portador em incubação. 

 Doente em fase aguda. 

 Doente em fase prodrômica. 

 Doente atípico. 

 

 

Questão 13 - A história natural de uma doença está 

associada à descrição da progressão, desde o momento de exposição 

aos agentes causais até a recuperação ou morte. Sobre o período 

prodrômico de uma doença, é correto afirmar: 

 É o espaço de tempo entre o momento em que o vetor 

biológico se infecta e o momento em que se torna 

infectante. 

 É o intervalo de tempo em que o indivíduo infectado 

começa a eliminar o agente da doença até o momento 

em que ele deixa de excretá-lo. 

 É o momento no tempo que se estende desde o 

momento de manifestação da doença até os sinais 

clínicos se tornarem evidentes, possibilitando a 

realização de diagnóstico. 

 É o espaço de tempo correspondente ao 

desenvolvimento progressivo de todo o processo saúde-

doença, do momento visível de sinais clínicos até a 

resolução final da doença. 

 É o intervalo de tempo que vai desde a entrada do 

agente biológico no organismo do hospedeiro até o 

momento em que sua evidência é possível por meio de 

diagnósticos. 

Questão 14 - Sobre o processo saúde-doença e os conceitos 

de epidemiologia, é correto afirmar: 

 A letalidade é a relação entre o número de mortos em 

uma localidade e a população da localidade no 

período. 

 Os coeficientes de morbidade apresentam a 

frequência de uma doença em uma população em 

uma região, em um determinado período de tempo, 

indicando uma reflexão sobre a probabilidade de um 

indivíduo da população-alvo adoecer. 

 Caso alóctone de uma doença é o caso confirmado e 

detectado no mesmo local onde ocorreu a 

transmissão. 

 A taxa de mortalidade é relação entre o número de 

mortos em uma localidade e o número de novos casos 

da doença na mesma localidade e período. 

 A infectividade é a medida de virulência dos agentes 

transmissíveis. 

 

Questão 15 - São objetivos do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN): 

 Coletar e processar os dados de natalidade em todo 

território nacional. 

 Contribuir com o levantamento epidemiológico dos 

dados de mortalidade sem assistência hospitalar em 

todos os níveis gerenciais. 

 Informar sobre os dados de mortalidade em uma 

determinada região. 

 Coletar e processar os dados de mortalidade em todo o 

território nacional. 

 Fornecer informações para análise do perfil da 

morbidade. 

Questão 16 - A atuação da Vigilância Epidemiológica 

engloba um ciclo de funções contínuas, intercomplementares e 

específicas que permitem conhecer o comportamento do agravo ou da 

doença-alvo, auxiliando na decisão para as formas eficazes de 

intervenção. São funções da vigilância epidemiológica: 

I. Coleta de dados, análise e interpretação dos resultados, não 

participando do processamento dos dados. 

II. Recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção 

das ações de controle recomendadas. 

III. Avaliação da eficácia e efetividade das medidas empregadas, e 

divulgação das informações pertinentes. 

Está correto apenas o que se afirma em: 
 

 I. 

 II. 

 II e III. 

 III. 

 I e II. 
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Questão 17 - Considere um caso hipotético em que foi 

realizado o teste de tuberculose (tuberculinização), no estado do Rio 

Grande do Sul, em uma população de 2600 bovinos, tendo sido 

detectados 782 animais positivos. O médico-veterinário foi chamado 

para determinar a prevalência da doença na região. O índice 

encontrado foi de (considere para o resultado apenas os dois números 

após a vírgula: 

 0,64% 

 4,46% 

 46,20% 

 25,32% 

 30,07% 

Questão 18 - São atribuições do médico-veterinário nos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 

I. Elaborar estratégias individuais no território de sua 

responsabilidade, desenvolvidas de forma não articulada com as 

equipes ESF. 

II. Prevenir e controlar doenças transmissíveis por alimentos. 

III. Elaborar projetos terapêuticos por meio de discussões periódicas 

em equipe, realizando ações interdisciplinares e desenvolvendo 

a responsabilidade compartilhada. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 II e III. 

 I. 

 II. 

 III. 

 I e III. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 19 - A leptospirose é uma doença zoonótica, 

bacteriana, que pode ser fatal, mundialmente difundida. Sobre o 

diagnóstico e os exames auxiliares da doença, analise as seguintes 

afirmativas: 

I. Um resultado negativo de campo escuro de urina significa que o 

animal não apresenta lesptospirose. 

II. As Leptospiras podem ser encontradas no exame de microscopia 

de campo escuro de sangue na fase de leptospiremia. 

III. A prova de soroaglutinação microscópica é considerada gênero 

específica para Leptospira sp. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
 

 I. 

 I e II. 

 III. 

 II e III. 

 II. 

 

Questão 20 - Considerando a lista de doenças de notificação 

ao Serviço Veterinário Oficial, é/são doença(s) em que o caso 

suspeito, em um animal da espécie bovina, deve ser notificado 

imediatamente: 

I. Leptospirose. 

II. Tétano. 

III. Antraz. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 I. 

 II. 

 I e III. 

 III. 

 II e III. 
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CONTEÚDO ESPECÍFICO – MEDICINA 
VETERINÁRIA – AP 

Questão 21 - As zoonoses são definidas como “Doenças 

transmissíveis de forma natural dos animais vertebrados para o 

Homem e vice-versa” (OMS,1959). É uma zoonose viral: 

a) Tuberculose. 

b) Febre maculosa. 

c) Raiva. 

d) Mormo. 

e) Anemia infecciosa equina. 

 

Questão 22 - Sobre o complexo teníase e a cisticercose 

relacionados ao desafio em saúde pública, analise as seguintes 

afirmativas: 

I. O homem é o hospedeiro definitivo da Taenia solium. 

II. Os bovinos são os hospedeiros intermediários da forma larval 

da Taenia solium. 

III. Os bovinos são os hospedeiros definitivos da Taenia saginata. 

IV. Os suínos criados soltos têm maior probabilidade de 

desenvolverem cisticercose, a qual é diagnosticada por 

exames parasitológicos de fezes (EPF). 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II. 

e) III. 

 

Questão 23 -  Sobre a raiva em mamíferos, analise as 

seguintes afirmações: 

I. Na área rural, o Desmodus rotundus é o principal transmissor 

da raiva em herbívoros, que não morre quando infectado. 

II. A aplicação de substâncias anticoagulantes em morcegos 

hematófagos poderá ser realizada pelo produtor rural. 

III. Para diagnóstico de raiva em equídeos, deve-se coletar o 

encéfalo e a medula espinhal, e, no caso de ruminantes, 

apenas o encéfalo. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
 

 I. 

 II. 

 I e III. 

 II e III. 

 III. 

 

 

Questão 24 - Sobre a febre maculosa brasileira, 

analise as seguintes afirmações: 

I. Um dos agentes etiológicos é a Rickettsia rickettsii. 

II. Entre os sinais clínicos, lesões hemorrágicas podem 

evoluir para necrose. 

III. Não existe tratamento específico, somente sintomático. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 I. 

 II. 

 I e III. 

 I e II. 

 II e III. 

 
 

Questão 25 - Sobre o Programa Nacional de Controle e 

Erradicação de Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCEBT), 

analise as seguintes afirmações: 

I. Nos bovinos e bubalinos, a principal manifestação clínica da 

brucelose é o aborto, que ocorre em torno do 7º mês de 

gestação. 

II. É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas das espécies 

bovinas e bubalinas na faixa etária de 3 a 8 meses e a 

marcação dessas fêmeas é obrigatória. Para isso, utiliza-se 

ferro quente em formato de “V”, acompanhado com algarismo 

indicando o final do ano de vacinação.  

III. Os testes de triagem utilizados para diagnóstico de brucelose 

são o teste de anel do leite e o 2- Mercaptoetanol. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 I. 

 II. 

 I e II. 

 I e III. 

 II e III. 
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Questão 26 - Sabe-se que um certo grau de cetose é um 

estado natural em ruminantes e que a condição patológica só está 

presente quando a absorção e a produção de corpos cetônicos 

excedem sua utilização, resultando em elevação de cetonas séricas. 

Em relação à cetose, leia as seguintes afirmações e classifique-as 

como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) Vacas de alta produção leiteira mantêm-se em balanço 

energético negativo por até 8 semanas pós-parto. 

(    ) A classificação da cetose em clínica e subclínica baseia-

se exclusivamente na concentração de corpos cetônicos 

no sangue, na urina e no leite. 

(    ) A cetose secundária pode ser resultado da ingestão de 

corpos cetônicos pré-formados, principalmente ácido 

lático e butírico em silagem. 

(    ) Além de queda gradual do consumo e na produção de 

leite, animais clinicamente afetados pela cetose clínica 

apresentam sinais clínicos neurológicos, tais como 

paralisia e movimentos de pedalagem. 

(    ) O desvio da rota metabólica para a produção de corpos 

cetônicos no pós-parto de vacas leiteiras ocorre devido à 

redução das reservas de oxaloacetato. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) F – V – F – V – V. 

b) V – F – V – F – V. 

c) V – V – F – F – V. 

d) V – F – V – V – F. 

e) V – F – V – F – F. 

 

Questão 27 - A remoção dos chifres em animais adultos é um 

procedimento frequente na rotina do médico-veterinário de 

ruminantes, tendo como principal objetivo facilitar o manejo dos 

animais, principalmente em sistemas de criação intensiva. Em 

relação a esse procedimento, analise as seguintes afirmações: 

I. O bloqueio anestésico do nervo cornual realiza-se através da 

introdução da agulha entre a base da orelha e a base do chifre. 

II. A descorna com fechamento completo da pele permite uma 

boa cicatrização por segunda intenção. 

III. A descorna cirúrgica sem fechamento da pele é prática 

comum, sendo fator predisponente para complicações, como 

a ocorrência de sinusite. 

IV. A utilização de artifícios, como a resina, para o fechamento da 

ferida cirúrgica tem sido aplicada para redução das 

complicações pós-cirúrgicas. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 

a) I e II. 

b) II, III e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I e III. 

 

 

Questão 28 - Em relação aos cistos ovarianos em vacas 

leiteiras, é correto afirmar que: 

a) Na ausência de um diagnóstico diferencial entre folicular ou 

luteínico, o tratamento dos cistos ovarianos pode ser realizado 

pela combinação de hormônios luteinizantes e luteolíticos. 

b) É considerado cisto toda estrutura anovulatória ovariana com 

diâmetro maior do que 25 mm. 

c) Os cistos ovarianos podem ser classificados em luteínicos ou 

foliculares, de acordo com sua produção hormonal. 

d) A manifestação clínica mais comum em vacas com cisto 

ovariano é a ninfomania, com histórico de ciclos curtos e cios 

constantes. 

e) Cistos foliculares podem ser tratados com análogos de 

prostaglandina, com o intuito de causar a luteinização do tecido 

que compõe o cisto. 

Questão 29 - A intensificação dos sistemas de produção de 

bovinos leiteiros foi possível, em grande parte, graças à utilização de 

alimentos concentrados na dieta. Atualmente, a busca por altos 

índices de produção tem encorajado nutricionistas e produtores a 

tornarem cada vez maiores os níveis de inclusão de carboidratos de 

rápida digestão na dieta de vacas de melhor desempenho. Apesar de 

proporcionar altos volumes de produção, a grande inclusão de grãos 

tem predisposto esses animais a transtornos importantes, como é o 

caso da laminite. Em relação a essa condição, analise as seguintes 

informações: 

I. A laminite aguda tem sido associada à superalimentação com 

concentrados e sua ocorrência está associada diretamente à 

septicemia, devido ao grande influxo de bactérias gram 

negativas na corrente sanguínea que alteram diretamente o 

fluxo sanguíneo nas lâminas do casco. 

II. A laminite crônica tem sido diagnosticada através da 

observação de alterações no padrão de crescimento do casco, 

como desprendimento da coroa do casco, linha branca 

proeminente, aparecimento de linhas de crescimento irregular 

na parede do casco e alterações na conformação dos cascos. 

III. A rotação e o deslocamento da terceira falange ocorrem em 

ruminantes, assim como nos equinos, como consequência da 

formação de shunts arteriovenosos. 

IV. A degeneração laminar característica da laminite é 

desencadeada, em grande parte, por isquemia e injúria 

citotóxica local e agravada pelo edema, influxo de células 

inflamatórias e microtrombose. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) III e IV, apenas. 

e) IV, apenas. 
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Questão 30 - A distocia é uma importante condição em vacas, 

e, quando mal manejada frequentemente, leva à morte da mãe e do 

bezerro. Em relação ao manejo de partos distócicos, é correto 

afirmar que: 

a) A decisão para realização de qualquer interferência só deve ser 

tomada quando o parto não progride já na segunda fase por 

mais de duas horas ou quando não é observado esforço da 

vaca para a expulsão do feto. 

b) Fetos com apresentação longitudinal são de difícil manipulação 

durante o auxílio ao parto. 

c) Durante o auxílio ao parto, pode ser necessária a aplicação de 

manobras como repulsão, rotação e correção da posição de 

extremidades. 

d) Durante o auxílio ao parto, a tração deve ser realizada em 

sentido único e com força constante. 

e) A fetotomia é uma opção em distocias resultantes de fetos 

gigantes ou com deformidades e em casos de atonia uterina em 

que o feto já esteja morto. 

 

Questão 31 - Desconforto abdominal discreto, dificuldade 

respiratória, abaulamento na fossa paralombar direita, sem grandes 

alterações dos parâmetros fisiológicos são alguns sinais clínicos 

observados no seguinte caso de síndrome cólica: 

a) Timpanismo do ceco. 

b) Torção do cólon maior. 

c) Enterite anterior. 

d) Dilatação gástrica primária. 

e) Enterolitíase. 

Questão 32 - Um equino macho, 18 anos de idade, vem 

apresentando cólicas recorrentes. Durante uma das crises, esse 

animal apresentou dor moderada e intermitente. A sondagem 

nasogástrica é improdutiva e o animal apresenta uma desidratação 

leve. A palpação retal revela ausência de fezes no reto. Diante desse 

quadro clínico, sua suspeita clínica e tratamento são: 

a) Dilatação gástrica e esvaziamento gástrico, associado à 

fluidoterapia. 

b) Torção de cólon maior e encaminhamento do animal a um 

centro cirúrgico. 

c) Compactação intestinal e esvaziamento gástrico, associado à 

fluidoterapia. 

d) Enterólito e encaminhamento do animal a um centro cirúrgico. 

e) Encarceramento nefroesplênico e encaminhamento do animal 

a um centro cirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 33 -  Diversas enfermidades respiratórias podem 

acometer os equinos, principalmente devido ao confinamento e à alta 

densidade de animais encontrada em estabelecimentos equestres. A 

respeito dessas afecções, analise as seguintes alternativas, 

indicando V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(    ) A adenite equina, popularmente conhecida como 

garrotilho, é causada pelo Streptococcus zooepidemicus. 

(    ) A gripe equina é causada pelo Influenzavírus tipo A, 

subtipo equi 1 e 2, sendo o subtipo equi 2 o mais 

patogênico. 

(    ) A rinopneumonite, causada pelo Herpesvírus equi 1, 

causa, nos equinos, sintomas muito semelhantes à 

influenza, além de causar aborto em éguas. 

(    ) A vacinação contra o garrotilho ainda é muito 

questionável, uma vez que a vacina possui pouca 

capacidade imunogênica e os animais adquirem 

imunidade vitalícia após contraírem a doença. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – V – V – V. 

b) V – F – F – V. 

c) F – V – V – V. 

d) F – F – F – V. 

e) V – F – V – F. 

Questão 34 - Alguns cavalos de corrida podem apresentar 

durante a prova um ruído respiratório, que, muitas vezes, acarreta 

perda de performance do animal. Esses animais normalmente são 

conhecidos como “cavalos roncadores”. Sobre isso, analise as 

seguintes afirmações: 

I. A principal causa do ruído é a hemiplegia laringeana, causada 

por paralisia no nervo laríngeo recorrente. 

II. O diagnóstico deve ser feito a partir de cautelosa auscultação 

pulmonar, realizando-se o exame do saco quando necessário. 

III. O tratamento deve ser realizado por meio da administração de 

anti-inflamatórios esteroidais, nebulização quando necessário 

e eliminação de alérgenos do ambiente. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II e III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, apenas. 

e) II, apenas. 
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Questão 35 - Um médico-veterinário é chamado para atender 

a um equino macho, 6 anos de idade, que sofreu um ferimento por 

arame liso na face palmar da canela do membro anterior esquerdo. 

Ao verificar a extensão e a profundidade do ferimento, esse 

profissional se preocupa com a integridade das seguintes estruturas: 

a) Tendão flexor digital superficial e tendão flexor digital 

profundo. 

b) Tendão extensor digital comum e tendão flexor digital 

superficial. 

c) Tendão extensor digital comum e ligamento suspensório do 

boleto. 

d) Tendão extensor digital comum e tendão flexor digital 

profundo. 

e) Tendão flexor digital superficial e nervo digital palmar. 

Questão 36 - É importante agente causador de pneumonia e 

ocasionalmente doença entérica em potros de 1 a 6 meses: 

a) Mycobacterium bovis. 

b) Streptococcus equi subsp equi. 

c) Actinobacillus equuli. 

d) Streptococcus equi subsp zooepidemicus. 

e) Rhodococcus equi. 

Questão 37 - Analise as seguintes afirmações a respeito de 

doenças neurológicas que afetam equinos. 

I. A lesão histológica típica da raiva na espécie é caracterizada 

por encefalomielite e ganglioneurite não supurativas, todavia, 

as lesões histológicas na medula espinhal são raras. 

II. A mieloencefalite protozoárica equina afeta cavalos de 

qualquer idade e cursa com sinais clínicos de ataxia, fraqueza 

de membros e claudicação. Ao exame microscópico, nem 

sempre os esquizontes ou merozoítos de Sarcocystis neurona 

podem ser observados. 

III. A leucoencefalomalácia equina está associada à ingestão 

prolongada de milho mofado com proliferação de Aspergillus 

fumigatus, o qual produz a fumonisa B1. Essa micotoxina 

causa a necrose de substância branca dos hemisférios 

cerebrais. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I e II, apenas. 

e) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 38 - Leia as seguintes afirmações a respeito da 

infecção pelo vírus da diarreia viral bovina (BVDV) em bovinos e 

classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(    ) A diarreia viral bovina (BVD) é causada por um Pestivirus, 

família Flaviviridae, o qual é dividido em genótipos 1 e 2, 

os quais são subdivididos, por sua vez, em 21 e 3 

subgenótipos, respectivamente. 

(    ) 70 a 90% das infecções são transientes e nelas o animal 

desenvolve discreta febre, leucopenia e gera anticorpos 

específicos neutralizantes. 

(    ) A geração de animais persistentemente infectados (PIs) 

ocorre quando a fêmea e o feto são infectados no terço 

final da gestação. 

(    ) A doença das mucosas ocorre em todos os animais PIs e 

está relacionada ao vírus não-citopático. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – F – V – V. 

b) V – V – F – V. 

c) V – V – F – F.  

d) V – F – F – F. 

e) F – F – V – V.  

Questão 39 - Em ovinos e caprinos, o ectima contagioso é 

uma doença zoonótica altamente contagiosa e afeta 

predominantemente animais jovens. Sobre essa doença e seu 

contexto, é correto afirmar que: 

a) É causada por Dermatophilus congolensis.  

b) As lesões geralmente têm início na região interdigital e 

provocam dermatite pustular interdigital nesses locais. 

c) Macroscopicamente, provoca a formação de inúmeras 

vesículas sem crostas. 

d) O agente causador não persiste no meio ambiente por longos 

períodos, visto que é altamente suscetível a tratamentos 

químicos. 

e) É causada por um Orf Virus (ORFV) que afeta inicialmente a 

comissura labial, se estendendo às narinas e à região 

periocular. 

 

Questão 40 - Língua azul é causada por um Orbivírus da 

família Reoviridae, que afeta, entre outras espécies, ovinos. É 

transmitida por insetos do gênero Culicoides e cursa com febre, 

corrimento oral e nasal, além de edema de língua e cianose de 

mucosa oral e nasal. Além dessas, qual a lesão característica dessa 

condição? 

a) Conteúdo abomasal líquido. 

b) Linfadenomegalia generalizada. 

c) Hipoplasia cerebelar. 

d) Edema pulmonar. 

e) Área focal de hemorragia na base da artéria pulmonar. 

  

 
 


