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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.

CÓDIGO 30
OFICIAIS VETERINÁRIOS - VETERINÁRIA
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Os antibióticos são drogas amplamente utilizadas no
tratamento de infecções nos mais variados tecidos. Ob-
serve as afirmativas a seguir, em relação à antibioticoterapia
em cães:

I – Os antibióticos beta lactâmicos possuem capacidade
de atingir concentrações intracelulares efetivas e por isso
são utilizadas no tratamento de hemoparasitoses.
II – Em relação à gentamicina, quanto maior sua
concentração, maior é seu poder bactericida e provavelmente
menor será seu efeito nefrotóxico;
III – Em infecções do trato urinário, as drogas de escolha
empírica quando os resultados de cultura ainda não estão
disponíveis são: cefalosporinas, ampicilina e amoxicilina.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa II está correta;
(B) apenas a afirmativa I e II estão corretas;
(C) apenas a afirmativa I e III estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.

Veterinária
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17) O Diabetes Mellitus canino é uma das endocrinopatias
mais comuns do cão idoso. Para o tratamento dessa doença
NÃO é correto afirmar que:

(A) hipoglicemiantes orais devem ser utilizados como
tratamento inicial;

(B) o uso de insulina está indicado;
(C) o manejo dietético é fundamental no sucesso do

tratamento;
(D) o exercício auxilia na redução do peso e na diminuição

da resistência à insulina.

18) Em relação ao trato gastrointestinal dos equinos é correto
afirmar que:

(A) sua estrutura digestiva é relativamente curta e simples,
se comparada aos carnívoros;

(B) sua digestão é principalmente enzimática e a digestão
microbiana é mínima;

(C) a fermentação microbiana da dieta vegetal é pós-gástrica;
(D) a fermentação microbiana da dieta vegetal ocorre em

região especializada do trato proximal à digestão gástrica.

19) Em relação à fisiologia do sistema reprodutivo da égua,
observe as afirmativas abaixo:

I – A égua no estro, na presença do garanhão, assumirá
uma posição de lordose, com membros posteriores
afastados, pelve inclinada e causa desviada, podendo ainda
everter o clitóris e eliminar pequena quantidade de urina.
II – Trata-se de uma espécie poliéstrica sazonal, com pla-
centa do tipo epiteliocorial.
III – Sua gestação dura cerca de 345 dias.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

20) Em relação à fisiologia do sistema genito-urinário do
equino macho NÃO é correto afirmar que:

(A) a posição em estação é essencial à micção e, portanto,
o macho é incapaz de esvaziar a bexiga quando deitado;

(B) em circunstâncias normais, o macho elimina facilmente
a urina quando em movimento ou trabalhando;

(C) a urina possui consistência espessa, resultado da
presença de muco secretado pelas glândulas dos rins
na pelve e parte superior dos ureteres;

(D) a urina possui altas concentrações de carbonatos e
fosfatos com densidade urinária média em torno de 1040.

21) Os antiinflamatórios analgésicos não esteroidais (AIANE)
são um grupo de agentes farmacológicos frequentemente
utilizados para o alívio da dor leve, moderada ou severa na
medicina veterinária. Observe as afirmativas a seguir a
respeito do uso de AIANE:

I – Quando utilizados em conjunto com analgésicos opióides,
os AIANE conferem efeito sinérgico.
II – Carprofeno e cetoprofeno são AIANE capazes de inibir
preferencialmente a enzima ciclooxigenase 2 (COX-2) e por
isso possuem efeitos colaterais reduzidos.
III – AIANE que inibem preferencialmente ou seletivamente
COX-2 podem ser utilizados sem risco em conjunto com terapia
a base de corticosteróides.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas a afirmativa III está correta;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

22) Em relação aos valores séricos de ureia em cães NÃO
é correto afirmar que:

(A) valores reduzidos podem ser encontrados na
insuficiência hepática;

(B) valores reduzidos podem ser encontrados em animais
com sangramento gastro-intestinal e estados
catabólicos;

(C) valores elevados podem ser encontrados na insuficiência
renal;

(D) valores elevados podem ser encontrados na
desidratação.

23) O complexo hiperplasia endometrial cística / piometra
é a doença endometrial mais importante e frequente da
cadela não castrada. Observe as alternativas a seguir sobre
o tratamento deste complexo:

I – O tratamento de escolha inclui a ovariohisterectomia em
conjunto com terapia de suporte a base de fluidoterapia e
antibioticoterapia;
II – O tratamento clínico só deve ser tentado em fêmeas abaixo
de 6 anos de idade que estejam destinadas a reprodução, se
apresentem com cérvix aberta e sem sinais de doença
sistêmica.
III – O tratamento clínico de fêmeas com cérvix fechada pode
resultar em rompimento uterino e peritonite.

Assinale a alternativa correta.

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.
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24) Um cão é avaliado e durante seu exame físico um sopro
grau IV/VI acompanhado de ritmo sinusal é percebido à
ausculta. Não existem sinais clínicos evidentes mesmo du-
rante o exercício. Os seguintes exames são ideais para avaliar
o estágio de doença cardíaca desse cão:

(A) hemograma, bioquímica e urinálise, apenas;
(B) hemograma, bioquímica, urinálise e eletrocardiografia;
(C) hemograma, bioquímica, urinálise, aferição da pressão

arterial, eletrocardiografia e holter cardíaco;
(D) hemograma, bioquímica, urinálise, aferição da pressão

arterial, radiografia torácica e ecocardiografia;

25) O Pastor Alemão é uma das raças de cães mais utilizadas
pela Polícia Militar, como aliado no trabalho de fiscalização,
segurança e ordem dos locais públicos. A Mielopatia
Degenerativa é uma doença neurológica de grande ocorrência
em cães desta raça e por isso deve ser prontamente
identificada. São sinais ou sintomas clínicos dessa doença,
EXCETO:

(A) paraparesia lenta e progressiva;
(B) ataxia;
(C) dor severa;
(D) atrofia muscular.

26) A Dilatação Vólvulo Gástrico (DVG) é uma afecção aguda
caracterizada pela distensão gasosa severa do estômago
canino. Sobre a DVG é correto afirmar que:

(A) a radiografia não é capaz de auxiliar na diferenciação
entre dilatação gástrica e dilatação vólvulo gástrica;

(B) o tratamento emergencial mais importante na DVG
consiste na administração de fluidos e descompressão
do estômago;

(C) arritimias cardíacas são incomuns e não representam
risco de morte aos animais;

(D) a gastropexia não é indicada e aumenta o risco de reincidiva
da DVG.

27) A osteoartrite é uma doença de caráter progressivo
bastante comum em cães que normalmente se apresenta
de forma secundária a outras doenças osteoarticulares. Sobre
a osteoartrite NÃO é correto afirmar que:

(A) dentre as doenças que podem preceder o aparecimento
da osteoartrite estão a displasia coxo femoral, displasia
de cotovelo e lesões do ligamento cruzado;

(B) a claudicação é o principal sintoma clínico;
(C) os corticosteroides nunca devem ser utilizados no manejo

da osteoartrite secundária;
(D) a radiografia é o método de escolha no diagnóstico dessa

afecção.

28) A diarreia no potro neonato é um distúrbio comum
causado por um grande número de doenças, podendo levar
a sinais clínicos de graus variados. Sobre a diarreia no
potro neonato NÃO é correto afirmar que:

(A) os Clostridium perfringens tipo A, B e C podem levar à
cólica, diarreia sanguinolenta e morte dentro de 48h;

(B) o rotavírus acomete principalmente potros acima de 6
meses de idade;

(C) o Strongyloides westeri é um parasita comum em potros
e geralmente sensível ao tratamento com ivermectina;

(D) os componentes principais da terapia da diarreia do
potro são fluidoterapia, protetores/adsorventes
intestinais e antibióticos.

29) Após iniciada uma antibioticoterapia a base de
aminoglicosídeo em um equino, o mesmo iniciou sinais de
depressão e inapetência. Com base nos efeitos colaterais
dessa classe de antibióticos no equino, é fundamental,
nesse caso, a realização de testes:

(A) da função renal;
(B) da função hepática;
(C) de coagulação;
(D) hormonais.

30) Sobre a piroplasmose dos equinos é correto afirmar
que:

(A) um dos principais agentes causadores é a Babesia
bigemina transmitida por carrapatos;

(B) as principais manifestações clínicas são febre, anemia
hemolítica, hemoglobinúria e morte;

(C) o diagnóstico pode ser feito através da identificação do
parasita intraleucocitário;

(D) o fármaco de escolha na eliminação do estado portador
dos animais infectados é da família das quinolonas.

31) São causas comuns de cólica de origem gastrointesti-
nal em equinos adultos, EXCETO:

(A) compactação alimentar;
(B) impactação do mecônio;
(C) acúmulo de gás colônico;
(D) hipermotilidade intestinal.

32) No tratamento da úlcera de córnea do cavalo estão
indicados, EXCETO:

(A) antibiótico tópico como a tobramicina;
(B) antifúngico tópico como o miconazol;
(C) anti-inflamatório tópico como a prednisolona;
(D) anti-inflamatório sistêmico como a Fenilbutazona.
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33) Em relação à anemia infecciosa equina NÃO é correto
afirmar:

(A) a doença está associada a uma infecção viral persistente
e os animais infectados continuam portadores por toda
a vida;

(B) o tratamento é indicado e reduz a disseminação viral;
(C) animais febris geralmente demonstram anemia hemolítica

e trombocitopenia;
(D) é uma doença de notificação obrigatória.

34) A laminite é uma doença comum que leva a degeneração,
necrose e inflamação das lâminas dérmica e epidérmica da
parede do casco de eqüinos. Sobre o diagnóstico radiográfico
da laminite observe as afirmativas abaixo:

I - As projeções radiográficas iniciais para diagnóstico são
lateromedial e dorsoproximal-palmar distal de 65°;
II – Os sinais radiográficos de laminite incluem deslocamento
ventral do processo extensor em relação ao sulco coronário
da parede do casco, maior distância entre o córtex dorsal
da falange distal e a superfície da parede do casco, além de
rotação ventral da extremidade da falange distal;
III – A progressão da enfermidade pode ser acompanhada
por radiografias periódicas na projeção lateromedial.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

35) Na rabdomiólise de esforço do equino, são exames
laboratoriais auxiliares no diagnóstico, EXCETO:

(A) dosagem sérica de creatina cinase;
(B) dosagem sérica de aspartato aminotransferase;
(C) dosagem sérica de alanina aminotrasferase;
(D) dosagem sérica de lactato desidrogenase.

36) A Aflatoxina é produzida por várias espécies de fungo e
teores acima de 1ppm podem causar lesões orgânicas
graves. O órgão alvo frequentemente afetado em infecções
subagudas é o:

(A) rim;
(B) coração;
(C) fígado;
(D) sistema nervoso central.

37) Sobre a intoxicação por organofosforados, assinale a
alternativa INCORRETA:

(A) a maioria dos compostos tem metabolização e excreção
lentas com grande acúmulo nos tecidos;

(B) sintomatologia advém do acúmulo de acetilcolina nas
junções nervosas pela ligação irreversível à
acetilcolinesterase;

(C) miose, salivação, tremores musculares e dispnéia fazem
parte dos sinais clínicos;

(D) o tratamento é baseado no uso de terapia suporte, carvão
ativado, atropina e oximas;

38) São bactérias comumente causadoras de pneumonia
em potros, EXCETO:

(A) Bordetella bronchiseptica;
(B) E. coli;
(C) Klebsiella;
(D) Streptococcus spp.

39) As mudanças endocrinológicas que acontecem na égua
durante a gestação são diferentes das observadas para os
demais animais domésticos devido à formação de estruturas
temporárias produtoras de gonadotrofina coriônica equina
chamadas:

(A) cálices endometriais;
(B) corpos lúteos acessórios;
(C) corpos lúteos secundários;
(D) alantocórios.

40) Sobre os tranquilizantes/sedativos fenotiazínicos NÃO
é correto afirmar que:

(A) melhoram o poder analgésico de outras drogas;
(B) podem levar a efeitos extrapiramidais em cavalos;
(C) possuem efeito antiemético;
(D) aumentam o limiar de convulsão em cães epiléticos.

41) São várias as classes de anestésicos utilizadas
rotineiramente na medicina veterinária. Assinale a alternativa
que contém exemplos de anestésico dissociativo, barbitúrico
e volátil respectivamente:

(A) ketamina, xilazina, halotano;
(B) ketamina, etomidato, isoflurano;
(C) tiletamina, pentobarbital sódico e óxido nitroso;
(D) ketamina, thiopental sódico e propofol.
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42) Em relação à indução do abortamento em éguas assinale
a alternativa INCORRETA:

(A) pode ser necessária em casos de gestação gemelar e
coberturas indesejáveis;

(B) estradiol, lavagem uterina e prostaglandina estão
indicados;

(C) se a lavagem uterina for realizada antes do 80° dia de
gestação, o fluido promoverá a separação entre as
vilosidades coriônicas e o endométrio;

(D) a prostaglandina é mais eficiente quando a placenta já
assumiu a produção de progesterona na gestação.

43) A influenza equina é uma enfermidade de grande
importância econômica em vários países. Avalie as afirmativas
abaixo sobre a influenza equina:

I – Trata-se de uma doença altamente contagiosa,
caracterizada por febre, depressão, descarga nasal e queda
da performance física.
II – A infecção pode ser fatal para potros, animais mantidos
em más condições zootécnicas, não vacinados ou lactentes
que não ingeriram colostro.
III – Apesar da capacidade de transmissão interespécie do
vírus, ainda não há evidências de transmissão do vírus de
eqüinos para caninos.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

44) Durante a monitoração de um procedimento anestésico,
o paciente demonstra taquicardia e taquipnéia. A alternativa
a seguir que NÃO explica tais alterações é:

(A) hipoxemia;
(B) hipercarbia;
(C) dor;
(D) hipotermia.

45) Um leucograma de stress no cão é caracterizado por:

(A) leucocitose, neutrofilia, linfopenia, monocitose,
eosinopenia;

(B) leucocitose, neutropenia, linfocitose, monocitopenia,
eosinofilia;

(C) leucopenia, neutrofilia, linfopenia, monocitose,
eosinopenia;

(D) leucopenia, neutropenia, linfocitose, monocitopenia,
eosinofilia.

46) São alterações metabólicas encontradas em cadelas
prenhas, EXCETO:

(A) resistência à insulina;
(B) hipocalcemia;
(C) hipercalcemia;
(D) hipoglicemia.

47) Observe as afirmativas a seguir acerca dos efeitos dos
glicocorticóides em cães:

I – Suas ações sobre o sistema imune incluem a redução
da produção de mediadores inflamatórios e diminuição da
imunidade mediada por células.
II – Seus efeitos metabólicos incluem o antagonismo à
insulina através da diminuição da gliconeogênese e redução
do catabolismo proteico.
III – Sobre a cicatrização, os principais efeitos advêm da
inibição de fibroblastos e da síntese de colágeno.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

48) São várias as manifestações oculares de doenças
sistêmicas no cão. Assinale a alternativa que NÃO inclui
um agente infeccioso causador de uveíte:

(A) Ehrlichia canis;
(B) Leshmania sp;
(C) Leptospira sp;
(D) Cheyletiella sp.

49) A dermatofitose é uma das infecções zoonóticas mais
comuns em cães. Assinale o microorganismo que NÃO
está incriminado neste tipo de infecção:

(A) Microsporum canis;
(B) Microsporum gypseum;
(C) Demodex canis;
(D) Trichophyton mentagrophytes.

50) São causas de poliúria e polidipsia no cão, EXCETO:

(A) Diabetes mellitus;
(B) hipotireoidismo;
(C) hiperadrenocorticismo;
(D) piometra.
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51) São doenças de notificação obrigatória em equinos,
EXCETO:

(A) febre catarral maligna;
(B) mormo;
(C) garrotilho;
(D) encefalomielite.

52) São considerados órgãos linfoides:

(A) timo, baço e linfonodos;
(B) baço, fígado e linfonodos;
(C) timo, fígado e baço;
(D) timo, fígado e linfonodos.

53) Sobre o processo de imunização de um animal é correto
afirmar que:

(A) a imunidade passiva é aquela produzida pela vacina;
(B) a imunidade ativa é aquela transmitida através de soros;
(C) a imunidade passiva é duradoura;
(D) transfusão sanguínea e colostro são exemplos de

imunização passiva.

54) De acordo com o Código de Ética do Médico Veterinário,
são considerados infração gravíssima passível de cassação
do exercício profissional os seguintes atos, EXCETO:

(A) praticar atos profissionais que caracterizem a imperícia,
a imprudência ou a negligência;

(B) praticar qualquer ato profissional sem consentimento
formal do cliente, salvo em caso de iminente risco de
morte ou de incapacidade permanente do paciente;

(C) praticar qualquer ato que evidencie inépcia profissional,
levando ao erro médico veterinário;

(D) isentar-se de responsabilidade por falta cometida em
suas atividades profissionais, independente de ter sido
praticada individualmente ou em equipe, mesmo que
solicitado pelo cliente.

55) Segundo a Portaria Nº 149, 26 de dezembro de 1996,
sobre a venda e emprego de produtos de uso veterinário,
são produtos de venda sob prescrição obrigatória de médico
veterinário, com retenção de receita, EXCETO:

(A) tranquilizantes;
(B) anestésicos;
(C) anti-inflamatórios;
(D) anticonvulsivantes.

56) Sobre a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) por
parte do médico veterinário avalie as afirmativas abaixo:

I – Equídeos adultos necessitam de resultado de exame de
Anemia Infecciosa Equina (AIE) negativo ou declaração de
propriedade livre de AIE.
II – Equídeos abaixo de 6 meses de idade não necessitam
de resultado de exame de Anemia Infecciosa Equina
negativo, desde que acompanhados da mãe.
III – Os caninos não necessitam da emissão de GTA e sim
de atestado de trânsito emitido por médico veterinário par-
ticular.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(B) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(C) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(D) todas as afirmativas estão corretas.

57) O mercado brasileiro dispõe de uma gama de
formulações raticidas, legais e clandestinos, com
mecanismos de ação distintos. Em casos de intoxicação
por raticidas cumarínicos, os sinais observados ocorrem em
função do efeito sobre:

(A) a coagulação
(B) o sistema renal;
(C) o sistema nervoso central;
(D) o sistema tegumentar.

58) São considerados analgésicos opioides, EXCETO:

(A) morfina;
(B) butilescopolamina;
(C) codeína;
(D) butorfanol.

59) A raiva é uma enfermidade infecciosa viral que atinge o
sistema nervoso central. Para o diagnóstico da raiva o teste
padrão é:

(A) radioimunoensaio;
(B) soro aglutinação;
(C) imunofluorescência direta;
(D) imunoeletroforese.

60) A ultrassonografia abdominal é um componente funda-
mental para diagnóstico na medicina veterinária. Assinale a
única opção que demonstra imagem anecogênica ao exame:

(A) fígado;
(B) líquido;
(C) gordura;
(D) gás.
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