CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação à leishmaniose, julgue os itens a seguir.

Julgue os seguintes itens, que dizem respeito a leptospirose.

51

61

52

53

Trata-se de doença infecciosa, altamente contagiosa, que
acomete pele e mucosas.

a persistência dos focos de leptospirose, destacam-se o

O vetor transmissor dessa doença pode pertencer a várias

elevado grau de variação antigênica, a capacidade de

espécies de flebotomíneos, conforme a localização

sobrevivência no meio ambiente (até 180 dias) e a

geográfica. Assim como os reservatórios, os vetores também

ampla variedade de animais suscetíveis a hospedar o

mudam, de acordo com a espécie de Leishmania.

microrganismo.

O tratamento mais adequado para essa enfermidade envolve

62

não desenvolvem a doença e tornam-se portadores,
Os cães infectados podem ou não desenvolver quadro clínico

albergando a Leptospira nos rins, eliminando-a viva no

da doença, cujos sinais são: emagrecimento, eriçamento e

meio ambiente e contaminando, dessa forma, água, solo e

queda de pêlos, nódulos ou ulcerações (mais freqüentes nos
bordos das orelhas), hemorragias intestinais, paralisia de
membros posteriores, ceratite com cegueira e caquexia.
55

O principal reservatório dessa doença na área urbana é
constituído pelos felinos. Ao se infectarem, esses animais

o uso prolongado de penicilina durante, no mínimo, 3 meses.
54

Entre os fatores ligados ao agente etiológico que favorecem

alimentos.
63

No quadro de leptospirose, deve-se alcalinizar a urina do
animal infectado, a fim de que a eliminação das leptospiras

Ensaio imunoenzimático pode ser utilizado para o
diagnóstico dessa enfermidade, cujo procedimento baseia-se
na pesquisa do próprio parasita ou de seu RNA nas amostras

vivas pela urina diminua.
64

Mais de 200 sorovares já foram identificados, e cada um tem
um ou mais hospedeiro preferencial, ainda que uma espécie

de soro colhidas.

animal possa albergar mais de um sorovar.
Acerca da raiva, julgue os itens seguintes.
56

65

indisponibilidade de vacina para sua prevenção.

A transmissão da raiva ocorre pela penetração do vírus
contido na saliva do animal infectado, principalmente pela
mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura
de mucosas. O vírus penetra no organismo, cai na corrente
sanguínea e, por septicemia, chega ao sistema nervoso

O controle dessa enfermidade é bastante difícil, devido à

Os soros são utilizados para tratar intoxicações provocadas pelo
veneno de animais peçonhentos ou por toxinas de agentes
infecciosos. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se
seguem.

central.
57

58

Como a raiva acomete todas as espécies de mamíferos,

extração do veneno (peçonha) de animais, como serpentes,

infectado com o vírus dessa doença seja encaminhado para

escorpiões, aranhas e taturanas. Após a extração, a peçonha

diagnóstico laboratorial.

é submetida a um processo chamado liofilização, que
desidrata e cristaliza o veneno.

Atualmente, utilizam-se as vacinas anti-rábicas obtidas a

67

Depois da inoculação do veneno em cavalos, as hemácias

molecular, como é o caso de vacinas recombinantes, embora

são removidas do sangue animal e usadas para a confecção

ainda existam e sejam utilizadas vacinas produzidas em

do soro propriamente dito.

tecido nervoso.

68

69

suspeita de exposição ao vírus rábico. Após o início do
quadro clínico, indica-se o tratamento convencional com os

O teste de atividade biológica no soro tem como finalidade
a verificação da quantidade de anticorpos produzidos.

Nos animais, a prevenção da raiva é direcionada para o
tratamento profilático anti-rábico toda vez que houver

60

A primeira etapa da produção de soros antipeçonhentos é a

recomenda-se que todo e qualquer animal suspeito de estar

partir de culturas de células e(ou) que envolvam biologia

59

66

O soro antibotrópico é utilizado para combater os efeitos de
acidentes com araquinídeos.

70

No caso de botulismo, são encontrados três tipos de soros:

retrovirais de última geração.

antibotulínico A (para tratamento do botulismo do tipo A);

Os fragmentos do sistema nervoso central usualmente

antibotulínico B (para tratamento do botulismo do tipo B);

enviados para análise de cães são o corno de Amon e a

e antibotulínico ABE (para tratamento de botulismo dos

medula; para eqüídeos, é encaminhada a medula.

tipos A, B e E).
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Com relação a intoxicação, julgue os itens a seguir.
71

85

não se subordinam aos dispositivos da referida resolução,

Na intoxicação por álcalis, a lesão geralmente se caracteriza

devendo, no entanto, dispor de médico veterinário como
responsável técnico.

O curare age na medula espinhal do animal infectado e
provoca convulsões irreversíveis, coma e morte.

74

No caso da samambaia (Pteridium aqquilinum), o simples

A respeito da sarna, julgue os próximos itens.
86

fato de cortá-la e secá-la ao sol elimina o princípio tóxico

A sarna demodécica acomete os cães e também o homem, e
é causada por um ácaro muito pequeno, de aspecto tubular,

nela presente.
75

As campanhas de vacinação realizadas por órgãos públicos

peso vivo.

por escara úmida e branca.
73

É permitido que o médico veterinário ou o zootecnista
atestem a vacinação dos animais.

Uma substância é considerada altamente tóxica quando o
consumo via oral dessa substância está entre 1 e 5 mg/kg de

72

84

abdome largo com estrias transversais, com oito patas curtas
As aflatoxinas presentes nos alimentos são facilmente

e espessas nas formas adultas ou com seis patas na fase

eliminadas pelo calor.

larval.
Devido a sua elevada sensibilidade e especificidade, a
imunoistoquímica tem provocado grande impacto na patologia

87

sendo esta, portanto, de prevalência familiar.

veterinária. Com relação a essa técnica, julgue os itens
subseqüentes.
76

88

89

últimas com antígenos localizados nos tecidos.
77

principalmente, na região da barriga do gato.
90

Uma vantagem dessa técnica é a sua eficiência no
diagnóstico de doenças infecciosas em fase crônica, quando
o isolamento de agente etiológico pode não ser mais
realizado.

80

entre cada aplicação.
Em relação a sintomas, diagnóstico e tratamento de patologias em
animais de pequeno porte, julgue os itens seguintes.
91

A sensibilidade da técnica indireta é superior àquela

Medicina Veterinária, que dispõe sobre atestados de sanidade e

Um cão acometido de azotemia grave não deve receber
antibióticos pertencentes ao grupo dos aminoglicosídeos,

apresentada pela técnica direta.
Com relação à Resolução n.º 844/2006 do Conselho Federal de

A melhor forma de prevenção da sarna seria a utilização de
vacina em três doses de reforço, com intervalos de um mês

O formaldeído é o fixador ideal para amostras a serem
submetidas às técnicas de imunoistoquímica.

79

A escabiose felina é pouco contagiosa e manifesta-se,

A substância cromógena mais comumente utilizada nas
técnicas de imunoperoxidase é o polietilenoglicol.

78

A terapia exclusiva com corticóides deve ser utilizada na
sarna sarcóptica, mas não na sarna demodécica.

Essa técnica baseia-se na conjugação de moléculas
marcadoras com as imunoglobulinas, após a ligação dessas

A mãe pode transmitir para os filhotes a sarna demodécica,

pois estes podem agravar seu comprometimento renal.
92

A tríade crítica do neonato canino é constituída de
desidratação, hipotermia e hipoglicemia.

óbito de animais, vacinação de animais e sanidade dos produtos
de origem animal, julgue os itens que se seguem.

93

A cárie dentária é uma afecção bastante comum nos cães.

81

94

A medetomidina é um agente sedativo-analgésico que

É privativo do médico veterinário atestar a sanidade e o
óbito dos animais, assim como certificar a sanidade dos

pertence ao grupo dos fenotiazínicos e como tal é capaz de

produtos de origem animal.
82

baixar o limiar convulsivo nos cães.
No atestado de óbito, a identificação do proprietário com
dados como nome, CPF e endereço completo é facultativa.

83

95

A epinefrina é, freqüentemente, associada ao anestésico local

O atestado e a carteira de vacinação não poderão veicular

lidocaína, e seu principal efeito, na associação, é o de

publicidade de produtos ou serviços de terceiros.

encurtar a duração da ação da lidocaína.
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Julgue os itens a seguir, relativos à insuficiência cardíaca no cão.
96

Os mais típicos sinais de insuficiência cardíaca esquerda

Considerando o caso de um cão pastor alemão de 8 anos de idade
com sinais de claudicação dos membros pélvicos e tenesmo
defecatório, julgue os itens a seguir.

são: distensão jugular, congestão hepática, ascite e edemas

107 A displasia coxofemoral é um diagnóstico provável, que

periféricos.
97

É recomendado que cães com insuficiência de válvula mitral
e cardiomiopatia dilatada sejam tratados com enalapril.

98

A insuficiência da válvula semilunar aórtica é tipicamente
acompanhada de sopro diastólico.

99

pode ser confirmado por meio de radiografias.
108 O tenesmo defecatório pode ser causado por fístulas

perianais, que são comuns nessa raça de cão.
109 A hiperplasia prostática, que pode causar o tenesmo

defecatório, deve ser tratada cirurgicamente com a realização
de uma prostatectomia, imediatamente seguida de castração.
110 Caso esse cão precise ser castrado, na cirurgia para tal,

Uso de diuréticos, dieta com restrição de sal e
venodilatadores são recomendados para causar diminuição
da pós-carga cardíaca.

Com relação às principais doenças infecciosas que afetam os
cães, julgue os itens que se subseguem.
100 A traqueobronquite infecciosa canina, doença conhecida

como tosse dos canis, é uma doença de etiologia
exclusivamente viral.
101 A parvovirose canina pode ser evitada por vacinação, porém,

como o vírus é bastante resistente no ambiente, ele pode
permanecer viável por meses.
102 A cinomose canina é uma infecção multissistêmica sem

tratamento específico.
103 A

devem ser feitas duas incisões na pele pré-escrotal.
Um cão trazido para avaliação clínica apresentava,
principalmente, prurido intenso, principalmente nas orelhas,
flancos e região dorsal, com presença de crostas e descamação.
Acerca da abordagem diagnóstica e terapêutica desse caso, julgue
os seguintes itens.
111 A cultura fúngica dos pêlos desse cão deve ser realizada de

imediato.
112 O raspado de pele é o melhor método diagnóstico para

detectar a presença de sarnas.
113 Na impossibilidade de se fazer raspado de pele, é adequada

para que se faça o diagnóstico terapêutico, a aplicação
subcutânea de corticosteróides de longa duração, que, por
sua vez, acarreta a diminuição do prurido.
114 Descartando-se a presença de sarnas, o diagnóstico mais

provável é a alergia alimentar.
115 Havendo lesões úmidas, é esperado que o prurido melhore

leptospirose canina é uma zoonose transmitida

principalmente por bactérias presentes na urina de cães.
A anemia é um achado laboratorial bastante freqüente nos cães,
manifestando-se clinicamente por palidez das membranas
mucosas, apatia, depressão e até dispnéia. Com relação à anemia
em cães, julgue os próximos itens.
104 A anemia não regenerativa que acompanha a insuficiência

renal crônica é causada pela deficiência de eritropoetina.
105 Uma causa comum de anemia por perda crônica de sangue

em cães jovens é o parasitismo provocado por pulgas,
carrapatos e ancilóstomos.

com tratamento à base de antibióticos sistêmicos.
Uma cadela adulta com distensão abdominal evidente à inspeção
visual foi apresentada para avaliação. O exame físico indicou que
ela apresenta ascite. Com relação a essa situação, julgue os itens
subseqüentes.
116 O teste de ondulação auxilia na diferenciação entre ascite e

organomegalia abdominal.
117 A hipoproteinemia é diagnosticada por meio de análise

laboratorial do líquido ascítico.
118 Um exame de urina pode ser útil para a elucidação da causa

do quadro apresentado.
119 A ultra-sonografia abdominal estará dificultada pela

presença de líquido no abdome.
120 Um diurético de alça (furosemida) deve ser administrado de

106 Os eritrócitos de cães com anemia por deficiência de ferro

ficam, classicamente, hipocrômicos e normocíticos.
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