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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS  

o Verifique se este caderno contém um total de 35 questões, numeradas de 1 a 35.  

o Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo.  

o A prova terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas.  

o Cada candidato receberá uma folha de respostas, que deverá ser devidamente assinada e preenchida com 

caneta esferográfica azul ou preta.  

o As folhas de respostas deverão permanecer sem qualquer sinal de dobra ou amassado.  

o Não deixe questões sem resposta.  

o Não será permitido o uso de celulares, calculadoras e outros equipamentos eletrônicos.  

o Preencha apenas uma letra (alternativa) para cada questão. Mais de uma resposta anulará a questão.  

o O candidato só poderá sair após 1 hora do início da prova.  

o Somente será permitida a saída de um candidato da sala de exames quando acompanhado por um fiscal.  

o As folhas de respostas que não forem entregues até 4 horas do início da prova serão recolhidas.  

o O candidato somente poderá levar o caderno de provas, depois de decorridas 03 (três) horas do início da 

prova.  

o Sugerimos que reserve alguns minutos da prova para copiar o gabarito para posterior conferência com o 

gabarito oficial.  

o A prova e o gabarito oficial serão divulgados pela internet até o dia 20/03/2018 no site 

www.medicinaveterinaria.alegre.ufes.br.  

 

  



CONHECIMENTOS GERAIS 
 

SAÚDE PÚBLICA/EPIDEMIOLOGIA 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a resposta CORRETA, acerca dos conhecimentos do processo saúde-doença e da epidemiologia. 

a. O período de transmissibilidade de uma doença infecciosa inicia-se junto com o período prodrômico da mesma. 

b. A manifestação do agente biológico é imediata, não sendo necessário cumprir um ciclo no hospedeiro para 

revelar a sua ocorrência. 

c. Antroponoses são doenças, em o que o homem é o principal reservatório. 

d. O diagnóstico rápido e preciso de uma doença é um exemplo de prevenção primária das doenças infecciosas. 

e. Caso autóctone de uma doença é o caso confirmado que foi detectado no mesmo local onde ocorreu a 

transmissão da doença. 

 

QUESTÃO 02 

Para a utilização de um teste de diagnóstico na população é importante conhecer a reprodutibilidade e validade 

desse instrumento de medida. Com base, nos dados do quadro abaixo, marque a resposta CORRETA sobre a medida 

de validade do teste de diagnóstico para Cinomose em cães. 

Resultado do Teste 
Condição sanitária 

Cão com cinomose Cão sem cinomose 

Positivo 80 10 

Negativo 20 90 

 

a. Sensibilidade de 85% 

b. Valor preditivo positivo de 80% 

c. Valor preditivo negativo de 90% 

d. Acurácia de 80%  

e. Especificidade de 90% 

 

QUESTÃO 03 

Num rastreamento de massa com 100 gatos do município de Alegre/ES, com início no ano de 2016, detectou-se 

que 10 gatos estavam com Diabetes. No período de 2016 à 2017, esses 100 gatos foram examinados, tendo sido 

detectados mais 20 casos de Diabetes. Com base, nas informações acima, marque a resposta CORRETA, sobre as 

medidas de ocorrência da Diabetes em gatos do município de Alegre/ES. 

a. Taxa de prevalência de 20% no período de 2016 a 2017 

b. Taxa de prevalência de 20% no ano de 2016  

c. Taxa de incidência de 10% no período de 2016 a 2017 

d. Taxa de prevalência de 10% no ano de 2017 

e. Taxa de incidência de 20% no período de 2016 a 2017 

 

QUESTÃO 04 

Assinale a resposta INCORRETA, acerca dos conhecimentos científicos da epidemiologia. 

a. Patogenicidade é a capacidade do agente em provocar efeitos maléficos no hospedeiro. 

b. Infectividade é a medida da virulência dos agentes transmissíveis. 

c. As doenças causadas por agentes de baixa patogenicidade são mais fáceis de serem controlados. 

d. A virulência é traduzida pelo grau de severidade do dano provocado pelo agente no hospedeiro. 

e. A sazonalidade de uma doença resulta geralmente da variação do risco de exposição à fonte de infecção. 

 



QUESTÃO 05 

Quando um novo tratamento cura uma doença não-infecciosa, antes crônica e incurável, o que pode ocorrer? 

Assinale a resposta CORRETA. 

a. A prevalência da doença aumentará.  

b. A incidência da doença aumentará.  

c. A prevalência da doença diminuirá.  

d. A incidência da doença diminuirá.  

e. A incidência e a prevalência diminuirão 

  

QUESTÃO 06 

Falando sobre as “Condutas para a prevenção das Toxinfecções Alimentares”, assinale a única afirmativa correta: 

a. Alimentos perecíveis são todos os alimentos que propiciam uma lenta multiplicação microbiana, devendo ser 

armazenados sob refrigeração ou congelamento, sendo que suas características microbiológicas, sensoriais, físico-

químicas e nutricionais não permaneçam viáveis até o prazo de validade determinado. 

b. Alimentos não perecíveis são todos os alimentos instáveis em sua composição, não podendo ser armazenados 

em temperatura  ambiente, sendo que suas características microbiológicas, sensoriais, físico-químicas e 

nutricionais não permaneçam viáveis até o prazo de validade determinado. 

c. Armazenamento sob congelamento é a etapa onde os alimentos são armazenados à temperaturas superiores a 

0ºC, de preferência entre 0 e 10ºC. 

d. Estoque seco é a etapa onde os alimentos são armazenados à baixa temperatura e sob gelo seco. 

e. Todas as afirmativas acima estão erradas. 

 

QUESTÃO 07 

Todos os conceitos abaixo estão descritos de forma correta com exceção a um. Assinale o ítem que corresponde à 

única frase em que o conceito é descrito de forma errada: 

a. A refrigeração é a etapa onde os alimentos passam da temperatura original ou pós-cocção (55ºC), para a 

temperatura técnica específica de cada produto de acordo com esquema proposto para refrigeração segura de 

alimentos, devendo ser respeitados os critérios de armazenamento. 

b. Reconstituição é a etapa onde os alimentos a serem reconstituídos recebem a adição do produto em pó ou água 

imprópria para consumo e, após a reconstituição, podem ser consumidos posteriormente, ou aquecidos ou 

refrigerados, conforme normas técnicas específicas. 

c. O pré-preparo/preparação é a etapa onde os alimentos sofrem modificações através de higienização, tempero, 

corte, porcionamento, seleção, escolha, moagem e/ou adição de outros ingredientes. 

d. Prazo de Validade é o período de tempo no qual os alimentos são conservados de modo a manter as 

características nutricionais, sensoriais, físico-químicas e microbiológicas próprias para o consumo. 

e. Reaquecimento é a etapa onde os alimentos que já sofreram cocção inicial devem atingir novamente 

temperatura de segurança, conforme descrito para a cocção, sendo o ideal atingir 74ºC no interior do alimento. 

 

QUESTÃO 08 

Há diversos meios de que as pragas se utilizam para entrar e buscar alojamento nas áreas de alimentos. Assinale a 

única alternativa que não descreve um destes meios: 

a. Através de janelas com proteção e portas com molas. 

b. Através de ralos de pias e de pisos. 

c. Através de fendas na estrutura do prédio. 

d. Alojadas em caixas de papelão ou de madeira, na forma de ovos ou vivas. 

e. Em mercadorias já infestadas (feijão, arroz, farinhas, etc.). 

 

 

 



QUESTÃO 09 

A presença de roedores nas áreas de alimentação é sempre um motivo de preocupação mesmo que o aparecimento 

seja eventual e decorrente de uma infeliz circunstância. Sabendo que cada espécie vai viver num habitat diferente, 

assinale a alternativa errada: 

a. A ratazana prefere os esgotos. 

b. A ratazana prefere áreas externas. 

c. A ratazana prefere barrancos de rios. 

d. O rato de telhado prefere viver num estrato inferior da casa e em áreas de grãos. 

e. O camundongo vive muito próximo do homem, em gavetas, despensas, muitas vezes passando desapercebido. 

 

QUESTÃO 10 

As aves são transmissores potenciais de inúmeras doenças ao homem e a outros animais. Para o controle da 

presença das mesmas podemos citar, exceto: 

a. Adoção de modelos de construção mais adequados para evitar a presença destes animais. 

b. O controle de pombos não exige um trabalho de conscientização bastante amplo e insistente para reduzir o 

oferecimento de alimentos às aves e reduzir gradativamente o seu número nas cidades. 

c. Utilização de telas especiais. 

d. Utilização de gel repelente. 

e. Utilização de peças de aço com desenhos especiais para repelir o assentamento destes animais nas estruturas. 

 

CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
 

QUESTÃO 11 

Sobre o desvio portossistêmico em cão, analise as afirmativas e assinale a opção correta: 

I. Desvios portossistêmicos extra-hepáticos representam a comunicação anormal entre a veia porta ou uma de 

suas contribuintes e a veia cava caudal ou veia ázigos. 

II. A fisiopatologia do desvio portossistêmico congênito está basicamente relacionada ao desvio do sangue não 

filtrado diretamente para dentro da circulação sistêmica, resultando na hiperamonemia e encefalopatia 

hepática (EH). 

III. O diagnóstico do desvio portossistêmico congênito extra-hepático se baseia na visualização do vaso desviado 

por exames de imagem ou macroscopicamente na cirurgia. 

IV. A oclusão cirúrgica do vaso anômalo para restaurar a circulação portal normal é o tratamento de escolha para 

correção do desvio portossistêmico congênito extra-hepático, com objetivo de restaurar uma função hepática 

normal ou quase normal.  

V. O tratamento clínico é necessário para estabilizar o paciente antes da cirurgia e também após a cirurgia 

enquanto a vasculatura e a massa hepática se recuperam. Isso envolve um manejo cuidadoso da dieta 

combinado, em muitos casos, com antibióticos e fibras solúveis na dieta. 

 

a. Apenas a alternativa IV não é verdadeira. 

b. Todas as alternativas estão corretas. 

c. Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

d. Apenas a alternativa I não é verdadeira. 

e. Somente as afirmativas III e V estão corretas. 

 

 

 

 

 



QUESTÃO 12 

Um cão jovem, da raça Rottweiler apresenta blefaroespasmo, hiperemia conjuntival e secreção ocular 

mucopurulenta bilateral. Apresenta, em ambos os olhos, reflexo à ameaça normal e reflexo pupilar normal; 

pálpebra inferior invertida em ambos os olhos; teste de Schirmer de 17 mm/min no olho esquerdo e 18 mm/min 

no olho direito; teste de Fluorosceína positivo no olho direito; córnea sem alterações visíveis a olho nu. Marque a 

opção correta: 

a. A principal suspeita é ceratite ulcerativa em ambos os olhos.  O tratamento é exclusivamente clínico, com o uso 

de antibiótico e antiinflamatório tópicos. 

b. A principal suspeita é entrópio em ambos os olhos. O tratamento é exclusivamente cirúrgico, devendo ser 

realizada a blefaroplastia bilateral e tratamento sistêmico da ferida cirúrgica. Neste caso não há necessidade de 

tratamento tópico. 

c. A principal suspeita é entrópio em ambos olhos, com ceratite ulcerativa no olho direito. O tratamento deve ser 

clínico para tratar a ceratite ulcerativa e conjuntivite com o uso de antibiótico tópico e, posteriormente deve ser 

realizado o tratamento cirúrgico para correção do entrópio. 

d. A principal suspeita é ceratite ulcerativa em ambos os olhos com entrópio espástico devido à dor causada pela 

ulceração de córnea. O tratamento é exclusivamente clínico, com o uso de antibiótico e antiinflamatório tópicos. 

e. A principal suspeita é ceratoconjuntivite seca com ceratite ulcerativa no olho direito. O tratamento é 

exclusivamente clínico, com o uso de lubrificantes, estimulantes da produção lacrimal e antibiótico tópicos. 

 

QUESTÃO 13 

Com relação a persistência do quarto arco aórtico direito em cães e gatos, assinale a alternativa correta: 

a. Cães e gatos que possuem a persistência do quarto arco aórtico direito podem apresentar-se com tosse, 

cansaço, taquipneia e sopro contínuo em base cardíaca. 

b. É uma anormalidade do anel vascular congênita que caracteriza-se principalmente pela presença de vômitos, 

que se iniciam logo após o animal comer alimentos sólidos pela primeira vez. 

c. É uma anormalidade do anel vascular congênita, na qual ocorre persistência do ligamento arterioso que liga a 

artéria pulmonar esquerda e aorta descendente e o tratamento baseia-se na ressecção cirúrgica da estrutura 

anômala. 

d. É uma anormalidade do anel vascular congênita, na qual ocorre persistência do ducto arterioso, que permite 

um desvio de fluxo de sangue da aorta descendente até a artéria pulmonar. 

e. O diagnóstico da persistência do quarto arco aórtico pode ser realizado por meio da ecocardiografia Doppler. 

 

QUESTÃO 14 

Com relação às anormalidades da glândula adrenal em cães, assinale a alternativa que representa as alterações 

laboratoriais encontradas no hiperadrenocorticismo e hipoadrenocorticismo, respectivamente. 

a. Leucocitose por neutrofilia, hiperlipidemia, hiperglicemia, atividade aumentada da fosfatase alcalina, 

proteinúria; e anemia arregenerativa, hipercalemia, hiponatremia, hipoglicemia, azotemia pré-renal. 

b. Eritrocitose discreta, atividade aumentada da alanina aminotransferase, linfopenia, hiperlipidemia, 

hipoglicemia; leucopenia, hipocalemia, hiponatremia, hipoglicemia. 

c. Linfopenia, anemia regenerativa, hiperlipidemia, hipoglicemia, atividade aumentada da fosfatase alcalina, 

proteinúria; e anemia arregenerativa, hipercalemia, hiponatremia, hiperglicemia, azotemia pré-renal. 

d. Anemia regenerativa, hiperlipidemia, hiperglicemia, azotemia pré-renal, proteinúria; e hipocalemia, 

hipernatremia, hipoglicemia, atividade aumentada da fosfatase alcalina. 

e. Leucocitose por neutrofilia, hiperglicemia, hipercalemia, hiponatremia, atividade aumentada da fosfatase 

alcalina; e hiperlipidemia, anemia arregenerativa, hipoglicemia, proteinúria, azotemia pré-renal. 

 

 

 

 



QUESTÃO 15 

Com relação a lesões na medula espinhal em cães e gatos, associe as colunas e marque a alternativa correta: 

(      ) Membros torácicos normais e sinais de neurônio 

motor inferior em membros pélvicos 

(     ) Sinais de neurônio motor superior em membros 

torácicos e pélvicos 

(     ) Membros torácicos normais e sinais de neurônio 

motor superior em membros pélvicos 

 (     ) Sinais de neurônio motor inferior em membros 

torácicos e neurônio motor superior em membros 

pélvicos 

A. Lesão em C1-C5 

B. Lesão em C6-T2 

C. Lesão em T3-L3 

D. Leão em L4-S3 

 

 

 

 

Assinale a sequência correta: 

a. A, D, C, B 

b. D, A, C, B 

c. C, A, D, B 

d. D, B, C, A 

e. D, C, A, B 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE COMPANHIA 
 

QUESTÃO 16 

A enteropexia em animais de companhia tem por objetivo fixar o intestino de forma permanente à parede 

abdominal. Marque a alternativa que é uma indicação para a enteropexia: 

a. Prolapso retal;  

b. Enterectomia;  

c. Torção gástica;  

d. Enterotomia;  

e. Gastrostomia;  

 

QUESTÃO 17 

Em relação as cirurgias de uretra de cães e gatos. Aponte a alternativa verdadeira: 

a. A uretrotomia tem como indicação a retirada de cálculos uretrais;  

b. Na uretrostomia a primeira técnica escolhida é a perineal; 

c. Em gatos, a técnica de uretrostomia é realizada logo que o animal tem a primeira obstrução;  

d. A uretrostomia pré-escrotal nunca deve ser relizada em cães;  

e. A uretrostomia pré-escrotal é a mais utilizada em gatos.  

 

QUESTÃO 18 

A respeito das hérnias em cães e gatos, marque a opção incorreta:  

a. As hérnias verdadeiras apresentam o conteúdo envolto no saco peritoneal. 

b. Os diagnósticos diferenciais são abscessos, hematomas ou seromas, blocos de gorduras na região 

inguinal e neoplasias. 

c. As hérnias inguinais acometem apenas cadelas de meia idade ou idosas, prenhes ou obesas. 

d. Ao exame físico do cão com hérnia escrotal, pode-se notar, frequentemente, edema testicular. 

e. A correção cirúrgica se torna emergencial quando há estrangulamento intestinal, obstrução urinária ou 

trauma concomitante em órgãos. 



 

QUESTÃO 19 

A respeito das neoplasias mamárias em cadelas e gatas, qual a opção incorreta: 

a. Os tumores malignos fazem metástase principalmente em pulmão.  

b. A maioria dos tumores de mama pode ser prevenidos pela OSH no primeiro ano de vida. 

c. Em sua maioria, os tumores mamários de gatas, crescem mais e se metastatizam mais lentamente que 

em cadelas. 

d. A excisão é o tratamento de escolha para todos os tumores mamários, exceto os carcinomas 

inflamatórios. 

e. A maioria dos tumores mamários ocorre na meia-idade ou em animais mais velhos. Os cães mais jovens 

são mais propensos a ter tumores benignos do que malignos.  

 

QUESTÃO 20 

Um cão, com oito meses de idade, da raça Yorkshire chegou à clínica. Este animal apresentava irritabilidade, 

mastigação da pele sobre o quadril, e início agudo de claudicação. No exame físico se observou atrofia 

muscular e crepitação na região da articulação coxofemoral. Na radiografia do quadril observou-se a cabeça 

do fêmur com aspecto desgastado e disforme. Quanto ao diagnóstico, aponte a opção mais provável: 

a. Displasia do coxofemoral 

b. Doença de Legg-Perthes 

c. Luxação do coxofemoral  

d. Ruptura do ligamento cruzado cranial 

e. Luxação de patela 

 

QUESTÃO 21 

Foi realizada uma osteossíntese após fratura de fêmur com um pino intramedular em um cão com 8 anos de 

idade e 25 quilos. Após 60 dias se observou na radiografia grande quantidade de calo ósseo não funcional, 

sem continuidade. Além disso, uma linha brilhante no foco da fratura. Havendo assim ausência de atividade 

nas radiografias sequenciais. Qual complicação se relaciona melhor a essa condição? 

a. Não união vascular 

b. Má união 

c. Osteomielite 

d. Não união hipertrófica 

e. União retardada 

 

QUESTÃO 22 

Chegou à clínica um cão da raça Rottweiler, com oito meses, que começou a claudicar do membro anterior 

por volta das oito semanas de idade.  Segundo o proprietário, a claudicação começou de forma crônica, 

piorava com exercício e melhorava com repouso.  O animal apresentava andar “perna de pau” e observou-

se na artroscopia, entre outros achados, um retalho de cartilagem livre no úmero distal. Quanto ao 

diagnóstico, aponte a opção correta: 

a. Osteocondrite dissecante 

b. Má união do processo anconeal 

c. Ossificação incompleta do côndilo umeral 

d. Luxação congênita do cotovelo 

e. Luxação traumática do cotovelo 

 

 



QUESTÃO 23 

Com relação às cirurgias do rim e do ureter, marque a opção incorreta: 

a. A nefrolitotomia é realizada para remover cálculos renais da pelve renal por incisão do parênquima 

renal. 

b. A pielolitotomia é uma incisão na pelve renal e ureter proximal. 

c. A nefrotomia é preferível a pielolitotomia, quando a pelve renal e o ureter proximal estiverem 

suficientemente dilatados. 

d. Os cálculos vesicais são mais frequentes que os renais. 

e. Os cálculos renais muitas vezes são encontrados incidentalmente. 

 

QUESTÃO 24 

A respeito dos corpos estranhos no trato digestório, aponte a opção correta: 

a. Todos os animais com corpos estranhos gástricos vomitam. 

b. Corpos estranhos lineares são mais comuns em cães. 

c. Após a realização da radiografia e identificação do corpo estranho, caso a cirurgia for feita apenas 

algumas horas depois, não é mais necessário repetir o exame imediatamente antes da cirurgia.  

d. Não podem ocorrer ao mesmo tempo no estômago e intestino delgado. 

e. Objetos lineares que causem plicatura intestinal devem ser retirados em múltiplas enterotomias. 

 

QUESTÃO 25 

A respeito do otohematoma, marque a opção incorreta: 

a. Uma das principais causas é a otite. 

b. Após o tratamento cirúrgico, a recidiva é improvável. 

c. Pode não ter causa definida. 

d. Acomete apenas cães. 

e. Pode ocorrer por uma fragilidade vascular. 

  

PATOLOGIA CLÍNICA 
 

QUESTÃO 26 

O refratômetro portátil está entre os aparelhos mais utilizados na rotina de patologia clínica, ele serve para 

determinar: 

a. Proteína total e densidade 

b. Concentração de ureia e creatinina 

c. Volume Globular (hematócrito) 

d. Contagem de hemácias 

e. Contagem de reticulócitos 

 

QUESTÃO 27 

Umas das etapas mais importantes para a realização dos exames laboratoriais é a escolha do tubo de coleta. 

Assinale a alternativa correta. 

a. O tubo acrescido de EDTA é recomendado para determinação das provas bioquímicas de coagulação 

b. O tubo acrescido de Citrato de sódio é indicado para a realização de hemograma nos animais silvestres. 

c. O tubo acrescido de Fluoreto de sódio é indicado para hemograma nas espécies domésticas. 

d.  O tubo sem acréscimo de anticoagulante é indicado para realização de exames bioquímicos séricos. 

e. O tubo acrescido de Heparina é indicado para a determinação da glicemia. 



 

QUESTÃO 28 

Em relação a classificação da anemia em relação a coloração e tamanho dos eritrócitos é correto afirmar que: 

a. Anemia normocítica e normocrômica indica que a medula óssea tem eritropoiese reduzida por 

deficiência de ferro. 

b. Anemia normocítica e hipocrômica indica que a medula óssea não está realizando eritropoiese, anemia 

arregenerativa. 

c. Anemia microcítica e hipocrômica indica que a medula óssea está liberando células jovens na circulação. 

d. Anemia macrocítica e hipercrômica indica que as hemácias estão com maior concentração de 

hemoglobina por excesso de ferro circulante. 

e. Anemia macrocítica e hipocrômica indica que a medula óssea está realizando eritropoiese, anemia 

regenerativa 

 

QUESTÃO 29 

A inflamação é a mais importante resposta dos leucócitos no sangue. As lesões inflamatórias muito graves e 

tipicamente aguda, em cães são caracterizadas por: 

a. Leucocitose por neutrofilia e desvio a esquerda 

b. Leucopenia por neutropenia e desvio a esquerda 

c. Leucocitose por neutropenia e linfocitose 

d. Leucopenia por linfopenia e eosinopenia 

e. Leucopenia por neutropenia, eosinopenia e linfopenia 

 

QUESTÃO 30 

Em relação a interpretação do exame de urinálise é INCORRETO afirmar que: 

a. O grau de desidratação, concentração de glicose e proteína na urina interferirem na densidade urinária 

e devem ser analisados em conjunto.  

b. A proteinúria pode ser decorrente de glomerulonefropatia, defeitos de transporte tubular, ou 

inflamação ou infecção do trato urinário. 

c. A presença de cilindros hialinos e granulosos, em qualquer quantidade, no sedimento urinário são 

característicos de doença tubular aguda. 

d. Baixas quantidades de eritrócitos, leucócitos e células epiteliais transicionais podem ser encontradas em 

urinas normais. 

e. A presença de cristalúria é influenciada pelo pH urinário e densidade urinária e não é clinicamente 

significativa em animais saudáveis. 

 

QUESTÃO 31 

Em relação a avaliação laboratorial da função hepática é correto afirmar que: 

a. A redução da concentração de alanina aminotransferase (ALT) em cães e gatos pode indicar morte dos 

hepatócitos. 

b. Lesões hepáticas agudas podem levar a elevação da concentração de gama glutamiltransferase (GGT). 

c. A fosfatase alcalina é a enzima de escolha para avaliação da colestase hepática por ser hepato específica. 

d. A hiperbilirrubinemia pode ser decorrente do aumento da produção, maior conjugação de bilirrubina 

nos hepatócitos ou menor excreção. 

e. Animais com hepatopatias graves apresentam redução das concentrações de ácidos biliares séricos 

 

 

 



QUESTÃO 32 

Na análise do líquido peritoneal, o aparecimento dos valores eritrócitos > 40.000, leucócitos > 15.000,  

proteína > 3,5g/L, fibrinogênio > 100 mg/dL, coloração esverdeada, lactato > 15 mg/dL e presença de 

bactérias é indicativo de:  

a. Transudato séptico. 

b. Transudato asséptico.  

c. Exsudato asséptico. 

d. Exsudato séptico.  

e. Transudato modificado asséptico. 

 

QUESTÃO 33 

Com relação ao fibrinogênio, qual das alternativas abaixo está INCORRETA:  

a. É uma proteína plasmática produzida pelo fígado. 

b. É um dos fatores da cascata da coagulação  

c. Desempenha importante papel na defesa do organismo.  

d. É importante na avaliação da resposta inflamatória.  

e. Pode ser determinado pela subtração da proteína sérica da proteína plasmática  

 

QUESTÃO 34 

Qual achado laboratorial auxilia definitivamente no diagnóstico de Cetose em ruminantes.  

a. Beta-hidroxibutirato e ácidos graxos livres (NEFA)   

b.  Apenas a hipoglicemia.  

c.  Hiperglicemia e corpos cetônicos elevados  

d.  Hiperglicemia acentuada e a hiperproteinemia. 

e.  Apenas hipoproteinemia. 

 

QUESTÃO 35 

Relacionados aos eventos hemostáticos estão os mecanismos fisiológicos e bioquímicos, plaquetas e fatores 

de coagulação, assim como o processo de fibrinólise. Eventos que interagem para minimizar a perda de 

sangue e reparação tecidual. Sobre os mecanismos de hemostasia, assinale a questão correta. 

a. A via extrínseca de coagulação é ativada pela agregação plaquetária. 

b. Petéquias e equimoses são sinais clínicos representativos de trombocitose.  

c. A vitamina K é necessária para a realização da hemostasia primária. 

d. A falha na hemostasia terceária pode desencadear quadros de hemorragia. 

e.  A hemostasia secundária é responsável pelo plug hemostático definitivo. 

 

 

 


