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INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.

2. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Legislação, com 20 questões, numeradas de 01 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas 
de 21 a 40.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das 
provas, exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas 
(rascunho).

6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de ques-
tões e a Folha de Respostas, identificada com nome e número de 
inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio concursos.fundacaocefetminas.org.br.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 01

A Prefeitura de Santa Maria, objetivando aumentar a arrecadação 
do município, decide vender alguns de seus bens móveis, consi-
derados inservíveis para a administração pública. A modalidade 
de licitação mais apropriada para proceder com essas alienações 
é o(a)

a) leilão.

b) convite.

c) concurso.

d) concorrência.

e) tomada de preços.
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QUESTÃO 02

Na Lei n.º 10.520/02, que regulamenta a modalidade de licitação, 
denominada pregão,

a) para obras e serviços de engenharia, é admitido apenas em sua 
forma presencial.

b) é exigida a aquisição do edital pelos licitantes, como condição 
para participação no certame. 

c) os licitantes poderão recorrer em dois momentos: após a eta-
pa de classificação de propostas e após a fase de habilitação.

d) a autoridade competente designará, dentre os servidores do 
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e res-
pectiva equipe de apoio.

e) a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
fixação, em local apropriado, de cópia do instrumento con-
vocatório e o estenderá aos demais cadastrados na corres-
pondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 
das propostas.
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QUESTÃO 03

Uma instituição pública verificou a necessidade de aquisição de 
equipamentos cuja soma equivale, aproximadamente, a cinco mil 
reais no intuito de aprimorar as atividades dos servidores de um 
determinado setor. Considerando que existem várias empresas 
no mercado capazes de ofertar esses equipamentos, e que os 
mesmos serão adquiridos em uma única parcela até o término 
do presente exercício, a forma mais célere para essa aquisição, 
dentro dos parâmetros da legalidade, é o(a)

a) concurso.

b) concorrência.

c) tomada de preços.

d) dispensa de licitação.

e) inexigibilidade de licitação.
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QUESTÃO 04

Na Lei n.º 8.666/93,

a) a fase de habilitação está presente em todas as modalidades 
de licitação. 

b) a homologação do certame é uma das atribuições da comis-
são de licitação. 

c) a publicação do resumo do edital, em jornais de grande circu-
lação no Estado, é condição indispensável para configuração 
da legalidade da licitação. 

d) o licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato po-
derá fazê-lo injustificadamente sem se sujeitar às penalidades 
legais, uma vez que ainda não formalizou vínculo com a admi-
nistração pública.

e) é dispensável a licitação para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.
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QUESTÃO 05

NÃO é uma sanção prevista ao contratado pela inexecução total 
ou parcial do contrato com a Administração a

a) advertência.

b) cassação do registro no cadastro nacional de pessoas jurídicas.

c) multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato.

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a Administração, por prazo não supe-
rior a 2 (dois) anos.

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad-
ministração Pública enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição.
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QUESTÃO 06

NÃO é dever do servidor público,

a) guardar sigilo sobre assunto da repartição.

b) manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

c) zelar pela economia do material e pela conservação do 
patrimônio público.

d) atender com presteza as requisições para a defesa da 
Fazenda Pública.

e) cumprir as ordens superiores independentemente de sua 
legalidade, em virtude do respeito à hierarquia.
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QUESTÃO 07

Na Lei Federal n.º 8.112/90,

a) a acareação é uma fase do processo disciplinar.

b) é vedada aos servidores a dedicação em tempo integral aos 
seus trabalhos intrínsecos à comissão de sindicância.

c) o cônjuge do acusado poderá participar de comissão de sin-
dicância, desde que exerça suas funções em consonância 
com os princípios da administração pública, em especial a 
imparcialidade.

d) o prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 
60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual pra-
zo, quando as circunstâncias o exigirem.

e) o processo disciplinar é o instrumento judicial destinado a 
apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre investido.
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QUESTÃO 08

A investidura do servidor, em cargo de atribuições e de respon-
sabilidades compatíveis com a limitação, que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, 
é denominada de 

a) reversão. 

b) remoção.

c) recondução.

d) substituição.

e) readaptação.
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QUESTÃO 09

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais determina que

I- durante o estágio probatório, o servidor, nomeado para cargo 
de provimento efetivo, ficará sujeito à capacidade de iniciativa 
e disciplina como de fatores a serem avaliados.

II- a posse em cargo público independerá de prévia inspeção mé-
dica oficial.

III- não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato apro-
vado em concurso anterior com prazo de validade não expira-
do.

IV- o concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos, poden-
do ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Estão corretas as afirmativas

a) I e II. 

b) I e III.

c) II e IV. 

d) III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 10

No Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais,

a) o apostilamento é uma forma de provimento de cargo público. 

b) é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos 
previstos em lei.

c) a investidura em cargo público ocorrerá no momento da apro-
vação no concurso. 

d) o nível superior de escolaridade é um requisito básico para 
investidura em cargo público.

e) o servidor habilitado em concurso público adquirirá estabilida-
de quando empossado em cargo de provimento efetivo.
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QUESTÃO 11

No que se refere aos adicionais de insalubridade, periculosidade 
ou atividades penosas, previstas no Regime Jurídico dos Servido-
res Públicos Federais,

a) o adicional de insalubridade será devido aos servidores em 
exercício em zonas de fronteira. 

b) a legislação brasileira veda a atuação de servidores públicos em 
operações que envolvam substâncias radioativas.

c) desde que faça jus, o servidor poderá receber, concomitante-
mente, os adicionais de insalubridade e de periculosidade.

d) ainda que eliminadas as condições ou os riscos que deram 
causa aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, o 
servidor tem direito a recebê-los por mais 24 (vinte e quatro) 
meses. 

e) a servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto du-
rar a gestação e a lactação, das operações e dos locais insalu-
bres, penosos e perigosos, exercendo suas atividades em local 
salubre e em serviço não penoso e não perigoso.
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QUESTÃO 12

Baseando-se na Constituição Federal de 1988, relacione os termos 
presentes no texto legal às suas respectivas correspondências.

1. Brasileiros natos (   )  os nascidos no estrangeiro de pai 
brasileiro ou de mãe brasileira, desde 
que sejam registrados em repartição 
brasileira competente, ou venham 
a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira.

2.    Brasileiros 
naturalizados

(   )  os que, na forma da lei, adquiram a 
nacionalidade brasileira, exigida aos 
originários de países de língua portu-
guesa apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral.

(   )  os nascidos no estrangeiro, de pai 
brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que qualquer um deles esteja a servi-
ço da República Federativa do Brasil.

(   )  os nascidos na República Federativa 
do Brasil, ainda que de pais estran-
geiros, desde que estes não estejam 
a serviço de seu país.
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(   )  os estrangeiros de qualquer nacio-
nalidade, residentes na República Fe-
derativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação 
penal, desde que requeiram a nacio-
nalidade brasileira.

A sequência correta é 

a) 2, 1, 2, 1, 1.

b) 1, 2, 1, 1, 2.

c) 1, 2, 2, 2, 1.

d) 2, 1, 1, 2, 2.

e) 1, 1, 2, 1, 2.

QUESTÃO 13

Conforme a Constituição Federal de 1988, NÃO é um direito ou ga-
rantia prevista a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no 
país:

a) Direito de herança.

b) Direito de propriedade.

c) Assistência judiciária gratuita.

d) Salário nunca inferior ao mínimo.

e) Acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional.
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QUESTÃO 14

No que se refere à acumulação remunerada de cargos públicos, 
prevista na Constituição da República,

a) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a acu-
mulação remunerada de três cargos de professor. 

b) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, inde-
pendentemente da compatibilidade de horários e dos cargos. 

c) é admitida a acumulação remunerada de cargos públicos, 
independentemente da compatibilidade de horários e dos 
cargos.  

d) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo científico com outro 
técnico.

e) quando houver compatibilidade de horários, é admitida a 
acumulação remunerada de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico.
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QUESTÃO 15

De acordo com a carta magna, na fixação dos padrões de venci-
mento e dos demais componentes do sistema remuneratório dos 
servidores públicos, observa-se

I- a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 
cargos componentes de cada carreira.

II- o sexo, idade, cor e estado civil dos servidores, investidos no 
cargo.

III- as peculiaridades dos cargos.

IV- os requisitos para a investidura.

Estão corretas as afirmativas

a) I e III. 

b) II e III.

c) II e IV. 

d) I, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 16

Natália, autoridade competente de uma determinada instituição 
municipal, aceita suborno para assinar contrato superfaturado de 
uma obra pública. A conduta de Natália

I- configura ato de improbidade administrativa que importa en-
riquecimento ilícito.

II- configura ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário.

III- configura ato de improbidade administrativa que atenta con-
tra os princípios da administração pública.

IV- não configura ato de improbidade administrativa por ausência 
de previsão legal.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

a) IV. 

b) I e II.

c) II e III. 

d) I, II e III.

e) II, III e IV.
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QUESTÃO 17

De acordo a Lei Federal n.º 8.429/1992,

a) constitui ato de improbidade administrativa aquele que der 
publicidade aos atos oficiais.

b) podem incorrer em improbidade administrativa somente os 
servidores ocupantes de cargo público.

c) a suspensão da nacionalidade é uma das penas previstas pela 
prática dos atos de improbidade administrativa, de acordo 
com a gravidade do fato.

d) o prazo de preclusão para propositura da ação de improbida-
de administrativa, no serviço público federal, é de dois anos 
após o cometimento do ato ímprobo.

e) qualquer pessoa poderá representar à autoridade administra-
tiva competente para que seja instaurada investigação desti-
nada a apurar a prática de ato de improbidade.
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QUESTÃO 18

Paulo César, autoridade competente de uma determinada ins-
tituição municipal, corriqueiramente desvia servidores, durante 
suas respectivas jornadas de trabalho, para prestarem serviços 
particulares à sua esposa. Considerando o Código de Ética Pro-
fissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 
conduta de Paulo César é

a) permitida, desde que os servidores sejam devidamente remu-
nerados por esse trabalho.

b) vedada, uma vez que é proibido o desvio de servidor público 
para atendimento a interesse particular. 

c) vedada, uma vez que é proibido o exercício de atividade profis-
sional, ligada a empreendimentos de cunho duvidoso.

d) permitida, desde que os servidores compensem as horas des-
pendidas nos serviços paralelos em suas jornadas de trabalho 
da função pública.

e) vedada, uma vez que só é admitido o desvio de servidor públi-
co para atendimento a interesses particulares da própria auto-
ridade competente, em caráter personalíssimo.
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QUESTÃO 19

Tendo em vista o Decreto n. 1.171/94 (Código de Ética Profissio-
nal do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), permite-
se ao servidor público

a) embriagar-se esporadicamente.

b) o uso da função para obter favorecimento para seus familiares.

c) alterar o teor de documentos que deva encaminhar para 
providências.

d) deixar que interesses de ordem pessoal interfira no trato com 
o público.

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcan-
ce para atendimento do seu mister.
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QUESTÃO 20

O acesso à informação de que trata a Lei n.º 12.527/2011 NÃO 
compreende os direitos de obter informação 

a) primária, íntegra, autêntica e atualizada.

b) sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 
as relativas à sua política, organização e serviços.

c) pertinente à administração do patrimônio público, utilização 
de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 

d) contida em registros ou documentos, produzidos ou acumula-
dos por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arqui-
vos públicos.

e) referente a projetos de pesquisa e de desenvolvimento científi-
cos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

As cardiomiopatias são definidas como doenças do músculo car-
díaco de etiologia desconhecida. Acerca da cardiomiopatia dila-
tada canina de origem primária, é correto afirmar que:

a)  A suplementação de Vit-E influencia significativamente na fun-
ção cardíaca e melhora as arritmias do animal.

b)  Concentrações plasmáticas de taurina e teores de L-carnitina 
do miocárdio são menores em cães da raça Beagel.

c)  Vazamento, a partir dos miócitos, apesar dos níveis plasmáti-
cos adequados, podem ser causa da deficiência por L-carnitina.

d)  Existe baixa concentração miocárdica de L-carnitina, em alguns 
animais da raças Boxers, Dobermann pinscher e American co-
cker spaniel.  

e)  A incidência é muito alta em cães da raça Dobermann pinscher, 
representando, no mínimo, 50% do casos. Tendência familiar é 
comum entre Dobermann pinscher e Boxers.
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QUESTÃO 22

A maioria dos animais com doença cardíaca, nos quais será re-
alizada anestesia, não apresenta sinais clínicos de insuficiência 
cardíaca. Assim sendo, protocolos anestésicos rotineiros, que se-
riam empregados no paciente sem patologia cardíaca, poderiam 
resultar na descompensação aguda no animal cardiopata. 

O fármaco anestésico, indicado aos gatos portadores de doenças 
no coração, é

a) Xilazina.

b) Halotano.

c) Cetamina.

d) Metoxiflurano.

e) Medetomidina.
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QUESTÃO 23

A claudicação do membro pélvico com traumatismo veicular é 
frequentemente causada por uma fratura do acetábulo ou do 
fêmur proximal. Em cães, o diagnóstico exato requer uma ava-
liação radiográfica, incluindo as vistas ventrodorsal (posição de 
displasia coxofemoral normal) e lateral. Em caso de uma aborda-
gem cirúrgica, recomenda-se a abordagem craniolateral para as 
fraturas da cabeça e do colo femoral, devido à preservação do 
suprimento vascular. 

Para a redução de uma fratura fisária da cabeça femoral em cães, 
pode-se

a)  colocar pinos múltiplos, em sentido contrário de uma fratura 
de meio eixo femoral transversal.

b)  estabilizar as fraturas inter e subtrocantéricas com uma placa 
óssea, aplicada na superfície lateral femoral.

c)  estabilizar a fratura com fios de Kirschner múltiplos, colocados 
a partir da superfície lateral do osso subcondral. 

d)  estabilizar uma fratura metafisária distal transversal com pinos 
cruzados, empurrados a partir dos côndilos ou da tróclea.

e)  colocar pinos intramedular único de uma fratura de Salter I ou 
II da físis femoral distal, até que se incrustem abaixo da super-
fície articular.
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QUESTÃO 24

Dentre todas as neoplasias que acometem as cadelas, os tumo-
res espontâneos da glândula mamária representam, aproximada-
mente, 52% do total, sendo as mais frequentemente observadas 
na clínica de pequenos animais. 

Em relação às definições de neoplasias mamárias em cadelas, é 
correto afirmar que:

a) Mastectomia unilateral é a excisão de uma glândula inteira. 

b) Lumpectomia é a remoção de uma massa ou parte das mamas. 

c)  Mastectomia regional é a remoção simultânea de ambas as 
cadeias mamárias. 

d)  Mastectomia simples é a excisão da glândula envolvida e das 
glândulas adjacentes. 

e)  Mastectomia bilateral é a remoção de todas as glândulas ma-
márias, do tecido subcutâneo e dos vasos linfáticos, associados 
em um lado da linha média.
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QUESTÃO 25

Medicamentos para diminuir o estresse em gatos com insuficiên-
cia respiratória devem ser utilizados para diminuição da ansieda-
de e para reduzir a pressão venosa pulmonar. 

O medicamento a ser utilizado, em caso de edema pulmonar em 
gatos, é:

a) Morfina na dose de 0,1 mg/kg, intravenoso.

b) Xilazina na dose de 0,05 mg/kg, intramuscular.

c) Buprenorfina na dose de 0,1 mg/kg, intramuscular.

d) Acepromazina na dose de 0,05 mg/kg, intravenoso. 

e) Hidromorfona na dose de 0,05 mg/kg, intravenoso. 
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QUESTÃO 26

Diversos parasitas podem provocar doenças pulmonares em cães. 
Certos parasitas intestinais, especialmente o Toxocara canis, po-
dem causar pneumonia em animais jovens, geralmente em ani-
mais com alguns meses de idade, pois as larvas migram através 
dos pulmões. Outros parasitas pulmonares são mais comumente 
diagnosticados em cães, EXCETO:

a) Oslerus osleri.

b) Dirofilaria immitis.

c) Crenosoma vulpis.

d) Capillaria aerophila.

e) Aelurostrangylus abstrusus. 
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QUESTÃO 27

As atividades enzimáticas séricas hepato-específicas são incluídas 
rotineiramente nos painéis de triagem bioquímica sérica e são 
consideradas marcadores de dano e de reatividade hepatocelular 
e biliar. As duas enzimas hepatocelulares, consideradas de maior 
uso diagnóstico em gatos e cães, são:

a) Alfa oxalacetato e glutamato.

b) Amilase e lactato desidrogenase.

c) Fosfatase alcalina e creatina quinase.

d) Gama glutamiltranferase e fosfatase ácida.

e) Alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase.
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QUESTÃO 28

Dentre as principais causas de Hérnias de hiato em cães, tem-se:

a) Tenesmo.

b) Exclusivamente por esforço físico exagerado.

c) Lesões e traumas na medula espinhal em boa parte das vezes.

d)  Anomalias congênitas de hiato que permitem o movimento 
cranial do esôfago abdominal e do estômago. 

e)  Enfraquecimento e separação dos músculos e fáscias que for-
mam o diafragma pélvico, promovendo deslocamento caudal 
de órgãos abdominais ou pélvicos no períneo.
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 QUESTÃO 29

Dierese pode ser definida como:

a) Criação de uma abertura permanente na área do escroto. 

b)  Restabelecimento da continuidade entre as extremidades rom-
pidas. 

c)  Manobras manuais e instrumentais que visam a afastar os teci-
dos com finalidade terapêutica. 

d)  Manobras manuais e instrumentais que visam a evitar, prevenir 
ou deter a hemorragia ou impedir a circulação temporária em 
determinada área. 

e)  Conjunto de manobras manuais e instrumentais, através do 
uso de fios e de outros materiais, que visa a restabelecer a con-
dição anatômica funcional dos tecidos.
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QUESTÃO 30

Dentre as alterações proliferativas não neoplásicas do útero, a 
 é a alteração mais comum, 

sendo caracterizada como um distúrbio de útero de caráter agu-
do e emergencial, podendo resultar no óbito do animal acome-
tido. Ocorre frequentemente em fêmeas com idade reprodutiva, 
principalmente as idosas e nulíparas. Em cadelas e gatas, a faixa 
etária de maior acometimento é entre 6 e 11 anos. 

A expressão que melhor preenche a lacuna, apresentada no tex-
to, é: 

a) vaginite.

b) pseudociese. 

c) hiperplasia vaginal. 

d) síndrome do ovário residual.

e) hiperplasia endometrial cística.
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QUESTÃO 31

A cardiomiopatia hipertrófica em gatos é uma doença do mio-
cárdio ventricular (primariamente esquerdo), caracterizada por 
hipertrofia primária concêntrica discreta a grave. É a condição 
cardíaca mais comum em gatos de todas as idades. Os dois tipos 
de medicamentos de uso oral, para tratamento desta enfermida-
de em gatos, mais recomendados são:

a) Broncodilatadores e heparina.

b) Anti-histaminicos H2 e antiinflamatório. 

c) Corticosteroides e bloqueadores seletivos de sódio.

d) Diuréticos e inibidores da enzima conversora de angiotensina.

e)  Beta-bloqueadores adrenérgicos e bloqueadores do canal de 
cálcio. 
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QUESTÃO 32

A sarna em cães é, basicamente, uma doença causada por ácaros e 
que atinge a pele dos cães. A sarna 
é causada por um ácaro presente em todos os cães, mas que 
acomete apenas aqueles com uma falha imunológica. Os animais 
acometidos apresentam imunossupressão de linfócitos T induzida 
por ácaros, de gravidade variável e proporcional à quantidade de 
ácaros presentes. Nesses casos, o ácaro vive em folículos pilosos 
e raramente nas glândulas sebáceas. 

A palavra que completa corretamente a lacuna é:

a) otodécica.

b) psoroptes.

c) sarcóptica.

d) notoédrica.

e) demodécica. 
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QUESTÃO 33

Sobre a diabete melito insulino-dependente, ou também deno-
minada diabete do tipo 1, em felinos, é correto afirmar que:

a)  A deposição de amiloide, nas ilhotas pancreáticas, é a causa da 
secreção anormal de insulina.

b)  Acomete prejuízo à secreção de insulina, maior síntese hepáti-
ca de dextrose e resistência à insulina.

c)  É uma doença de terapia medicamentosa que induz à resistên-
cia à insulina ou que destrói o tecido pancreático.

d)   É uma condição diabética em que a secreção endógena de 
insulina não é suficiente para impedir a produção de cetonas. 

e)   É uma condição diabética na qual a secreção de insulina ge-
ralmente é suficiente para impedir as cetonas, mas não para 
impedir hiperglicemia.
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QUESTÃO 34

Em cães e gatos, a gastrite crônica é uma causa comum de vô-
mito episódico e crônico, sendo classificada com base nas ca-
racterísticas histológicas, como tipo de infiltrado e presença de 
fibrose, atrofia ou hipertrofia de mucosa. 

Uma infecção fúngica, que pode ocasionar gastrite piogranulo-
matosa em cães, é a  

a) Helicobacter spp.

b) Physaloptera rara.

c) Ollulanus tricuspis.

d) Pythium insidiosum. 

e) Malassezia pachydermatis.
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QUESTÃO 35

Suspeita-se de anemia hemolítica imunomediada (AHIM) ao se 
constatar anemia grave, com teor sérico de proteína normal. Para 
um diagnóstico, deve-se realizar um hemograma completo com 
contagem manual diferencial, contagem de plaquetas, contagem 
de reticulócitos, perfil bioquímico de urinálise, radiografias do tó-
rax e abdome, perfil de coagulação, teste de Coombs e ultrasso-
nografia abdominal. Na maior parte dos casos de AHIM, nota-se 
a presença de  , o que sustenta fortemente 
o diagnóstico definitivo desta doença. 

A palavra que completa corretamente a lacuna é:

a) linfócitos.

b) eosinófilos.

c) esferócitos. 

d) macrófagos.

e) trombocitose.
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QUESTÃO 36

O hipoadrenocorticismo é uma endocrinopatia, caracterizada 
pela deficiente secreção de glicocorticosteroides pelo córtex da 
glândula adrenal. 

Sobre a Insuficiência Adrenocortical Primária, também denomi-
nada de doença de Addison, é correto afirmar que:

a) Ocorre exclusivamente nas causas de lesão de hipófise.

b) Ocorre com terapia com acetato de megestrol em gatos.

c)  Possui um histórico crônico compatível com hipoadrenocorti-
cismo crônico.

d)  Resulta da atrofia ou destruição de todas as camadas do córtex 
da adrenal, geralmente resultando em deficiência de glicocor-
ticosteroides e mineralocorticosteroides.

e)  Ocorre devido à deficiente secreção de hormônio adrenocorti-
cotrófico (ACHT, adrenocorticotropic hormone), resultando na 
produção inadequada de glicocorticosteroides, ao passo que a 
secreção de mineralocorticosteroides é preservada.
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QUESTÃO 37

Neoplasias do trato respiratório representam de 4 a 5% de todas 
as neoplasias em cães e gatos. Mais de 80% dos tumores do trato 
respiratório são malignos. Histologicamente, tumores epiteliais 
são os mais comuns, representando 60 a 75% dos tumores nasais 
em cães. 

O tumor que ocorre com maior frequência em cães é

a) Linfoma.

b) Fibrossarcomas.

c) Osteossarcomas.

d) Adenocarcinomas.

e) Condrossarcomas.
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QUESTÃO 38

Os animais afetados por insuficiência renal crônica demonstram 
redução no apetite, perda gradual de peso e pelame em más con-
dições. São causas de insuficiência renal crônica em gatos mais 
comumente diagnosticadas, EXCETO:

a)  A maioria dos casos de insuficiência renal crônica é idiopática, 
ou seja, não tem causa específica. 

b)  Gatos mais velhos tendem a desenvolver a doença, porque há 
um declínio normal no funcionamento dos rins com a idade. 

c)  A amiloidose renal, em que há uma distribuição de proteínas 
dentro do rim, pode levar a um quadro de insuficiência renal.

d)  A doença renal congênita, toxinas nos rins, e a glomerulonefri-
te são alterações que tendem a resultar em insuficiência renal 
crônica em felinos.

e)  A anemia hipercrômica e normocitária é a principal causa da 
insuficiência renal crônica, devido ao aumento na produção 
renal de eritropoietina. 



Concurso IF FARROUPILHA | DOCENTES • 2016 •  MEDICINA VETERINÁRIA/PEQUENOS ANIMAIS 43

QUESTÃO 39

A acromegalia é uma alteração hormonal que acontece quando 
a glândula hipófise libera excesso de hormônio de crescimento. 

A principal causa de acromegalia em gatos é

a) diabete mielitus.

b) tumor de pituitária. 

c) glomerulonefrite crônica.

d) inflamação da glândula adrenal.

e)  excesso de progesterona pode dar origem a uma hipersecreção 
de hormônio de crescimento da glândula mamária.
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QUESTÃO 40

A peritonite infecciosa felina é uma doença sistêmica de gatos, 
progressiva e fatal, causada por um 
felino, ocasionando uma infecção entérica inaparente, com exce-
ção de vírus nas fezes. 

A expressão que preenche a lacuna é: 

a) togavirus.

b) parvovirus.

c) adenovírus.

d) enterovirus.

e) coronavírus. 
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