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BOLETIM DE QUESTÕES
Nome: ___________________________________ N.º de Inscrição: _________
LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES.
1

Confira se a prova que você recebeu corresponde a especialidade a qual você está inscrito, conforme
consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique ao fiscal de sala.

2

Este Boletim de Questões contém 50 questões objetivas, sendo 15 do SUS e 35 de Área Específica.

3

Confira se, além deste Boletim, você recebeu o Cartão-Resposta, destinado à marcação das respostas das
questões.

4

Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os dados contidos no Cartão-Resposta. Em
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal de sala.

5

É imprescindível que você marque as respostas das questões de múltipla escolha no Cartão-Resposta com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sob pena da impossibilidade de leitura óptica. Na marcação do
Cartão-Resposta, você não deverá, sob pena de ter a questão anulada, utilizar lápis (grafite) e/ou corretivo de
qualquer espécie.

6

Uma vez entregue pelo fiscal de sala, o Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não
deverá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou danificado de qualquer modo, sob pena de o
candidato arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

7

O Cartão-Resposta só será substituído se nele for constatado erro de impressão.

8

Do Cartão-Resposta não serão computadas as questões cujas alternativas estiverem sem marcação, com mais
de uma alternativa marcada, com o uso de corretivo e/ou com marcação feita com caneta de cor e material
diferentes daqueles que constam no item 5.

9

O tempo disponível para esta prova é de quatro horas, com início às 8 horas e término às 12 horas, observado
o horário de Belém/PA.

10 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo duas horas após

o início da prova.
11 Os rascunhos e as marcações assinaladas no Boletim de Questões não serão considerados na avaliação.
12 Ao terminar a prova, você deverá devolver ao fiscal de sala o Boletim de Questões e o Cartão-Resposta, e

assinar a lista de presença.
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MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 50.
SUS
1

Conforme a Portaria nº 4.279/2010, os fundamentos que precisam ser considerados para assegurar a
resolutividade na Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gestão do cuidado, território circunscrito e existência de complexos reguladores.
projeto terapêutico singular, análise da situação de saúde e sistemas de informação.
vínculo, escuta, comunicação e responsabilização com o cuidado.
economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e disponibilidade de recursos.
valorização dos trabalhadores de saúde, responsabilização com o cuidado, equipamentos e conhecimento
estruturado.

2

Quanto à forma como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), conforme estabelecido
pela Lei Nº 8.142/1990, analise os itens seguintes.
I
II
III
IV

Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta.
Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério da Saúde.
Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito
Federal.

Estão corretos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
II e IV, somente.
III e IV, somente.

3

Em relação ao Decreto nº 7.508/2011, é correto afirmar:

(A) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência
e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e assistência farmacêutica.
(B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS
oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. E, a cada dois anos, o Ministério da
Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.
(C) A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante
referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas Secretarias Municipais de
Saúde.
(D) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso para a assistência integral à sua saúde,
de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
(E) O Conselho Estadual de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de
saúde, conforme a organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.

2
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4

Quanto à Organização, Direção e Gestão trazidas nas disposições da Lei 8.080/1990, é INCORRETO afirmar:

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente.
(B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde - SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
(C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde,
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
(D) É vetada aos municípios a constituição de consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
(E) Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de
ensino profissional e superior.

5

Na Portaria nº 4.279/2010, encontra-se a seguinte definição: “consiste na articulação de diversas organizações
ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada, sendo
complementar (agregando resolutividade e qualidade neste processo)”. Essa definição refere-se à(aos)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Integração Vertical.
Integração Horizontal.
Processos de Substituição.
Níveis de Atenção.
Regiões de Saúde.

6

Quanto ao Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde, é INCORRETO afirmar.

(A) Traz a humanização do atendimento do usuário como fator determinante para o estabelecimento das metas de
saúde.
(B) Apresenta diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa.
(C) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde no
âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.
(D) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a
fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
(E) Resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo como
fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores Regionais.

7

Quanto ao Sistema Único de Saúde, marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas.
(

)

(
(

)
)

Conforme a Lei Orgânica da Saúde, é campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação
na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
O direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, é um princípio do SUS.
A Lei Complementar nº 141/2012, entre outras providências, regulamenta o § 3o do art. 198 da
Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.

A sequência correta é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V, V, F.
V, F, V.
V, V, V.
F, V, F.
F, V, V.

3
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8

“Na rede de atenção às condições crônicas funciona como centro de comunicação, mas na Rede de atenção
às urgências e emergências ela é um dos pontos de atenção”. A assertiva, disposta no anexo da Portaria
nº 4.279/2010, corresponde à

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Governança.
Linha de Cuidado.
Atenção Primária em Saúde.
Atenção Secundária em Saúde.
Regulação.

9

“Estabeleceu o espaço regional como lócus privilegiado de construção das responsabilidades pactuadas, uma
vez que é esse espaço que permite a integração de políticas e programas por meio da ação conjunta das
esferas federal, estadual e municipal”. O texto faz referência à(ao)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mapa de Saúde.
Região de Saúde.
Pacto Pela Vida.
Pacto em Defesa do SUS.
Pacto de Gestão.

10 NÃO é objetivo da Gestão de caso, presente no anexo da Portaria nº 4.279/10:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aumentar a qualidade do cuidado.
Atender às necessidades e expectativas de usuários em situação especial.
Fomentar a fragmentação da atenção.
Prover o serviço certo ao usuário no tempo certo.
Propiciar uma atenção de qualidade e humanizada.

11 Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.488/2011, é correto afirmar que
(A) as Unidades Básicas de Saúde Fluviais devem possuir identificação específica diferentes aos pactuados
nacionalmente para as Unidades Básicas de Saúde.
(B) o Município com até 20 mil habitantes e contando com uma a três equipes de Saúde da Família poderá ter até
duas equipes na modalidade transitória.
(C) equipes de Saúde da Família Ribeirinhas desempenham suas funções em Unidades Básicas de Saúde Fluviais.
(D) na Estratégia de Saúde da Família o Agente Comunitário de Saúde deverá acompanhar no máximo 950
pessoas.
(E) são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo: definir e rever periodicamente, de forma
pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

12 “Devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio
da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e
necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários”. O texto, presente na Política Nacional de
Atenção Básica, faz referência à(ao)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Equipe do Consultório na Rua.
Estratégia de Agentes Comunitários.
Estratégia de Saúde da Família.
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Programa Saúde na Escola.

4
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13 Segundo a Portaria nº 2.488/2011, o(os) _______________________________________ deverá(deverão)
demonstrar como a aplicação dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a população, incluindo
quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de atenção básica. A alternativa que completa o
enunciado é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Consolidado anual das atividades.
Demonstrativo detalhado das principais despesas.
Demonstrativo sintético de execução orçamentária.
Relatórios mensais da origem e da aplicação dos recursos.
Relatório de gestão.

14 Os fundamentos do Sistema Único de Saúde estão expressos na(no)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal de 1988.
Decreto nº 7.508/2011.
Lei nº 8.142/1990.
Lei Complementar nº 141/2012.
Emenda Constitucional nº 29/2000.

15 NÃO é atributo da Rede de Atenção à Saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Prestação de serviços especializados em lugar adequado.
Participação social ampla.
Financiamento bipartite, garantido e suficiente, alinhado com as metas da rede.
Ação intersetorial e abordagem dos determinantes da saúde e da equidade em saúde.
Gestão integrada dos sistemas de apoio administrativo, clínico e logístico.

MEDICINA VETERINÁRIA
16 Um cão da raça boxer macho, de 8 anos, não castrado, foi levado ao atendimento no Hospital Veterinário da
UFPA, com dificuldades de micção. O proprietário relata que o paciente vem apresentando dificuldade para
urinar, hematúria, febre, também está defecando fezes com forma achatada, anda como tivesse dores no
quadril. Diante desta problemática, é correto afirmar:
(A) O paciente provavelmente apresenta hipoplasia prostática e é recomendado uso de anti-inflamatório sistêmico.
(B) O provável diagnóstico é hiperplasia prostática benigna, sendo prostatectomia o tratamento imediato.
(C) O paciente pode apresentar hiperplasia prostática benigna, associada a prostatite, sendo nesse caso
recomendado omentalização prostática, orquiectomia e terapêutica com finasterida, além da antibioticoterapia.
(D) No caso de um cisto prostático, é recomendado somente antibioticoterapia e repetir os exames de imagem.
(E) Em caso de hiperplasia prostática benigna, é recomendado o uso de finasterida nesta terapêutica.

17 Quanto à castração em animais de companhia, analise as assertivas seguintes.
I
II
III

A castração de fêmeas caninas ainda pré-púberes é recomendada para diminuir a incidência de piometra
e tumores de mama.
No caso dos machos felinos, o procedimento é recomendado também ainda na pré-puberdade, sem
malefício para o paciente.
A terapêutica com progestágeno não é recomendada como método contraceptivo, pois pode induzir a
piometra e a tumor de mama, inclusive em felinos.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
II, somente.
I, somente.

5
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18 Foi levado para atendimento no Hospital Veterinário da UFPA um canino macho de 7 anos, da raça poodle,
criptorquida unilateral, apresentando alopecia simétrica bilateral, atrofia de pênis e prepúcio e leve
ginecomastia. Após exame ultrassonográfico, observou-se aumento de volume do testículo que permaneceu
na cavidade abdominal. Diante desse caso, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O mais provável é que se trate de um caso de sertolioma, devido às características clínicas e ocorrência.
O mais provável é que se trate de um caso de Leydigocitoma, devido às características clínicas e ocorrência.
O mais provável é que se trate de um caso de seminoma, devido às características clínicas e ocorrência.
O mais provável é que se trate de um caso de alopecia por dermatite, e a alteração deve ser um caso de
orquite.
(E) Deve ser simplesmente um caso de criptorquidia, com dermatite de origem adrenal.

19 Um médico veterinário foi chamado para atender no hospital veterinário um cão da raça Golden, de 7 anos,
pesando 37kg, que se apresenta prostrado, com taquipneia, mucosas congestas, abdome abaulado. O
proprietário relata que o paciente apresentou esse quadro por volta das 20h30, antes ele estava normal, tinha
comido às 18 h e estava brincando com outro cão no quintal. Diante dessas informações, é correto afirmar:
(A) Deve ser um caso de intussuscepção, geralmente de maior ocorrência pelos sinais clínicos.
(B) É mais provável que seja um caso de volvo gástrico, sendo uma gastrocentese o mais indicado para a
terapêutica.
(C) Deve-se tratar de volvo intestinal, comum nestes casos, principalmente para esta raça.
(D) O mais provável é que seja um caso de gastrite crônica e o tratamento deve ser a longo prazo, com medicações
que vão diminuir o pH estomacal.
(E) O mais recomendado neste caso é o acesso cirúrgico abdominal, e desfazer o volvo, seguido de gastropexia.

20 Foi levado para atendimento no hospital veterinário um canino, fêmea, da raça teckel, de 9 meses,
apresentando prostração, grande sensibilidade abdominal e tenesmo. O proprietário suspeita de possível
ingestão de um brinquedo de cordinha. Após exame ultrassonográfico abdominal, observou-se uma estrutura
com multicamadas, com sobreposição de segmentos intestinais. Diante do caso, é correto afirmar:
(A) Pelas características imaginológicas descritas, trata-se de um caso de corpo estranho gástrico, sendo
necessária a retirada por gastroscopia ou gastrotomia.
(B) O mais provável é que seja um caso de intussuscepção, sendo necessária a reposição e uma duodenopexia,
caso se trate de corpo estranho na porção inicial do intestino delgado.
(C) Pela característica imaginológica, conhecida como “anel concêntrico”, trata-se um caso de intussuscepção.
(D) É um caso de corpo estranho intestinal seguido de intussuscepção, podendo ser retirado por endoscopia.
(E) É um caso de corpo estranho intestinal, mais comum nesse tipo de objeto, que tenha se alojado na porção final
do cólon menor.

21 Em um caso de distocia, depois de todas as avaliações, verificou-se a necessidade de cesariana em uma
cadela SRD de 18 kg, 4 anos. Sobre este caso, é correto afirmar:
(A) Caso o proprietário deseje manter a capacidade reprodutiva da paciente, a histerorrafia pode ser feita com
sultan e cushing.
(B) Caso seja confirmada morte fetal no exame obstétrico, pode-se fazer ovário-histerectomia em bloco pela técnica
das três pinças.
(C) O útero deve ser acessado apenas através de incisões no corno gravídico.
(D) Em caso de mais de 6 horas de sinal de parto, a cesariana é a primeira opção.
(E) A castração sempre é recomendada após o procedimento.

22 Sobre um caso recorrente de obstrução uretral em macho felino, é correto afirmar:
(A) Pode ocorrer por alimentação inadequada e pouca ingestão de água, mas a castração do macho ainda quando
jovem e um fator importante na fisiopatogenia.
(B) Geralmente a cirurgia de penectomia com uretroplastia é recomendada já no primeiro caso de obstrução.
(C) A penectomia é uma cirurgia recomendada, sem complicações para a sobrevida do paciente.
(D) Em casos de machos não castrados, é recomendada a orquiectomia.
(E) Em casos da necessidade de penectomia com uretroplastia, não é preciso manter o paciente sondado no pósoperatório.
6
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23 Foi levada para atendimento uma cadela de 4 anos com comportamento reprodutivo atípico. O proprietário
relata que esta apresenta cio com um intervalo aproximado de 6 meses, mas ressalta que já foi castrada. Sobre
esse caso, é correto afirmar:
(A) O mais provável é que a paciente tenha desenvolvido um comportamento atípico, necessitando observar os
níveis hormonais.
(B) O mais provável é que a paciente seja portadora da “Síndrome do ovário remanescente” (SOR), podendo ter
como única causa, um erro de técnica cirúrgica no momento da ovário-histerectomia.
(C) Nesse caso, provavelmente se observarão, no momento do estro, estruturas hiperecoicas, circulares próximas
ao rim direito, esquerdo ou em ambos.
(D) Nesse caso se recomenda uma celiotomia exploratória ou uma celioscopia, sendo a terapêutica já em seguida
desta avaliação, no próprio transoperatório.
(E) O mais provável é que a paciente tenha desenvolvido uma neoplasia de epífise, que esteja causando este
transtorno.

24 Sobre as técnicas cirúrgicas aplicadas ao trato reprodutor em pequenos animais, é correto afirmar:
(A) Ovariohisterectomias (OHs) eletivas requerem antibioticoterapia no pós-operatório, mesmo quando respeitados
os princípios de cirurgia asséptica.
(B) A síntese de uma episiotomia deve ser realizada em dois planos: o primeiro abrange as camadas mucosa,
submucosa e muscular, com fio não absorvível, padrão em “X”; o segundo abrange a pele em “U” deitado.
(C) A castração (orquiectomia) em gatos jovens pode predispor à síndrome urológica obstrutiva, porém deve ser
realizada em todos os animais.
(D) A técnica das 3 pinças para OH em cadelas visa auxiliar na realização das ligaduras pediculares e evitar
hemorragia, podendo ser as três posicionadas no pedículo ovariano ou duas no pedículo e uma entre o ovário
e o útero.
(E) Para se alcançar melhor exposição do pedículo ovariano, deve-se fazer a ruptura do ligamento próprio do
ovário; para melhor exposição do corpo uterino, realiza-se dissecção/ruptura dos ligamentos largos do útero.

25 Sobre os procedimentos de esterilização cirúrgica em animais de companhia, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É possível fazer a castração pré-púbere de todos os cães e gatos saudáveis.
O acesso mais usual para orquiectomia em cães e gatos é na porção mais distal do escroto.
A ováriohisterectomia é a única opção cirúrgica de “castração” para pet’s fêmeas.
Em felinos só é possível fazer orquiectomia com hemostasia por síntese com fio cirúrgico.
Em casos de lesões neoplásicas em escroto, recomenda-se orquiectomia com ablação escrotal.

26 Sobre um paciente canino macho de 8 anos, com cálculo em bexiga confirmado pelos exames de imagem,
analise as afirmativas seguintes.
I
II
III

A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, com fio sintético absorvível, 4-0 ou 5-0.
A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, com a 1ª camada na seromucosa, e a 2ª camada
sendo seromuscular com eversão seguida de omentopexia.
A síntese deve ser feita em duas camadas da bexiga, a 1ª camada seguindo um padrão contínuo símples,
e a 2ª camada com Cushing ou Lembert.

Está(ão) correta(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I, II e III.
I e II, somente.
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27 Sobre o complexo respiratório felino, é correto afirmar.
(A) Os sinais clínicos incluem febre, espirros, secreção nasal, conjuntivite, anorexia e desidratação. Os gatos
tornam-se acometidos quando entram em contato com animais doentes, portadores ou fômites.
(B) O vírus da rinotraqueíte felina causa principalmente ulcerações orais, pneumonia intersticial branda e poliartrite.
(C) O calicivírus causa principalmente úlcera de córnea, aborto e morte neonatal.
(D) Os gatos, após a cura da doença, tornam-se portadores do vírus por uma semana, por isso deve-se evitar
contato com outros gatos durante esse período para evitar o contágio da doença.
(E) Todas as afirmativas citadas estão corretas.

28 Sobre a bronquite felina, analise as sentenças seguintes.
I
II

III

É uma doença respiratória comum em gatos, podendo causar tosse, chiados e episódios de angústia
respiratória. Pode estar associada com a presença de alérgenos no ambiente.
O diagnóstico é feito com base no histórico, exame físico e radiografias torácicas, que apresentam
principalmente um padrão bronquial. Apesar disso, achados radiográficos normais podem ser observados
em gatos com bronquite. Lavados traqueais também devem ser realizados e descartada a hipótese de
dirofilariose.
Animais com angústia respiratória aguda devem ser tratados imediatamente com glicocorticoides de ação
rápida, como o succinato sódico de prednisolona, oxigenoterapia, broncodilatadores, além de ser mantidos
em ambiente tranquilo e refrigerado.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
I, II e III.
I, somente.

29 Um pinscher de 10 anos chega ao Hospital Veterinário com queixa de tosse. Quanto ao assunto, analise as
sentenças seguintes.
I

II

III
IV

O colapso traqueal é um diagnóstico diferencial para tosse, que piora quando o animal se agita ou com o
uso de coleira no pescoço. Ele pode acontecer na porção cervical ou torácica. A radiografia na inspiração
deve ser realizada quando se suspeita de colapso intratorácico, e na expiração quando a suspeita é de
colapso cervical.
A degeneração mixomatosa da válvula mitral também é um diagnóstico diferencial para tosse. A
regurgitação valvular provoca aumento atrial esquerdo e compressão do brônquio principal esquerdo,
levando a tosse. O edema pulmonar resultante da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) também pode
ser a causa da tosse.
A bronquite crônica canina, apesar de menos frequente, também deve ser considerada como diagnóstico
diferencial; neste caso, a tosse pode ser produtiva ou não. A dispneia, quando presente, é expiratória.
A dirofilariose também pode causar tosse em alguns animais, além de fadiga, dispneia ao exercício e ICC.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
I, II e III, somente.
II, III e IV, somente.
I, II, III e IV.
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30 Uma cadela de 8 anos chega ao Hospital Veterinário com desidratação e queixa de apatia, poliúria, polidpsia e
vômito. Quanto a esse caso, analise as sentenças seguintes.
I

II

III

Um diagnóstico diferencial é a hiperplasia endometrial cística – piometra, que acontece quando a
progesterona estimula o crescimento e atividade secretora das glândulas endometriais e depois há
contaminação bacteriana secundária.
Outro diagnóstico diferencial é a diabetes melitus complicada pela cetoacidose diabética. A poliúria nesse
caso é causada pela alta produção do hormônio insulina, que não consegue ser absorvido e sai pela urina,
carregando uma molécula de água.
Os exames hemograma e urinálise ajudariam a diferenciar entre os dois diagnósticos, sendo que
possivelmente haveria leucocitose em caso de piometra e cetonúria no caso da cetoacidose diabética.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

31 Quanto à poliúria/polidipsia, analise as sentenças seguintes.
I

II

III

Diabete insípido pode ter origem central ou nefrogênica, sendo que a primeira é caracterizada pela
deficiência de produção do hormônio antidiurético (ou AVP) e a segunda pela ausência de receptores
renais para tal hormônio.
Animais com hiperadrenocorticismo também podem ter poliúria-polidpsia. Esta doença é caracterizada
pela produção exagerada de glicocorticoide, sendo os tumores da glândula adrenal a maior causa dessa
doença.
A insuficiência renal crônica é outra causa de poliúria-polidipsia. É uma condição onde já houve perda de
mais de 75% dos néfrons e os rins não são mais capazes de manter a densidade urinária.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

32 Sobre a piometra, é correto afirmar:
(A) A aplicação de anticoncepcionais à base de estrógenos predispõe à piometra, pois o estrógeno aumenta o
número de receptores de progesterona no útero.
(B) A piometra ocorre principalmente durante o estro, fase do ciclo em que há predominância de progesterona.
(C) As cadelas com piometra podem ser predispostas à necrose tubular aguda, em que o principal achado
diagnóstico é a presença de proteinúria.
(D) O tratamento clínico da piometra é realizado com altas dosagens de antibióticos e hormônio luteinizante para
eliminar o conteúdo uterino.
(E) O tratamento cirúrgico imediato é indicado em todos os casos.
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33 Sobre a cistite bacteriana em cães, analise as sentenças seguintes.
I
II
III

A cistite bacteriana pode predispor a formação de cálculos de oxalato de cálcio por acidificar a urina.
Sinais clínicos, como disúria, polaciúria e estrangúria, estão sempre relacionados com alterações do trato
urinário inferior, como a cistite, e nunca devem ser confundidos com doenças renais.
A cistite bacteriana deve ser tratada por um antibiótico escolhido com base no cultivo e antibiograma da
urina, e o tempo máximo de tratamento deve ser de 7 dias.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

34 A doença do trato urinário inferior de felinos (DTUIF) é bastante diagnosticada na clínica de pequenos animais.
Quanto ao assunto, analise as sentenças seguintes.
I
II

III

Polaciúria, hematúria, disúria, estrangúria são sinais clínicos do DTUIF que podem acometer gatos machos
ou fêmeas.
A DTUIF na forma obstrutiva é uma urgência, dependendo da condição clínica do gato afetado. Se a
desobstrução não for possível por massagem peniana, o gato deve ser sedado para se fazer a
desobstrução uretral com auxílio de sonda, lubrificantes e solução salina, de forma estéril.
Animais muito deprimidos podem apresentar hipercalemia e alterações eletrocardiográficas decorrentes
desse desequilíbrio eletrolítico, como bradicardia, intervalo PR prolongado e arritmias. Esses animais
devem ser hidratados com solução salina e receber insulina, seguida de glicose, além de gluconato de
cálcio.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

35 Sobre as doenças renais, analise as sentenças seguintes.
I
II

III

A insuficiência renal crônica é a doença renal que mais acomete cães e gatos idosos.
A necrose tubular aguda pode ser causada por toxinas ou até mesmo medicamentos. Animais
desidratados estão mais predispostos a desenvolverem essa doença renal. Anúria ou a presença de
inúmeros cilindros na urinálise são achados da necrose tubular aguda.
A glomerulonefrite é uma doença renal caracterizada pela lesão glomerular devido a uma isquemia renal,
como acontece quando há baixa pressão arterial ou em casos de hemorragias intensas.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

10

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

36 Sobre a insuficiência pancreática canina, analise as sentenças seguintes.
I
II
III

As principais enzimas digestivas estão presentes nas células acinares de forma inativa. Na insuficiência
pancreática, a ativação dessas enzimas dentro do pâncreas provoca sua autodigestão.
Os principais sintomas da insuficiência pancreática exócrina são perda de peso crônica, apetite voraz e
fezes volumosas e amolecidas.
O tratamento é à base de antibióticos por mais de 30 dias, além de hidratação com ringer lactato.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

37 Sobre as dermatites parasitárias, analise as sentenças seguintes.
I
II
III

O ácaro Demodex canis é um residente normal da pele canina. A transmissão ocorre da cadela para os
lactentes por contato direto durante os primeiros dias de vida do filhote.
A Cheyletiella ou “caspas andantes” é um ácaro que vive na superfície da pele. Pode acometer cães,
gatos, coelhos e humanos e provoca uma dermatite pruriginosa.
A sarna sarcóptica ou escabiose canina também é causada por um ácaro que escava galerias no estrato
córneo da pele e deposita seus ovos em túneis atrás das galerias. Os locais mais afetados são porções
ventrais do abdome, tórax e membros, sendo as orelhas e cotovelos os locais favoritos dos ácaros.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

38 A queixa de prurido no corpo é uma das mais comuns no atendimento veterinário. Entre suas principais causas
estão as doenças parasitárias e alérgicas. Quanto ao assunto, analise as sentenças seguintes.
I
II
III

A atopia canina é uma doença de difícil controle. Está relacionada com a produção desordenada de IgA
(imunoglobulina A) na pele dos animais acometidos. É a principal causa de prurido em cães.
A hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar é um distúrbio cutâneo não sazonal. O alérgeno
geralmente é uma glicoproteína presente no alimento. O diagnóstico é feito com dieta de eliminação.
A hipersensibilidade à picada de pulga é uma dermatite pruriginosa papular bastante comum em cães. O
prurido crônico leva a alopecia, liqueinificação e formação de crostas, tipicamente em região lombossacra
dorsal, coxas caudomediais, abdome ventral e flancos.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.
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39 Sobre as otites em cães, analise as sentenças seguintes.
I
II
III

As doenças alérgicas são importantes fatores primários no surgimento das otites. Para o sucesso do
tratamento, esses fatores devem ser reconhecidos e tratados.
A otoscopia deve ser realizada com critério, apenas nos casos de otite com suspeita de ruptura de tímpano.
Oto-hematoma é um achado comum, sempre secundário a um quadro de otite. Ele é decorrente da ruptura
de vasos na orelha quando o animal balança a cabeça com força ou se coça. A resolução do oto-hematoma
é cirúrgica, além do tratamento da otite.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
II e III, somente.
I e III, somente.
I, II e III.

40 Sobre a fenda palatina congênita em cães, analise as afirmativas abaixo.
I
II
III
IV

Os sinais clínicos podem incluir dificuldade de mamar, descarga nasal, déficit no desenvolvimento, espirro
e tosse.
Técnicas para a correção do defeito palatino podem incluir o retalho bipediculado ou sobreposição de
retalho.
A não inclusão da artéria palatina maior ao retalho bipediculado poderá resultar na necrose deste.
No caso de pacientes pediátricos, o período de jejum pré-operatório deve ser curto.

Estão corretas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I, II e III, somente.
II, III e IV, somente.
II e IV, somente.
I, II, III e IV.

41 Em relação às cirurgias do trato urinário, complicações pós-operatórias podem ocorrer. Quanto a essas
complicações, analise os itens seguintes.
I
II
III

Vazamento vesical decorrente de procedimentos de cistotomia.
Favorecimento da formação de cálculo vesical quando empregados fios não absorvíveis nos
procedimentos na cistorrafia.
Incontinência urinária nos casos de lesão iatrogênica do nervo pudendo em procedimentos de uretrostomia
no gato.

Está(ão) correto(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II, somente.
II e III, somente.
I, II e III, somente.

12

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E EM
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DO ANO DE 2017
EDITAL Nº 1 – COREMU/UFPA, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016

42 A expansão do estômago associada à rotação em seu eixo mesentérico é definida como dilatação vólvulogástrica (DVG). Sobre essa enfermidade, analise as afirmativas abaixo.
I A estase vascular pode causar redução da produção de ácido lático e alcalose metabólica.
II A acidose respiratória pode ser decorrente da hipoventilação secundária à compressão gástrica sobre o
diafragma, com redução da complacência pulmonar.
III Para evitar a recorrência de DVG, pode-se realizar a gastropexia.
IV Arritmias ventriculares podem ocorrer em casos de DVG, sendo o cloridrato de lidocaína um antiarrítmico
que pode ser empregado nessas situações.
Estão corretas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
II, III e IV, somente.
I, II, III e IV.

43 Sobre os procedimentos cirúrgicos empregados no jejuno, analise as afirmativas seguintes.
I
II
III
IV

O padrão de enterorrafia é a sutura simples interrompida, englobando todas as camadas do intestino.
Nos procedimentos de enterotomia, as incisões longitudinais na borda antimesentérica podem ser
suturadas transversalmente para minimizar a ocorrência de estenose intestinal.
A hipoproteinemia não interfere no processo de cicatrização intestinal.
A ressecção de grandes segmentos do jejuno pode levar o paciente ao desenvolvimento da síndrome do
intestino curto.

Estão corretas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
I, II e IV, somente.
I, III e IV, somente.
I, II, III e IV.

44 Nos casos clínicos em que o paciente apresenta acidose metabólica, espera-se como resposta compensatória:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Taquipneia e retenção de bicarbonato pelos rins.
Bradipneia e retenção de bicarbonato pelos rins.
Ausência de alterações de esforço respiratório, porém com retenção de bicarbonato pelos rins.
Ausência de alterações de esforço respiratório, porém com eliminação de bicarbonato pelos rins.
Taquipneia e aumento da eliminação de bicarbonato pelos rins.

45 Sobre a oxigenoterapia para pacientes com desconforto respiratório, analise as afirmativas seguintes.
I
II
III

A oxigenoterapia mantém a pressão parcial de oxigênio superior a 60mmHg.
O fornecimento de oxigênio a 100% pode ocasionar efeitos tóxicos ao paciente.
A oxigenoterapia eleva a oferta de O2 aos tecidos, se não houver obstrução de vias aéreas.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
I, II e III.
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46 A curva de dissociação de oxiemoglobina possui um formato sigmoide e apresenta a relação entre os níveis de
hemoglobina saturada e a pressão parcial de oxigênio. Quanto aos fatores que podem influenciar no
deslocamento para a esquerda ou para direita dessa curva, analise os itens seguintes.
I
II
III

Nível do pH sanguíneo.
Temperatura corporal.
Concentração de 2,3- difosfoglicerato.

Está(ão) correto(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
I, II e III.
II e III, somente.
III, somente.

47 Sobre a enterite por parvovírus canino, analise as afirmativas abaixo.
I
II
III
IV

Existem dois tipos de vírus, o parvovírus canino Tipo I e o Tipo II, no entanto apenas o Tipo II é responsável
pela sintomatologia clássica de parvovirose.
São comuns os quadros de translocação bacteriana por lesão da mucosa intestinal.
O eletrólito de maior relevância clínica nos casos de parvovirose é o potássio.
A base terapêutica suporte da parvovirose inclui: fluidoterapia, reposição de eletrólitos, antibióticos,
antieméticos, antiácidos e terapia nutricional especial.

Estão corretas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
II e IV, somente.
III e IV, somente.
I, II, III e IV.

48 Com base nas doenças cardíacas, analise as afirmativas seguintes.
I
II
III

Na insuficiência cardíaca congestiva esquerda, é comum o desenvolvimento de ascite.
Manifestações clínicas da doença cardíaca podem incluir tosse, síncope e dispneia.
A lidocaína é eficaz contra arritmias supraventriculares.

Está(ão) INCORRETA(S)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
I e III, somente.
II e III, somente.
III, somente.
I, II e III.

49 Quanto ao eletrocardiograma (ECG), analise as afirmativas seguintes.
I
II
III

A onda “T” representa a repolarização atrial.
O ECG representa graficamente a despolarização e a repolarização do músculo cardíaco.
O complexo “QRS” representa a despolarização ventricular.

Está(ão) correta(s)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
II e III, somente.
III, somente.
I, II e III.
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50 As obstruções do trato gastrointestinal por corpo estranho podem necessitar de tratamento cirúrgico. Em
relação aos casos em que há perfuração de alça intestinal por objetos perfurocortantes, nalise as afirmativas
seguintes.
I
II
III
IV

A estabilização primária do paciente quanto ao quadro de choque hemorrágico ou séptico é fundamental
para o tratamento.
A lavagem da cavidade abdominal pode ser realizada com solução fisiológica ou ringer com lactato
aquecida.
Deve-se realizar a sutura diretamente na ferida do local da perfuração.
O paciente deve ser submetido ao jejum de 72 horas após o tratamento cirúrgico.

Estão corretas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, somente.
II e III, somente.
I, III e IV, somente.
II e IV, somente.
I, II, III e IV.
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