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Itens para sorteio das Provas Escrita e Didática e descrição da prova Prática: 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Tema: Clínica Médica e Terapêutica de Pequenos Animais. 
 
1 - Antibacterianos na terapêutica de cães e gatos; 

2 - Clínica médica das afecções cardiovasculares em cães e gatos; 

3 - Clínica médica das afecções da pele em cães e gatos; 

4 - Clínica médica das afecções do sistema digestório em cães e gatos; 

5 - Clínica médica das afecções do sistema locomotor em cães e gatos; 

6 - Clínica médica das afecções do sistema nervoso em cães e gatos; 

7 - Clínica médica das afecções do sistema reprodutor em cães e gatos; 

8 - Clínica médica das afecções do sistema respiratório em cães e gatos; 

9 - Clínica médica das afecções do sistema urinário em cães e gatos; 

10 - Clínica médica das afecções do sistema visual de cães e gatos; 

11 - Clínica médica das afecções endócrinas em cães e gatos; 

12 - Desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico de cães e gatos; 

13 -  Fármacos que atuam na função gastrintestinal de cães e gatos; 

14 -  Terapia de emergência cardiovascular de cães e gatos; 

15 - Tratamento antiparasitário das principais parasitoses de cães e gatos. 

 

 

Prova Prática: 

1 - A prova prática ou experimental constará do experimento, demonstração ou execução de 

métodos e técnicas específicas ou apresentação de um projeto, devendo ser realizada no tempo 

máximo de 4 (quatro) horas. 

 

2 - A prova prática seguirá a seguinte descrição:  A prova prática será realizada com 

animal vivo e consistirá na demonstração do exame clínico de um dos sistemas constantes nos 



itens de 1 a 10 da lista contida nos itens para sorteio das Provas Escrita e Didática. O 

candidato deverá demonstrar o exame específico do sistema correspondente ao item sorteado e 

técnicas não invasivas para avaliação clínica. O sorteio será realizado com 24 horas de 

antecedência. Na impossibilidade de todos os candidatos realizarem a prova no mesmo dia, um 

novo sorteio será realizado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência de cada dia de prova. 

 Ao iniciar a prova, o candidato fornecerá a cada um dos integrantes da Comissão Examinadora o 

respectivo Plano de Aula. Quinze minutos antes do início da prova o candidato deverá indicar os 

instrumentos, aparelhos e as técnicas a serem utilizadas. A prova prática, realizada 

ecessariamente em sessão pública, terá duração máxima de 50 (cinquenta) minutos, 

sendo vedado aos demais candidatos assisti-la;  A metodologia de aferição para avaliação do 

candidato, critérios e valoração serão seguidos de acordo com a Tabela de Pontuação, “Anexo 

III” da Resolução 01/2019 - IMV. 

 

3 - A avaliação da Prova Prática será realizada de acordo com as ponderações abaixo: 

- O plano da aula deve apresentar em sua organização: tema, objetivos, 

conteúdo, procedimentos e avaliação: 0.25 pts 

- Os elementos do plano devem apresentar coerência e clareza das ideias, 0.50 pts.  

- Deve obedecer aos limites do tempo, conforme estabelecido, para a aula, 0.25 pts. 

- Deve apresentar fluência verbal e concordância gramatical no decorrer da exposição, 0.25 pts. 

- O conteúdo deve apresentar forma clara e objetiva no decorrer da aula, 0.25 pts 

- Deve abordar o tema na sua extensão evidenciando conhecimento pertinente, 0.25 pts. 

- Deve articular o tema com a produção teórica recente, 0.75 pts. 

- Deve abordar concepções e ideias de forma contextualizada e critica sobre os aspectos 

principais do tema.: 0.75 pts. 

- Apresenta profundidade com propriedade cada aspecto do tema.: 0.75 pts. 

- Deve interpretar com coerência e consciência as ideias dos autores mencionados: 0.50 pts 

- Deve apresentar na conclusão da aula aspectos relevantes e fundamentais, 0.50 pts. 

- Preparação do paciente e/ou ambiente pré e pós procedimentos: 1.00 pts. 

- Planejamento e organização do material necessário para execução do procedimento: 1.00 pts 

- Utilização das medidas de biossegurança: 0.50 pts. 

- Observação da sequência lógica para a execução do procedimento de acordo com os princípios 

científicos: 1.50 pts. 

- Anotações no prontuário do paciente após procedimento e/ou elaboração de laudos: 1.00 pts. 


