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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
1. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são proparoxítonas: 
 
(A) aeródromo, crisântemo, idólatra, âmago . 
(B) anátema, refém, cânon, cáfila. 
(C) êxodo, harém, édito, fíbula.  
(D) látex, acórdão, aloés, álcool. 
(E) vândalo, critérios, próprio, prosódia. 
 
2. Assinale o uso correto do hífen: 
 
(A) anti-social, contra-senso, mini-saia, ante-
projeto 
(B) auto-aprendizagem, co-autor, extra-escolar, 
semi-aberto. 
(C) anti-histórico, macro-história, micro-ondas, 
inter-racial. 
(D) micro-computador, pseudo-professor, ultra-
moderno, geo-política. 
(E) micro-sistema, inter-estadual, super-
interessante, ultra-som. 
 
3. Em cada uma das seguintes sequencias de 
palavras, há uma que está escrita 
incorretamente, assinale-a: 
 
(A) cento, pressa, observação, natureza. 
(B) desaparecer, versos, posição, profecia. 
(C) conversação, absurdo, prolixidade, 
aspereza.  
(D) benção, surdez, possibilidade, exclusiva. 
(E) esdrúchulo, vasamento, excessão, quizer. 
 
4. Assinale qual alternativa apresenta 
substantivos terminados em -ão, que podem ter 
dois e até três plurais: 
 
(A) irmão, chão, alemão, pão. 
(B) aldeão, ancião, ermitão, guardião. 
(C) cão, escrivão, mão, catalão. 
(D) tabelião, cidadão, pagão, caminhão. 
(E) barracão, visão, ilusão, doação. 
 
5. Marque qual alternativa completa as frases 
corretamente: 
 

Sou a que chora sem saber _______.  
Contavam fatos da vida, incidentes perigosos 
_______ tinham passado. 
______ não me deixa em paz? 
Eu sem você não tenho ______. 
 

(A) porque, porquê, por quê, por que. 
(B) por quê, por que, por que, porquê. 
(C) porquê, porque, porquê, por quê. 
(D) por que, porque, por quê, por que. 
(E) porque, por quê, por que, porquê. 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta o uso 
correto da crase: 
 
(A) Falou à qualquer pessoa. 
(B) Ali vai a mulher à quem disseste a notícia. 
(C) Quando estiveram face à face ficaram 

mudos. 
(D) Fui à cidade. 
(E) Irei à casa logo mais. 
 
7. Em qual alternativa apresenta o uso da oração 
coordenada aditiva: 
 
(A) Quando a cólera ou o amor nos visita, a 

razão se despede. 
(B) Acabou-se o tempo das ressurreições, mas 

continua o das insurreições. 
(C) Ele e, portanto, seu filho são responsáveis 

pela denúncia. 
(D) Remetemos dois convites ao Paulo, mas ou 

ele se mudou ou está doente. 
(E) A pobreza e a preguiça andam sempre em 

companhia. 
 
8. Quanto o uso de mal e mau, assinale a 
alternativa que completa, corretamente, a sua 
utilização: 
____ a equipe entrou em quadra foi 
delirantemente aplaudida. 
Quando a previsão diz tempo bom, isso é ____. 
Para se trilhar o caminho do ____ é 
indispensável não se importar com o 
congestionamento. (Fraga – humorista) 
 
(A) mal, mau, mal. 
(B) mau, mau, mal. 



(C) mal, mau, mau. 
(D) mal, mal, mau. 
(E) mau, mau, mau. 
 
9.  Assinale a alternativa que apresenta, apenas, 
pronomes demonstrativos: 
 
(A) meu, tuas, lhe, vossa alteza. 
(B) vossa senhoria, eles, minhas, os. 
(C) aquilo, isso, este, aquela. 
(D) ela, essa, minha, tuas. 
(E) vossa, isso, seus, teus. 
 
10. Tendo como base a charge publicada em 
2010, na Revista Veja, responda: 
 

 
Fonte da figura: Revista Veja. Disponível em : 
<http://www.betinaettrich.ntr.br/2010/07/obesidade-infantil.html> 

 
I – uma crítica quanto a temática obesidade 
infantil em diferentes fases da vida da criança; 
 
II – o excesso de açúcar na alimentação das 
crianças acarreta sérios danos à saúde, entre 
eles, a obesidade infantil;  
 
III – a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
impõe aos líderes mundiais que elevem, 
imediatamente, os impostos sobre de 
refrigerantes e sucos. 
 
Assinale as alternativa correta: 
 
(A) I e II estão corretas; 
(B) apenas a I está correta; 
(C) apenas a II está correta; 
(D) II e III estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 

 

MATEMÁTICA 

 
11. Para uma pesquisa sobre “redes sociais” 
uma instituição de ensino superior entrevistou 
aleatoriamente 40 estudantes. Dos 
entrevistados, 12 cursam Ciência da 
Computação, 10 fazem Administração, 14 são 
alunos de Direito e 8 cursam simultaneamente 
Administração e Direito, e o restante são alunos 
de Medicina Veterinária. Então, o número de 
estudantes entrevistados que cursam Medicina 
Veterinária é: 
 
(A) 04 
(B) 12 
(C) 08 
(D) 10 
(E) 05 

 
12. Em um tanque há uma população de 10000 
alevinos de pacu, ao atingir um determinado 
tamanho é necessário trocá-los de tanque,  
estima-se que o número de elementos com 
comprimento maior ou igual a x cm seja dado, 
aproximadamente pela expressão ²  . 
Pode-se concluir que o número aproximado de 
alevinos com comprimento entre 3 cm e 7 cm é 
igual a: 
 
(A) 1.000 
(B) 200 
(C) 1.200 
(D) 800 
(E) 400 
 

13. Dado o sistema de equações 
² + 2 ² = 18− =	−3  , 

o conjunto solução de pares ordenados que o  
satisfaz, são: 
 
(A) S={ (0,3) e (4,1)}           
(B) S= {(0,3) e (1,-4)} 
(C) S= {(0,-3) e (-4,1)} 
(D) S={(0,3) e (-4,-1)} 
(E) S= {(0,-3) e (-1,4)} 
 
14. Uma empresa fará um treinamento 
envolvendo 200 funcionários. Os funcionários 



serão distribuídos em três grupos proporcionais 
ao número de monitores disponível. Sabendo 
que há 10 monitores para efetuar o treinamento 
e estes foram distribuídos na proporção 3,5 e 2, 
então, cada grupo terá respectivamente: 
 
(A) 40, 60 e 100 funcionários; 
(B) 100, 80 e 20 funcionários; 
(C) 60,100 e 40 funcionários; 
(D) 80, 100 e 20 funcionários; 
(E) 20, 80 e 100 funcionários; 
 
15. Um prêmio no valor de 620 reais foi dividido 
entre os três funcionários destaques do mês de 
junho, a divisão foi feita de forma inversamente 
proporcionais aos seus salários. Carlos recebe 5 
salários mínimos, Lucas recebe 2 salários 
mínimos e Douglas recebe 3 salários mínimos, 
sendo assim, Carlos, Lucas e Douglas 
receberam respectivamente a quantia de: 
 
(A) R$ 120,00; R$ 300 e R$ 200,00 
(B) R$ 120,00; R$ 200 e R$ 300,00 
(C) R$ 300,00; R$ 200 e R$ 120,00 
(D) R$ 320,00; R$ 100 e R$ 200,00 
(E) R$ 100,00; R$ 320 e R$ 200,00 
 
16. No setor de gomas de uma fábrica de balas, 
16 funcionários produzem 240 balas de morango 
por dia, trabalhando 8 horas diárias. Quantos 
funcionários, com a mesma qualificação dos 
primeiros, conseguiriam produzir 600 balas de 
morango por dia, trabalhando 10 horas diárias? 
 
(A) 50 
(B) 30 
(C) 25 
(D) 18 
(E) 32 
 
17. Para inaugurar mais uma de suas franquias, 
João precisou fazer um empréstimo no valor de 
R$ 25 000,00. Após pagar as 20 parcelas do 
empréstimo ele verificou que tinha  pago um total 
de R$ 49 000,00. Diante destas condições, a 
taxa de juros mensal cobrada pelo emprestador 
foi: 
 

(A) 1,2% 
(B) 4% 
(C) 6% 
(D) 2,4% 
(E) 4,8% 
 
18. Um terreno retangular tem 128m de 
perímetro. Sabendo que seu comprimento tem 
20m a mais que sua largura, então seu 
comprimento, largura e área, são 
respectivamente: 
 
(A) 42m, 22m e 924m²  
(B) 22m, 42m e 924m² 
(C) 52m, 32m e 1664m² 
(D) 32m, 52m e 1664m² 
(E) 32m, 32m e 1024m² 
 

19. Qual é a razão , quando consideramos o 

sistema de equações: 
+	 = 	

−	 = 2 

 
 
(A) 0,05 
(B) 0,5 
(C) 2 
(D) 0,2 
(E) 5 
 
20. Na agencia de carros importados 
“VESTCAR”, o aluguel de um determinado carro 
custa R$280,00 por dia, acrescido de R$3,00 por 
quilômetro rodado. Na agência de carros 
importados “CARVEST”, o mesmo modelo custa 
R$400,00 por dia, acrescido de um real por 
quilômetro. Quantos quilômetros devem ser 
rodados para que o valor do aluguel seja igual 
em ambas às agências, considerando o aluguel 
por um dia? 
 
(A) 72 km 
(B) 70 km 
(C) 68 km 
(D) 60 km 
(E) 64 km 
 
  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Durante a anamnese é importante questionar 
o proprietário sobre medicações administradas 
ao paciente recentemente ou de uso contínuo, 
sobre esse tema, assinale a alternativa correta: 
 
(A) Nenhuma medicação de uso esporádico ou 

contínuo interfere no protocolo anestésico; 
(B) Betabloqueadores não tem efeito aditivo aos 

agentes inalatórios ou venosos utilizados 
como anestésicos; 

(C) A cimetidina inibe o metabolismo de drogas 
dependentes de biotransformação pelo 
citocromo P-450, como é o caso do 
tiopental; 

(D) Os antibióticos podem ser administrados 
sem preocupação, uma vez que não 
interferem nos fármacos de uso anestésico; 

(E) O fenobarbital não causa alteração nas 
enzimas hepáticas. 

 
22. A avaliação física e exames complementares 
são de extrema importância na preparação 
anestésica de um paciente, sobre isso, assinale 
a alternativa correta: 
 
(A) O peso do paciente é indiferente, uma vez 

que, a utilização de dose é definida para 
adultos e filhotes; 

(B) A desnutrição pode levar a hipoproteinemia 
e aumentar a quantidade de fração livre de 
fármacos de ligação à proteínas; 

(C) Filhotes de cães e gatos não necessitam de 
exames complementares como hemograma 
e bioquímicos, já que são pacientes 
saudáveis; 

(D) Exames complementares de imagem, como 
ultrassonografia em cadelas suspeitas de 
piometra raramente são solicitados; 

(E) Eletrocardiografia deve ser requisitada para 
todos os pacientes, indiferente idade e 
histórico. 

 
23. Sobre medicações pré-anestésicas (MPA), 
assinale a alternativa correta: 

 

(A) São utilizados como tranquilizantes: 
fenotiazinicos e butirofenonas como a 
acepromazina e a detomidina 
respectivamente; 

(B) Temos como exemplo de anticolinérgicos o 
glicopirrolato, a atropina e o diazepam; 

(C) Os opióides são rotineiramente empregados 
e temos como exemplo a morfina e a 
metadona; 

(D) São exemplos de benzodiazepínicos: 
diazepam e dexmedetomidina; 

(E) São exemplos de agonistas α2-adrenérgicos: 
atropina, dexmedetomidina e xilazina 
 

24. Sobre a utilização de xilazina, assinale a 
alternativa incorrreta:  
 
(A) Esse fármaco frequentemente causa vômito 

em cães e gatos; 
(B) A utilização desse fármaco em baixas doses 

e associado a opióides como o butorfanol e 
tramadol diminui os efeitos adversos; 

(C) A associação de xilazina a cetamina é 
amplamente empregada e uma das opções 
de protocolo anestésico com menores 
efeitos colaterais; 

(D) Em geral, utiliza-se a dose de 0,1 a 1mg/kg 
desse fármaco em pequenos animais; 

(E) A xilazina administrada intravenosa causa 
diminuição da frequência cardíaca e 
elevação transitória da pressão arterial. 

 
25. Os anestésicos dissociativos causam efeitos 
importantes sob os sistemas nervoso central, 
cardiovascular e respiratório, sobre isso, assinale 
a alternativa correta: 
 
(A) A cetamina causa aumento na pressão 

intracraniana; 
(B) A cetamina pode ser utilizada isolada, uma 

vez que tem baixa estimulação do sistema 
nervoso central; 

(C) Esses fármacos não causam aumento da 
frequência cardíaca, mas aumentam a 
pressão arterial;  

(D) A cetamina não causa hipersalivação, 
diferentemente da morfina; 



(E) A tiletamina causa alteração no ritmo 
respiratório, levando ao aumento da taxa de 
dióxido de carbono e do pH sanguíneo. 

 
26. A Anestesia Geral Intravenosa tem por 
objetivo conferir: 
 
(A) Relaxamento muscular, inconsciência e 
hipnose; 
(B) Hipnose, analgesia e coma; 
(C) Relaxamento muscular, coma e 
incontinência; 
(D) Hipnose, relaxamento muscular e analgesia; 
(E) Hipnose, analgesia e estupor. 
 
27. Assinale a alternativa incorreta relacionada 
ao Índice de Depuração: 
 
(A) É uma das variáveis a ser considerada na 

escolha de fármacos para a anestesia geral 
intravenosa; 

(B) Também chamada de Clearence; 
(C) A depuração de distribuição (ClD), transfere 

o fármaco do compartimento central para os 
periféricos, tornando-o disponível 
temporariamente para a depuração 
sistêmica. 

(D) O fígado é o principal órgão responsável 
pela depuração sistêmica de fármacos;  

(E) A depuração é a capacidade do organismo 
de retirar o fármaco de forma definitiva do 
sangue ou plasma. 

 
28. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a frase a seguir. ´´A meia-vida de 
eliminação é o tempo necessário para que a 
quantidade total do fármaco ministrado seja 
reduzido a ______________´´. 
 
(A) 75% 
(B) 60% 
(C) 40% 
(D) 90% 
(E) 50% 

 
29. São exemplos de anestésicos inalatórios:  
 
(A) Isofluorano e Propofol; 
(B) Halotano e Desfluorano;  

(C) Sevofluorano e Cetamina; 
(D) Isofluorano e Halotino; 
(E) Etomidato e Isofluorano. 
 
30. Ainda sobre os anestésicos inalatórios, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) São os fármacos de escolha em pacientes 

debilitados ou geriátricos na maioria dos 
casos; 

(B) O Halotano causa redução na contratilidade 
cardíaca; 

(C) O Isofluorano pode causar hipertensão pela 
redução de resistência vascular periférica; 

(D) Parte do Sevofluorano sofre 
biotransformação, resultando em fluoretos 
inorgânicos que são rapidamente excretados 
pela urina; 

(E) O Isofluorano reduz o débito cardíaco pelo 
aumento da frequência cardíaca. 

 
31. Para diagnóstico de gestação precoce de 
cadelas é possível utilizar exames de palpação 
ou de imagem como a ultrassonografia, que são 
indicados entre:  
 
(A) 20 a 25 dias de gestação; 
(B) 15 a 30 dias de gestação; 
(C) 45 a 60 dias de gestação; 
(D) 24 a 30 dias de gestação; 
(E) 10 a 20 dias de gestação. 

 
32. A placenta de cadelas e gatas são diferentes 
morfologicamente das outras espécies, sendo 
portanto classificadas como: 
 
(A) Epiteliocorial; 
(B) Endoteliocorial; 
(C) Hemocorial; 
(D) Sindesmocorial; 
(E) Cotiledonária; 

 
33. O esforço excessivo durante o parto pode 
acarretar em prolapso uterino, acerca desse 
tema, assinale a alternativa incorreta: 

 



(A) A utilização de açúcar para diminuir o 
edema do tecido prolapsado é comum, na 
tentativa de reduzir manualmente o útero; 

(B) A limpeza do tecido exteriorizado com 
solução salina, ou água aquecida é 
aconselhável; 

(C) A amputação do tecido uterino não é uma 
opção, uma vez que existe extensa 
vascularização envolvida;  

(D) Deve-se tomar o cuidado para lubrificar a 
massa exteriorizada, evitando possíveis 
lesões de manipulação; 

(E) A castração dessa fêmea é recomendada, já 
que distocia e infertilidade são comuns após 
episódio de prolapso uterino. 

 
34. A gestação de cadelas e gatas tem duração 
aproximada de: 
 
(A) 50 e 70 dias respectivamente;  
(B) 45 e 60 dias respectivamente; 
(C) 63 e 65 dias respectivamente; 
(D) 70 e 30 dias respectivamente; 
(E) 66 e 40 dias respectivamente. 
 
35. Considerando a fisiologia do parto de 
cadelas, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) Nas últimas 8 a 24horas antes do início do 

parto, ocorre o aumento do cortisol fetal; 
(B) Os níveis de progesterona na fêmea 

aumentam nos últimos 30 dias de gestação; 
(C) A prolactina aumenta nos último dias antes 

do parto; 
(D) A relaxina atua sobre o miométrio; 
(E) A concentração de estrógeno decai 2 dias 

antes do parto. 
 
36. As fases do parto são classificadas 
respectivamente em: 
 
(A) Fase de expulsão do produto, Fase de 

dilatação da via fetal, Fase prodrômica; 
(B) Fase prodrômica, Fase de contração da 

vulva, Fase de expulsão dos envoltórios 
fetais; 

(C) Fase de expulsão dos envoltórios fetais, 
Fase de dilatação da via fetal, Fase 
prodrômica; 

(D) Fase de dilatação da via fetal, Fase 
prodrômica, Fase de insinuação da vulva. 

(E) Fase prodrômica, Fase de dilatação da via 
fetal, Fase de expulsão do produto. 

 
37. Sobre a distocia, avalia as sentenças e 
assinale a alternativa correta: 

 
I- Pode decorrer de fatores maternos como a 

inércia uterina e anomalias do canal pélvico; 
II- Pode decorrer de fatores fetais como o 

tamanho excessivo e mau posicionamento; 
III- Pode decorrer de fatores externos, como 

barulho e presença de outros animais; 
IV- Pode decorrer de fatores fetais como a inércia 

uterina e mau posicionamento. 
 
(A) Apenas I esta correta; 
(B) I e II estão corretas; 
(C) I, II e III estão corretas; 
(D) I, II e IV estão corretas; 
(E) Todas estão corretas. 
 
38. Ainda sobre distocia, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
(A) A intervenção por manipulação manual em 

cadelas é possível em fêmeas de grande 
porte, mas dificultada em cadelas pequenas; 

(B) A intervenção medicamentosa é comum, 
sendo frequentemente utilizada a ocitocina e 
o gluconato de cálcio; 

(C) A intervenção cirúrgica é uma opção de 
tratamento; 

(D) Nenhum protocolo anestésico prejudica a 
viabilidade fetal em situações de intervenção 
cirúrgica; 

(E) A inércia uterina é causada por fatores 
fetais. 

 

39. Considerando o tratamento de feridas, 
assinale a alternativa correta sobre a utilização 
de drenos: 
 



(A) Os drenos podem ser classificados em 
passivos, ativos ou mistos; 

(B) Algumas das indicações para utilização de 
drenos são: higromas em cotovelo, 
hematoma aural e abscesso; 

(C) Utiliza-se vácuo na drenagem passiva; 
(D) Os drenos chatos são exemplos de drenos 

do tipo ativo;  
(E) O tempo de utilização da drenagem é 

variável e seu uso não oferece riscos, 
podendo dessa forma, ser mantido por 
tempo indeterminado.  

 
40. Sobre o tratamento de feridas, assinale a 
alternativa incorreta: 

 

(A) O desbridamento é a retirada de tecido 
necrosado da ferida e pode ser feito de 
forma cirúrgica, enzimática, biocirúrgica, 
entre outras; 

(B) O mel é utilizado no tratamento de feridas 
pelo seu efeito antibacteriano, baixo pH e 
hipertonicidade; 

(C) As soluções de limpeza anti-sépticas são 
indicadas em feridas limpas e contaminadas, 
uma vez que eliminam bactérias e destroem 
células inviáveis; 

(D) É necessária a avaliação da viabilidade 
tecidual, considerando fatores como a cor da 
pele, calor, sensibilidade à dor e 
sangramento; 

(E) O Tempo de Preenchimento Capilar (TPC) 
diminuído junto à cor escura do tecido, são 
indicativos de inviabilidade da pele. 

 
41. A mastectomia em pequenos animais é uma 
técnica cirúrgica comumente empregada. Sobre 
o tema assinale a alternativa correta: 
 
(A) A lumpectomia é a retirada do tumor com 

grande área mamária circundante; 
(B) A mastectomia regional é um procedimento 

cirúrgico simples, que objetiva a retirada de 
todas os grupos de glândulas mamárias 
unilateralmente;   

(C) O carcinoma inflamatório mamário felino 
deve ser tratado cirurgicamente para 
remoção completa dos tecidos afetados; 

(D) A mastectomia bilateral completa simultânea 
tem por objetivo retirar ambas as cadeias 
mamárias, tecidos interpostos e linfonodos 
regionais; 

(E) Quando necessária a retirada da glândula 
inguinal, pode-se fazer isso de forma 
despreocupada, pois não há irrigação 
sanguínea local.  

 

42. Sobre as cirurgias gástricas, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) A gastrotomia é retirada de parte do 

estômago; 
(B) Inicia-se a incisão do estômago por 

estocada e posteriormente aumenta-se a 
abertura com tesoura; 

(C) Não é necessária a remoção do conteúdo 
gástrico durante as cirurgias de estômago; 

(D) Comumente utiliza-se um único padrão de 
sutura incorporando as camadas mucosa e 
muscular;  

(E) Se feita de forma asséptica, não é 
necessária a utilização de antibioticoterapia 
em cirurgias gástricas. 

 

43. A orquiectomia em cães e gatos é um 
procedimento frequente nos clínicas e hospitais 
veterinários, sobre essa técnica assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Comumente em cães, a incisão é feita na 

linha média ventral do prepúcio na base do 
escroto, enquanto nos gatos, faz-se incisão 
sobre cada testículo separadamente; 

(B) Em gatos não faz-se necessária a utilização 
de anestesia para orquiectomia, uma vez 
que essa espécie é mais resistente a dor; 

(C) A orquiectomia pode ser do tipo ´´aberta´´ ou 
´´fechada´´, sendo a primeira caracterizada 
pelo pinçamento, ligadura e seccionamento 
do cordão espermático mantendo a túnica 
do processo vaginal intacta, enquanto a 
segunda caracteriza-se pela exposição das 
estruturas internas do cordão espermático 
incisando o processo vaginal. As técnicas 
são feitas para animais acima de 20kg e até 
20kg respectivamente; 



(D) Castração aberta não necessita de sutura de 
pele, enquanto castração fechada sim; 

(E) As estruturas anatômicas do cordão 
espermático são: artéria testicular, veia 
vaginal, plexo pampiniforme, vasos 
linfáticos, duto deferente e plexo testicular. 

 
44. Assinale a alternativa incorreta relacionada 
ao criptorquidismo: 
 
(A) Testículos retidos em cavidade podem 

resultar em alterações malignas como o 
seminoma ou sertolioma em cães mais 
velhos; 

(B) A descida dos testículos deve ocorrer logo 
após o nascimento, sendo considerado 
criptorquida, o paciente a partir de dois 
meses de idade sem as gônadas no escroto; 

(C) Os machos criptorquidas unilateralmente 
possuem disfunção na libido, prejudicando a 
reprodução; 

(D) O criptorquidismo canino é transmitido de 
maneira recessiva autossômica simples; 

(E) O testículo em cavidade abdominal é menor 
em tamanho quando comparado ao descido. 

 
45. Com relação a castração de fêmeas, 
assinale a alternativa correta: 
 
(A) A preparação da pele incluindo remoção dos 

pelos e antissepsia para castração de 
fêmeas deve ser feita apenas no local da 
incisão, ou seja, 4 a 8cm imediatamente 
caudal ao umbigo; 

(B) Tanto em cadelas quanto em gatas, a 
incisão é realizada na mesma altura 
abdominal, ou seja, cranial ao umbigo; 

(C) Ovariectomia é a retirada dos ovários e 
cornos uterinos; 

(D) Em gatas é aconselhável realizar a incisão 
no terço médio do abdome caudal devido a 
localização do corpo uterino; 

(E) A castração de fêmeas só pode ser feita 
depois dois 18 meses de idade tanto em 
cães quanto em gatos, devido a imaturidade 
sexual. 

 

46. Sobre a anatomia do trato reprodutivo de 
fêmeas, assinale a alternativa que preenche 
corretamente a afirmativa ´´Os ovários, ovidutos 
e útero de cadelas são presos às paredes 
dorsolaterais da cavidade abdominal e à parede 
lateral da cavidade pélvica pelos ligamentos 
__________ direito e esquerdo. Cranialmente 
ele se prende através do 
_________________________´´.  
 
(A) suspensor – músculo largo do ovário; 
(B) largos – músculo oblíquo; 
(C) laterais – ligamento largo do ovário; 
(D) largos – ligamento suspensor do ovário; 
(E) suspensor – músculo abdominal ventral. 
 
47. Assinale a alternativa correta: 

 
(A) O útero é composto por três camadas 

distintas: túnica serosa (perimétrio), túnica 
muscular (miométrio) e túnica mucosa 
(endométrio); 

(B) A túnica serosa contém vasos sanguíneos, 
nervos e fibras musculares oblíquas; 

(C) A túnica muscular é uma camada de 
peritônio que recobre todo o útero; 

(D) A túnica mucosa é composta por uma 
camada externa longitudinal fina e uma 
camada interior grossa; 

(E) A túnica serosa tem a maior força tênsil. 
 
48. Sobre a técnica cirúrgica de cesariana, 
assinale a alternativa correta: 

 
(A) Não é recomendada a exteriorização do 

útero gravídico; 
(B) O útero gravídico é rígido e por isso a 

incisão é realizada aplicando-se mais força; 
(C) Após a incisão na face dorsal ou ventral do 

corpo uterino, faz-se a retirada dos fetos 
cuidadosamente; 

(D) Os neonatos não necessitam de muitos 
cuidados, uma vez que realizada a secção 
dos vasos umbilicais resultam em 
movimentos respiratórios imediatos; 

(E) A incisão do útero gravídico pode ser feita 
em qualquer região sem preocupação com 
vasos sanguíneos. 



 
49. Com relação a conduta terapêutica de 
hérnias, assinale a alternativa incorreta: 

 
(A) A localização das hérnias abdominais é uma 

das formas de classificação, sendo, ventral, 
pré-púbica, subcostal, paracostal, lateral ou 
hipocondral; 

(B) As hérnias abdominais ocorrem com maior 
frequência por traumas automobilísticos e 
posteriormente por lesões congênitas; 

(C) A realização de exames de imagem como 
radiografias e ultrassonografia são 
dispensáveis em pacientes com hérnias, 
uma vez que sempre é necessária a 
intervenção cirúrgica e não acrescentam 
informações relevantes ao tratamento e 
prognóstico; 

(D) Hérnias umbilicais podem ser resolvidas 
espontaneamente em animais jovens; 

(E) Hérnias abdominais externas são defeitos 
na parede externa do abdome. 

 
50. Na correção cirúrgica de hérnica paracostal, 
os músculos a serem suturados são: 
 
(A) Oblíquo externo do abdome, longíssimo e 

linha alba; 
(B) Transverso, serrátil ventral e linha alba; 
(C) Oblíquo interno do abdome, longíssimo e 

serrátil ventral; 
(D) Transverso, serrátil dorsal cranial e 

longíssimo; 
(E) Transverso, oblíquo interno do abdome e 

oblíquo externo do abdome. 
  



 


