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QUADRO OFICIAIS DE APOIO À SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR (QOASPM) – MEDICINA VETERINÁRIA – PEQUENOS 

ANIMAIS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
Com relação à Dilatação Vôlvulo Gástrico (DVG), assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) A gastropexia quase sempre evita a recorrência do vôlvulo, mas não impede a dilatação gástrica. 
B) A esplenectomia evita a recorrência da DVG, sendo indicada no tratamento cirúrgico, juntamente à gastropexia. 
C) Os sintomas da DVG envolvem mímica de vômito improdutivo, dor distensão abdominal e sialorreia, podendo ocorrer, ainda, 

apatia, taquipneia e dispneia. 
D) A distensão gástrica massiva causa compressão da veia porta hepática e da veia cava, causando congestão mesentérica, 

diminuição do débito cardíaco, choque e CID (Coagulação Intravascular Disseminada). 
E) O tratamento consiste em terapia agressiva para o choque, descompressão gástrica com tubo orogástrico e lavagem para a 

remoção de conteúdo. A gastrocentese pode ser necessária e, em caso de torção, intervenção cirúrgica. 
 

Questão 32 
Sobre o diabetes mellitus (DM), uma doença endócrina que acomete cães e gatos, assinale a afirmativa correta.  
A) O diagnóstico é baseado em sinais clínicos de poliúria e polidipsia associados à glicosúria, apenas. 
B) O DM tipo 1 insulino dependente ocorre em praticamente todos os cães; é caracterizado por resistência à insulina. 
C) O diabetes mellitus não dependente de insulina em gatos não pode evoluir para diabetes mellitus insulino dependente. 
D) O tratamento do DM insulino dependente é feito com a aplicação de insulina, ajuste de dieta e exercícios regulares. Outras 

doenças e medicações não interferem no controle do DM em cães. 
E) Uma queixa frequente de tutores de gatos com DM é a diminuição da capacidade de saltar, fraqueza de membros pélvicos 

e postura plantígrada, além da constante necessidade de limpar a bandeja sanitária. 
 

Questão 33 
Considerando que o Hormônio Antidiurético (ADH) exerce um papel fundamental na fisiologia do sistema urinário, como na 
produção e na concentração da urina, é correto afirmar que:  
A) Cães e gatos deficientes em ADH possuem a urina mais concentrada. 
B) O ADH é produzido pelo hipotálamo e secretado pela adeno-hipófise. 
C) O ADH é responsável por diminuir a permeabilidade a água dentro dos néfrons. 
D) No diabetes insipidus ocorre um aumento na produção e atuação do ADH nos túbulos renais. 
E) Os centros primários de atuação do ADH são as células epiteliais dos túbulos distais e ductos coletores. 
 

Questão 34 
Sobre a doença do trato urinário inferior felino, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os sinais podem incluir polaciúria, estrangúria, disúria e hematúria. 
II. A cistite idiopática felina é sinônimo de doença do trato urinário inferior felino. 
III. Gatos com obstrução uretral apresentam azotemia pré-renal. 
IV. A hipocalemia é comum devendo ser realizada uma suplementação com potássio antes da desobstrução uretral. 
V. O excesso de peso, atividade física diminuída, locais com múltiplos gatos e confinamento são considerados fatores de risco 

para tal doença. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e V. 
C) II e V. 
D) I, II e IV. 
E) III, IV e V. 
 

Questão 35 
O feocromocitoma é um tumor maligno que acomete cães e gatos idosos. As alterações e os sinais clínicos mais comuns 
envolvem o sistema respiratório, cardiovascular e musculoesquelético, podendo ser intermitentes. Assinale, a seguir, a sua 
localização. 
A) Medula adrenal. 
B) Células justaglomerulares. 
C) Células cromafins da tireoide. 
D) Células da bainha de mielina. 
E) Gânglios paravertebrais do sistema nervoso simpático. 
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Questão 36 
A uveíte é a inflamação da úvea e apresenta inúmeras causas tanto endógenas quanto exógenas. São considerados sinais clínicos 
presentes nas uveíte, EXCETO: 
A) Hifema. 
B) Midríase. 
C) Edema de córnea. 
D) Hiperemia conjuntival. 
E) Pressão intraocular diminuída. 
 

Questão 37 
O termo “ascite” refere-se ao acúmulo de líquido abdominal com conteúdo proteico baixo ou moderado e celularidade baixa 
a moderada (transudato ou transudato modificado). A ascite pode estar relacionada aos seguintes distúrbios, EXCETO: 
A) Nefropatia. 
B) Enteropatia.  
C) Doença cardiovascular. 
D) Hiperadrenocorticismo. 
E) Doenças hepatobiliares. 
 

Questão 38 
Sobre o hipotireoidismo, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os sinais clínicos incluem letargia; ganho de peso; intolerância ao frio; mixedema; alopecia simétrica; e, taquicardia à auscultação. 
II. O hipotireoidismo secundário é a forma mais comum em cães e resulta da destruição da glândula tireoide, sendo os achados 

histopatológicos mais comuns a tireoidite linfocítica e a atrofia idiopática da glândula tireoide. 
III. Em casos severos pode ocorrer fraqueza muscular com hipotermia e diminuição do nível de consciência, podendo progredir 

para estupor e coma. 
IV. O diagnóstico baseia-se em baixas concentrações de T4 livre e TSH. 
V. Alguns fatores, como doenças não tireoideanas e fármacos, podem afetar a concentração dos hormônios tireoideanos e 

TSH endógenos, levando à síndrome do enfermo eutireoidiano. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) III e IV. 
C) III e V. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
 

Questão 39 
Sobre a escabiose canina, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O prurido da escabiose normalmente é pouco responsivo à corticoterapia. 
B) O ácaro Sarcoptes scabiei possui potencial zoonótico e os tutores podem apresentar prurido e erupções cutâneas. 
C) As lesões ocorrem preferencialmente em pavilhões auriculares e pontos de apoio como articulações úmero-radio-ulnar e 

tíbio-tarso-fibular. 
D) O diagnóstico baseia-se somente na identificação do ácaro Sarcoptes em amostras de raspado cutâneo, não havendo 

possibilidade de se realizar o diagnóstico terapêutico. 
E) O prurido intenso é decorrente de fatores como: reação de hipersensibilidade à presença do ácaro; irritação mecânica pelo 

ato de escavar a epiderme pelas fêmeas; presença de substância pruridogênica liberada pelo ácaro; e, principalmente, 
reação inflamatória local. 

 

Questão 40 
Alguns sinais cutâneos são considerados clássicos e sugestivos de determinadas desordens dermatológicas em cães e gatos.  
NÃO corresponde à indicação clínica correta: 
A) Sinal de Godet: edema.  
B) Salpico de lama: dermatofitose. 
C) Cauda de rato: hipotireoidismo. 
D) Cauda em batom: dermatopatia isquêmica. 

E) Pele encabidada: síndrome de Ehlers Danlos. 
 
 



     

 

11 
       

QOASPM – MEDICINA VETERINÁRIA – 
PEQUENOS ANIMAIS 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 41 
Sobre doenças que alteram a concentração urinária, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A poliúria e a hipostenúria são sinais clínicos comuns na síndrome de Cushing. 
B) Animais com piometra costumam apresentar quadro de poliúria, polidipsia e hipostenúria. 
C) Doenças que levam à hipercalcemia e hipocalemia em animais podem causar hipostenúria. 
D) A insuficiência hepática grave pode reduzir a capacidade de concentração urinária em cães e gatos. 
E) São sintomas de hipertireoidismo em gatos: vômito; diarreia; perda de peso; oligúria; e, hiperestenúria. 
 

Questão 42 
O vômito é o sinal predominante em paciente com doença gástrica e, muitas vezes, é o primeiro sinal de muitas doenças 
graves de etiologias diversas. Sobre os sintomas e o diagnóstico de doenças gástricas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A regurgitação é a expulsão passiva de comida e líquidos não digeridos. 
II. O vômito é precedido por salivação, esforço e contrações abdominais. 
III. A disfagia indica doença no esôfago, apenas. 
IV. O vômito é indicativo de doenças no estômago ou intestino proximal, apenas. 
V. A regurgitação costuma ser precedida por náusea e sempre ocorre logo após a refeição. 
VI. A disfagia é a dificuldade de deglutição e, normalmente, é acompanhada por salivação. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e VI. 
B) I, II e III. 
C) I, II e VI. 
D) IV, V e VI. 
E) I, II, III, IV e VI. 
 

Questão 43 
Em relação à demodiciose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A demodiciose felina causada pelo Demodex gatoi pode levar a quadro de dermatite alopécica e pruriginosa, sendo 

contagiosa. 
(     ) O prognóstico da demodiciose é o mesmo em cães jovens e adultos, sugerindo disfunção imunológica em ambos.  
(     ) O diagnóstico definitivo é feito através de exame parasitológico de raspados cutâneos, não sendo necessária, em nenhum 

caso de demodiciose, a realização de exame histopatológico. 
(     ) A infecção de felinos com o Demodex cati tem sido associada a quadros imunossupressivos, doenças metabólicas ou 

imunomediadas, neoplasias e infecções. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, F. 
C) F, F, V, F. 
D) V, F, F, V. 
E) V, V, V, V. 
 

Questão 44 
São consideradas dermatoses erosivas/ulcerativas, EXCETO: 
A) Demodiciose. 
B) Esporotricose. 
C) Pênfigo foliáceo. 
D) Eritema multiforme.  
E) Melanotríquia pós-inflamatória. 
 

Questão 45 
Um cão pastor alemão foi atendido com histórico de diarreia crônica, volumosa e emaciação, associada à apetite voraz. Os 
vômitos eram raros. Qual o provável diagnóstico e o exame indicado no caso em questão? 
A) Pancreatite – dosagem lipase e amilase sérica. 
B) Diabetes mellitus – mensuração glicose sérica e EAS. 
C) Doença intestinal inflamatória – Raio X e hemograma. 
D) Insuficiência pancreática exócrina – dosagem da PLI (imunorreatividade da lipase pancreática). 
E) Insuficiência pancreática exócrina – dosagem do TLI (teste de imunorreatividade semelhante à tripsina).  
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Questão 46 
São consideradas lesões cutâneas primárias, EXCETO: 
A) Placa. 
B) Mácula. 
C) Pústula. 
D) Vesícula. 
E) Colarete epidérmico. 
 

Questão 47 
São possíveis causas de megaesôfago em cães e gatos, EXCETO: 
A) Botulismo.  
B) Miastenia gravis. 
C) Hipertireoidismo. 
D) Hipoadrenocorticismo. 
E) Intoxicação por organofosforados. 
 

Questão 48 
Sobre a esporotricose, analise as afirmativas a seguir. 
I. É uma zoonose e pode ser causada por várias espécies de Sporothrix. No Brasil, o S. Schenckii é a espécie mais relatada. 
II. A infecção ocorre por inoculação do fungo na pele através de solo e vegetais contaminados, por traumas por mordedura ou 

arranhadura e, menos frequentemente, por inalação. 
III. O diagnóstico diferencial inclui micobacteriose; algose; leishmaniose; criptococose; neoplasia; e, nocardiose. 
IV. Devido à gravidade e ao alto potencial de transmissibilidade da esporotricose felina, a eutanásia pode estar indicada em 

situações de resposta insatisfatória à terapia ou à incapacidade de tratamento em animais errantes e de comportamento 
agressivo. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) III. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
 

Questão 49 
Um cão shih tzu, de três anos de idade, foi atendido com histórico de prurido intenso, crônico, inicialmente alesional, em 
regiões perioral, cervical e interdígitos, além de otite de repetição. Sabe-se que o cão mora em apartamento, come ração 
comercial e faz controle periódico de ectoparasitas. Ao exame físico apresenta eritema e hiperqueratose em interdígitos e 
lábios inferiores, eritema cervical ventral e liquenificação de face côncava de pavilhões auriculares com secreção ceruminosa 
no interior dos condutos. Considerando o caso hipotético e as dermatopatias alérgicas, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Os sintomas e os sinais dermatológicos não permitem a diferenciação entre a dermatite trofoalérgica e dermatite atópica. 
B) O diagnóstico definitivo da dermatite atópica é obtido através de testes alérgicos (teste sorológico, intradérmico ou de 

puntura). 
C) Os corticoides são as drogas mais eficientes no controle do prurido e, também, com os maiores efeitos colaterais. Porém, há 

alternativas, como ciclosporina, oclacitinib e lokivetmab. 
D) A fisiopatologia da dermatite atópica é multifatorial, envolvendo predisposição genética, alteração imunológica, disfunção 

de barreira cutânea e menor produção de peptídeos antimicrobianos. 
E) Na dermatite atópica, os queratinócitos participam ativamente da patogênese da doença. A lesão dos queratinócitos libera 

citocinas como TSLP (linfopoietina do estroma tímico), que aumentam o potencial pruridogênico e estimula a resposta Th2, 
além de ocorrer menor produção de ceramidas com alteração da barreira cutânea. 

 

Questão 50 
Sobre a lipidose hepática felina, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A hiperbilirrubinemia é comum. 
B) Os animais acometidos apresentam hepatomegalia. 
C) A anorexia em gatos previamente obesos aumenta a predisposição à doença. 
D) São sinais clínicos comuns: inapetência; perda de peso; vômito; letargia; e, icterícia. 
E) O aumento da atividade sérica das enzimas ALT e AST é marcante e pode atingir níveis mais elevados do que em qualquer 

outra doença hepática.   
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Questão 51 
Um cão yorkshire de 8 anos foi atendido com histórico de queda de pelos, poliúria, polidipsia e polifagia. Apresenta, também, 
taquipneia, aumento de volume abdominal e alopecia simétrica. Diante dessas informações, assinale a suspeita clínica e o 
exame a ser solicitado para a confirmação diagnóstica. 
A) Hiperadrenocorticismo – dosagem de cortisol basal. 
B) Hiperandrogenismo – dosagem de testosterona sérica. 
C) Diabetes mellitus – dosagem de glicose em jejum e EAS. 
D) Hipotireoidismo – dosagem T3, TSH e T4 livre por diálise. 
E) Síndrome de Cushing – teste de supressão por baixa dose de dexametasona. 
 

Questão 52 
O eritema necrolítico migratório ou síndrome hepatocutânea é uma dermatose rara de etiologia endocrinometabólica e 
apresenta como principais sinais dermatológicos e locais de acometimento, respectivamente: 
A) Alopecia simétrica, discromia do pelame e hiperpigmentação: períneo, flancos e cervical. 
B) Pústulas, eritemas, crostas melicéricas e colarinhos epidérmicos: face, pavilhões auriculares, tronco e abdômen ventral. 
C) Descamação, eritema e alopecia: pinas/pavilhões auriculares e pontos de apoio como articulação umerorradioulnar e 

tibiotársica. 
D) Despigmentação, crostas hemáticas ou melicéricas, perda do padrão de calçamento espelho nasal, erosões e úlceras: plano 

nasal, ponte nasal e periocular. 
E) Hiperqueratose de coxins, crostas melicéricas ou hemáticas espessas, aderentes e com fissuras: patas / coxins, junções 

mucocutâneas, escroto e pontos de apoio como cotovelos e calcanhares.  
 

Questão 53 
Em cães e gatos, a função primária do intestino delgado é participar da digestão e da absorção de nutrientes. As doenças 
intestinais crônicas geralmente alteram a função normal do intestino delgado, causando insuficiência generalizada de 
digestão e absorção de nutrientes. Sobre as Enteropatias Perdedoras de Proteínas (EPP), assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Hipercolesterolemia e linfocitose são comuns nestes casos. 
B) Infestação maciça por ancilóstomos e tricurídeos podem causar EPP. 
C) Parvovirose e giardíase crônica são possíveis causas de perda proteica intestinal. 
D) Perda de peso; diarreia; vômito; edema; e, ascite são sinais clínicos comumente associados. 
E) A perda proteica pelo trato gastrointestinal geralmente envolve perdas proporcionalmente iguais das concentrações de 

albumina e globulina, chegando, frequentemente, a proteína sérica total menor que 5,5 g/dL.  
 

Questão 54 
São fatores que podem contribuir para obstrução das vias aéreas menores em gatos com doença bronquial, EXCETO: 
A) Enfisema. 
B) Broncodilatação. 
C) Hiperplasia epitelial. 
D) Produção aumentada de muco. 
E) Exsudato inflamatório nos lúmens das vias aéreas. 
 

Questão 55 
O estímulo de receptores β-adrenérgicos no sistema cardiorrespiratório exerce os seguintes efeitos, EXCETO: 
A) Hipertensão. 
B) Vasodilatação. 
C) Broncodilatação. 
D) Inotropismo negativo. 
E) Cronotropismo positivo. 
 

Questão 56 
São considerados sintomas de doenças gastrointestinais, EXCETO: 
A) Vômito. 
B) Síncope. 
C) Polifagia. 
D) Tenesmo. 
E) Parorexia. 
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Questão 57 
A insuficiência cardíaca é uma condição fisiopatológica que se torna clinicamente aparente quando a cardiopatia provoca 
disfunção sistólica, diastólica ou ambas, grave o suficiente para provocar sinais clínicos em repouso ou durante esforço físico. 
São possíveis achados clínicos de insuficiência cardíaca, EXCETO: 
A) Síncope. 
B) Dispneia. 
C) Anorexia. 
D) Hepatomegalia. 
E) Hipoesplenismo. 
 

Questão 58 
Cão da raça labrador de 8 anos de idade foi atendido em um hospital veterinário com dispneia inspiratória aguda, estridor e 
cianose. O tutor relatou que o animal vinha apresentando mudança de voz, engasgos ao se alimentar e intolerância ao 
exercício. Considerando o caso hipotético, analise as afirmativas a seguir. 
I. O diagnóstico provável é o edema pulmonar secundário à cardiomiopatia dilatada, comum em raças grandes e gigantes. 
II. É indicada a terapia médica de emergência e estabilização do quadro, devendo ser tratado com furosemida, nitroglicerina 

e repouso até a melhorara da dispneia. 
III. O paciente apresenta provável paralisia laríngea com falha das cartilagens aritenoideas em abduzir, devendo-se proceder à 

laringoscopia para o diagnóstico. 
IV. O cão pode apresentar pneumonia bacteriana e deve ser tratado com antibioticoterapia, nebulização e broncodilatadores.  
V. Após o diagnóstico, exames adicionais devem ser realizados para identificar doenças subjacentes ou concomitantes como, 

por exemplo, hipotireoidismo, neoplasia e Miastenia gravis. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) III.  
B) I e II.  
C) I e IV. 
D) III e V.  
E) IV e V.  
 

Questão 59 
Foi atendido um gato de 6 meses de idade com lesões alopécicas multifocais e não pruriginosas. A pelagem estava fosca, 
ressecada e tonsurada, apresentando fácil epilação. Havia áreas de dermatite miliar associadas à alopecia acometendo 
segmento cefálico, pavilhões auriculares e membros. Sabe-se que o felino habitava com um gato assintomático em 
apartamento e apresentava pulíase. Considerando o caso hipotético, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas.  
(     ) O gato deve ser submetido ao raspado cutâneo, tricografia e exame sob a luz de Wood, que revela fluorescência amarelo- 

-esverdeada para todos os fungos dermatofitos (M. canis, T. mentagrophytes e M. gypseum). 
(     ) A dermatite alérgica à picada de pulgas é o diagnóstico definitivo, uma vez que gatos são coçadores silenciosos, ou seja, 

se coçam escondidos. Sendo assim, não são necessários exames adicionais. 
(     ) Embora não haja padrão-ouro para o diagnóstico da dermatofitose, a cultura fúngica é um exame amplamente utilizado 

e indicado, sobretudo para a identificação da espécie do fungo. 
(     ) A dermatofitose é um provável diagnóstico, pois, apesar de ser uma doença infectocontagiosa, os gatos podem ser 

portadores assintomáticos do fungo, representando uma fonte de contaminação contínua. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F. 
B) V, F, V, V. 
C) V, F, V, F. 
D) F, V, F, V. 
E) F, F, V, V. 
 

Questão 60 
O termo síndrome nefrótica é tradicionalmente empregado para descrever pacientes com as seguintes alterações: 
A) Neutrofilia; trombocitopenia; cilindrúria; e, piúria. 
B) Anemia; neutrofilia; hipertensão; uremia; e, piúria. 
C) Proteinúria; piúria; bacteriúria; e, hipoalbuminemia. 
D) Proteinúria; hipoalbuminemia; hipocolesterolemia; e, poliúria. 
E) Proteinúria; hipoalbuminemia; hipercolesterolemia; e, edema ou ascite. 
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Questão 61 
A linfangiectasia intestinal é uma desordem do sistema linfático intestinal. Para o diagnóstico definitivo, é necessária a 
histopatologia intestinal, mas algumas alterações são comuns. São considerados os principais achados clínicos e laboratoriais 
da linfangiectasia intestinal: 
A) Regurgitação; diarreia; anemia; e, hipoalbuminemia. 
B) Ascite; diarreia; hipoalbuminemia; e, hipocolesterolemia. 
C) Diarreia; icterícia; perda de peso; hiperbilirrubinemia; e, anemia. 
D) Ascite; vômito; diarreia; hiperglobulinemia; hiperproteinemia; e, anemia. 
E) Diarreia (esteatorreia); vômito; perda de peso; trombocitopenia; e, hipoalbuminemia. 
 

Questão 62 
A glomerulonefrite é o tipo mais comum de nefropatia glomerular em pequenos animais; acredita-se que seja uma das 
principais causas de insuficiência renal crônica ou deterioração renal. São doenças associadas à glomerulonefrite em cães e 
gatos, EXCETO: 
A) Piometra. 
B) Erliquiose. 
C) Dirofilariose. 
D) Diabetes insipidus. 
E) Peritonite infecciosa felina. 
 

Questão 63 
A azotemia é definida como o aumento da concentração sanguínea de compostos nitrogenados não proteicos, geralmente 
ureia e creatinina. Assinale, a seguir, a azotemia quanto à origem pré-renal, renal ou pós-renal: 
A) Leptospirose; pielonefrite; urolitíase. 
B) Glomerulonefrite; leptospirose; cistite. 
C) Hipovolemia; pielonefrite; choque cardiogênico. 
D) Choque cardiogênico; glomerulonefrite; obstrução uretral. 
E) Leptospirose; desidratação; doença do trato urinário inferior felino. 
 

Questão 64 
NÃO se trata de um parasita do trato alimentar de pequenos animais: 
A) Uncinaria spp. 
B) Toxocara canis. 
C) Trichuris vulpis. 
D) Parascaris equorum.  
E) Strongyloides stercoralis. 
 

Questão 65 
A urina dos cães é uma solução complexa e, sob determinadas condições, pode ocorrer a cristalização dos sais presentes e a 
formação de urólitos. Sobre as características dos urólitos, assinale a alternativa correta. 
A) Urólito de cistina: encontrado em pH urinário alcalino; e os machos são mais predispotos. 
B) Urólito de silicato: encontrado em pH urinário alcalino; e os machos são mais predispostos. 
C) Urólito de urato: encontrado em pH urinário ácido a neutro; as fêmeas são mais predispostas. 
D) Urólito de estruvita: encontrado em pH urinário neutro a alcalino; as fêmeas são mais predispostas. 
E) Urólito de oxalato de cálcio: encontrado em pH urinário ácido a neutro; as fêmeas são mais predispostas. 
 

Questão 66 
O piotórax é o acúmulo de exsudato séptico dentro da cavidade pleural. As considerações a seguir estão relacionadas ao 
piotórax, EXCETO: 
A) São possíveis sinais clínicos da enfermidade; tosse; febre; taquipneia; e, caquexia. 
B) A dispneia expiratória é o sinal clínico mais comum em gatos, com posição ortopneica e intolerância ao exercício. 
C) As principais causas associadas ao piotórax são feridas penetrantes acidentais, por mordedura ou perfurações por corpos 

estranhos. 
D) As alterações hematológicas encontradas são: leucocitose neutrofílica acentuada com desvio a esquerda com tendência a 

regenerativo. 
E) Os achados radiográficos denotam efusão pleural uni ou bilateral com linhas pleurais de fissura, além de possíveis abscessos 

dentro do parênquima pulmonar. 
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Questão 67 
O pavilhão auricular consiste na parte plana da cartilagem auricular, coberta por pele em ambos os lados. A maioria das 
doenças de pele pode afetar o pavilhão auricular nos cães e gatos, podendo, também, lesionar outras partes do corpo. São 
dermatoses pruriginosas do pavilhão auricular de cães e gatos, EXCETO:  
A) Escabiose. 
B) Aspergilose. 
C) Trombiculíase. 
D) Sarna notoédrica. 
E) Alergia / hipersensibilidade alimentar. 
 

Questão 68 
A córnea é uma estrutura transparente que ocupa uma grande porção na região anterior do globo ocular nos animais, propor-
cionalmente muito maior que no homem. Juntamente à lente e aos humores aquoso e vítreo, ela constitui os elementos refratários 
do olho. São consideradas alterações corneanas, EXCETO: 
A) Dacriocistite. 
B) Florida spots. 
C) Síndrome ocular do Collie. 
D) Ceratite superficial pigmentada. 
E) Pannus oftálmico (síndrome de Uberreiter).  
 

Questão 69 
A Ceratoconjuntivite Seca (CCS) é uma doença do sistema lacrimal relativamente frequente, apresentada por deficiência do 
filme aquoso de lágrimas, o que resulta em ressecamento e inflamação da córnea e da conjuntiva. NÃO constitui uma possível 
etiologia da CCS temporária ou permanente: 
A) Vírus da cinomose.  
B) Hipoplasia acinar congênita. 
C) Remoção cirúrgica da glândula nictitante. 
D) Vírus da hepatite infecciosa canina (Blue Eyes). 
E) Intoxicação por sulfadiazina ou sulfametoxazol-trimetoprima. 
 

Questão 70 
São consideradas doenças causadoras de poliúria e polidipsia em cães e gatos, EXCETO: 
A) Leptospirose. 
B) Hipotireoidismo. 
C) Hipertireoidismo. 
D) Insuficiência hepática. 
E) Hiperadrenocorticismo. 
 

Questão 71 
A Encefalopatia Hepática (EH) é um distúrbio metabólico que acomete o Sistema Nervoso Central (SNC), secundário à doença 
hepática. São considerações relacionadas à encefalopatia hepática, EXCETO: 
A) A administração oral da lactulose, um dissacarídeo semissintético, auxilia no controle da EH. 
B) São achados clínicos comuns: letargia; anorexia; vômitos; diarreia; desorientação; e, convulsões. 
C) A urinálise de animais acometidos pode revelar cristalúria por urato de amônio; hematúria; piúria; e, poteinúria. 
D) O uso de certos anestésicos/sedativos e outros fármacos (como metionina, tetraciclina e anti-histamínicos) constituem fatores de 

risco. 
E) A dieta ideal para o tratamento baseia-se, primariamente, em reduzir o consumo de carboidratos e elevar o consumo de 

proteínas. 
 

Questão 72 
São consideradas causas potenciais de isquemia renal em cães e gatos, EXCETO: 
A) Hipovolemia. 
B) Queimadura. 
C) Desidratação. 
D) Traumatismo. 
E) Hipertensão arterial. 
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Questão 73 
Em relação às dermatopatias autoimunes em cães, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A presença de queratinócitos acantolíticos ou figura de Tzanck no citopatológico são comuns no pênfigo foliáceo. 
B) O pênfigo foliáceo é uma doença pustular. Entretanto, como a pústula é uma lesão efêmera, ocorrem com frequência 

colarinhos epidérmicos e crostas melicéricas. 
C) A fotoproteção é mandatória no tratamento do lúpus eritematoso cutâneo crônico, podendo propiciar grande melhora do 

quadro, mesmo sem o uso de medicamentos. 
D) A síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada apresenta com frequência quadro cutâneo de despigmentação e eritema em plano 

nasal, lábios e pálpebras, que pode evoluir para exulceração ou ulceração. Porém, o quadro ocular é mais grave que o 
cutâneo. 

E) A despigmentação nasal é uma alteração frequente no Lúpus Eritematoso Cutâneo Crônico (LECC), fazendo diagnóstico 
diferencial com vitiligo, snow nose e dudley nose. Todavia, no LECC, não há o desaparecimento do padrão de sulcamento do 
espelho nasal (mosaico português).  

 

Questão 74 
Endocardite é uma infecção que acomete as válvulas cardíacas ou os tecidos endocárdicos. A bacteremia persistente, 
transitória ou recidivante causa a infecção endocárdica. Sobre a endocardite infecciosa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A prevalência é maior em gatos do que em cães. 
B) A miosite e a artrite séptica são possíveis sequelas. 
C) As lesões vegetativas podem se desprender, causando tromboembolismo. 
D) Muitos animais acometidos pela doença são investigados com “febre de origem desconhecida”. 
E) Os procedimentos dentários; endoscopia; cateterização uretral; e, cirurgia anal são causas possíveis. 
 

Questão 75 
O Código de Ética é um instrumento normativo referente ao exercício da profissão. A normativa traz consigo o juramento 
profissional e seus capítulos dividem-se no detalhamento dos princípios fundamentais da profissão, deveres profissionais, 
direitos dos médicos-veterinários, comportamento profissional, responsabilidade profissional e relação com os colegas e 
honorários profissionais. Menciona, também, normas para interatividade, especificando características da relação com o 
cidadão consumidor de seus serviços; a relação com o animal e o meio ambiente e a relação com a Justiça. Por fim, detalha 
as infrações, penalidade e suas aplicações. Considerando Código de Ética do Médico Veterinário (MV), é correto afirmar que 
médico veterinário: 
A) Pode indicar estabelecimento para compra ou manipulação do medicamento prescrito. 
B) Pode oferecer e permitir que seus serviços profissionais sejam oferecidos como prêmio de qualquer natureza. 
C) Fica desobrigado a atender com cortesia seus colegas de profissão, que necessitem de orientação na sua área de competência. 
D) Não poderá veicular em meios de comunicação de massa e redes sociais os preços e formas de pagamento de seus serviços.  
E) Está isento da obrigação de comunicar aos órgãos competentes e CRMVs qualquer falha nas normas e regulamentos ligados 

à medicina veterinária que represente riscos à saúde humana ou animal. 
 

Questão 76 
Sobre o comportamento do médico veterinário, considerando o Código de Ética do CFMV, analise as afirmativas a seguir.  
I. É vedado prescrever medicamentos sem registro no órgão competente, salvo quando se tratar de manipulação. 
II. É vedado fornecer a leigo ensinamentos, métodos ou meios, instrumentos ou técnicas privativas de sua competência profissional. 
III. É permitido receitar sem prévio exame clínico do paciente. 
IV. É vedado alterar prescrição ou tratamento determinado por outro médico veterinário, salvo em situação de indispensável 

conveniência para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico veterinário desse paciente. 
V. É permitido assinar contratos de prestação de responsabilidade técnica com finalidade específica de regularizar formalmente a 

empresa obrigada a registro. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II e III. 
B) III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) I, IV e V. 
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Questão 77 
Segundo o Código de Ética do CFMV, de dezembro de 2016, o médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no 
exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas e ações que venham 
a causar dano ao paciente ou ao cliente, quando: 
I. Delegar atos ou atribuições privativas da profissão a outras pessoas. 
II. Deixar de esclarecer ao cliente sobre as consequências socioeconômicas, ambientais e de saúde pública, provenientes das 

enfermidades de seus pacientes. 
III. Atribuir seus erros a terceiros e a circunstâncias ocasionais que possam ser evitadas, mesmo quando solicitadas pelo cliente. 
IV. Deixar de atender às requisições administrativas e intimações emanadas pelos órgãos ou entidades públicas dentro do prazo 

determinado. 
V. Praticar qualquer ato profissional sem consentimento formal do cliente, salvo em caso de iminente risco de morte ou de 

incapacidade permanente do paciente. 
Considerando o Art. 9º do Código de Ética de Medicina Veterinária, está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I e II, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) II, IV e V, apenas. 
 

Questão 78 
Na seguinte enfermidade gastrointestinal relacionada, o uso de antibióticos é fundamental: 
A) Megacólon. 
B) Linfangiectasia. 
C) Gastroenterite viral. 
D) Enterite linfoplasmocitária. 
E) Colite granulomatosa dos braquicefálicos. 
 

Questão 79 
Assinale, a seguir, os sinais clínicos apresentados por um cão acometido por ceratoconjuntivite seca. 
A) Secreção mucoide; hifema; dor; edema de córnea; e, blefaroespasmo. 
B) Epífora; injeção ciliar; sinéquia anterior; miose; e, hiperemia conjuntival. 
C) Secreção mucoide e mucopurulenta; enoftalmia; hiperpigmentação; e, hipópio. 
D) Secreção mucoide e mucopurulenta; estrias de Descemet; edema de córnea; buftalmia; e, dor. 
E) Secreção mucoide e mucopurulenta; ulceração crônica; hiperemia conjuntival; e, vascularização e hiperpigmentação corneana. 
 

Questão 80 
Assinale, a seguir, dermatopatia que apresenta predisposição genética em sua manifestação. 
A) Piodermite. 
B) Esporotricose. 
C) Dermatofitose. 
D) Dermatite atópica. 
E) Dermatite alérgica à picada de pulgas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 
contém o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados 
constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




