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Português 

 

TEXTO 1 
 

A leitura 

Várias vezes, no decorrer do último século, previu-se a 
morte dos livros e do hábito de ler. O avanço do cinema, da 
televisão, dos videogames, da internet, tudo isso iria tornar 
a leitura obsoleta. No Brasil da virada do século XX para o 
século XXI, o vaticínio até parecia razoável: o sistema de 
ensino em franco declínio e sua tradição de fracasso na 
missão de formar leitores, o pouco apreço dado à instrução 
como valor social fundamental e até dados muito práticos, 
como a falta e a pobreza de bibliotecas públicas e o alto 
preço dos exemplares impressos aqui, conspiravam 
(conspiram, ainda) para que o contingente de brasileiros 
dados aos livros minguasse de maneira irremediável. 
Contra todas as perspectivas, porém, vem surgindo uma 
nova e robusta geração de leitores no país, movida – entre 
outras iniciativas – por sucessos televisivos, como as séries 
Harry Potter e Crepúsculo.  

Também para os cidadãos mais maduros abriram-se largas 
portas de entrada à leitura. A autoajuda (e os romances 
com fortes tintas de autoajuda) é uma delas; os volumes 
que às vezes caem nas graças do público, como A menina 
que roubava livros, ou os autores que têm o dom de fisgar o 
público com suas histórias, são outra. E os títulos 
dedicados a recuperar a história do Brasil, como 1808, 
1822, ou Guia politicamente incorreto da História do Brasil, 
são uma terceira, e muito acolhedora, dessas portas.  

É mais fácil tornar a leitura um hábito, claro, quando ela se 
inicia na infância. Mas qualquer idade é boa, é favorável 
para adquirir esse gosto. Basta sentir aquela comichão do 
prazer, da curiosidade – e então fazer um esforço para não 
se acomodar a uma zona de conforto, mas seguir adiante e 
evoluir na leitura.                    

Bruno Meier. In: Graça Sette et al. Literatura – 
trilhas e tramas. Excerto adaptado. 

 

01. O tema abordado ao longo do Texto 1 tem como ponto 
central: 

A) o inevitável desaparecimento dos livros e a 
falência total dos hábitos de ler, entre as 
populações mais jovens. 

B) o sistema de ensino atual, que apresenta franco 
declínio e visível fracasso na missão de formar 
leitores competentes. 

C) os livros de autoajuda, que, em geral, constituem 
significativas portas de entrada e de incentivo à 
leitura dos adultos. 

D) o aparecimento de uma nova leva de leitores, o 
que contraria as tristes perspectivas que antes 
foram levantadas no país. 

E) a carência das bibliotecas públicas e o alto preço 
dos exemplares impressos, o que, em muito, 
dificulta o acesso dos jovens à leitura.  
 
 
 
 
 
 

02. A compreensão do Texto 1, em sua dimensão global, 
pretende nos levar a admitir que: 

A) recursos tecnológicos ligados à comunicação, 
como cinema, televisão, videogames, internet, 
constituem ameaças à prática da leitura. 

B) as obras de autoajuda (e os romances com fortes 
tintas de autoajuda) constituem um excelente 
incentivo ao público leitor.  

C) fatores externos podem funcionar como estímulos 
para reverter uma situação antevista, por mais que 
ela pareça razoável.  

D) diminuiu, de maneira irremediável, o contingente 
de brasileiros que desenvolveram o gosto e a 
admiração pela leitura.  

E) a instrução é um valor social fundamental para a 
valorização do livro e o desenvolvimento das 
práticas de leitura. 

03. Em coerência com as ideias globais expressas no 
Texto 1, um título adequado a ele poderia ser: 

A) A leitura: o impasse do descaso concedido à 
instrução transmitida na escola. 

B) A leitura: sinais evidentes de que surge uma nova 
onda de leitores.  

C) A leitura: o dom de se deixar cativar pela graça de 
histórias e romances. 

D) A leitura: o franco declínio do sistema de ensino 
brasileiro. 

E) A leitura: o acesso dos cidadãos mais maduros às 
suas influências. 

04. Analise os comentários que são feitos a seguir, em 
relação aos ‘efeitos de sentido’ pretendidos pelo autor 
em algumas passagens do Texto 1.  

1) “O avanço do cinema, da televisão, dos 
videogames, da internet, tudo isso iria tornar a 
leitura obsoleta” (isto é, incompreensível).  

2) “o sistema de ensino em franco declínio” (quer 
dizer, em presumível declínio). 

3) “No Brasil da virada do século XX para o século 
XXI, o vaticínio até parecia razoável” (quer dizer, 
a profecia, a previsão).  

4) “os autores que têm o dom de fisgar o público 
com suas histórias” (quer dizer, o dom de atingir, 
cativar, seduzir). 

5) “vem surgindo uma nova e robusta geração de 
leitores” (isto é, uma recente e vigorosa geração 
de leitores).  

   

        Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
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05. No trecho: “Contra todas as perspectivas, porém, vem 
surgindo uma nova e robusta geração de leitores no 
país, movida – entre outras iniciativas – por sucessos 
televisivos”, a relação semântica que se pode destacar 
no segmento sublinhado expressa:  

A) temporalidade. 
B) condição. 
C) concessão. 
D) causalidade. 
E) oposição. 

06. No fragmento “de maneira irremediável” (1º parágrafo), 
o prefixo que consta em ‘irremediável’ tem o mesmo 
sentido dos prefixos que aparecem na série: 

A) irromper; irrupção. 
B) irrecuperável; irrevogável. 
C) inflamável; invalidez. 
D) ingestão; imersão. 
E) injeção; inundação. 

  

TEXTO 2 

Estamos na sociedade da informação. Somos autênticos 
informívoros, necessitamos de informação para sobreviver, 
como necessitamos de alimento, calor ou contato social. 
Nas ciências da comunicação, considera-se que informação 
é tudo aquilo que reduz a incerteza de um sistema. Nesse 
sentido, todos nós nos alimentamos de informação, que nos 
permite não apenas prever, como também controlar os 
acontecimentos de nosso meio. Previsão e controle são 
duas das funções fundamentais da aprendizagem, inclusive 
nos organismos mais simples.  

Na vida social, a informação é ainda mais essencial porque 
os fenômenos que nos rodeiam são complexos e 
cambiantes e, portanto, ainda mais incertos do que os que 
afetam os outros seres vivos. A incerteza é ainda maior na 
sociedade atual, como consequência da descentração do 
conhecimento e dos vertiginosos ritmos de mudança em 
todos os setores da vida.  

Um traço característico de nossa cultura da aprendizagem é 
que, em vez de ter que buscar ativamente a informação 
com que alimentar nossa ânsia de previsão e controle, 
estamos sendo abarrotados, superalimentados de 
informação, na maioria das vezes em formato fast food. 
Sofremos uma certa obesidade informativa, consequência 
de uma dieta pouco equilibrada.                   

        Juan Ignácio Pozo. Aprendizes e mestres. Excerto adaptado. 

07. Na análise que faz do tema abordado, o autor do Texto 
2 comenta e destaca:  

A) as eventuais diferenças que existem entre os 
padrões que regulam o sistema da alimentação 
humana e o outro da divulgação de informações.   

B) a relevância do princípio de que o excesso de   
informação compromete as certezas esperadas 
para um sistema. 

C) o desinteresse das pessoas, frente aos ritmos das 
mudanças, em todos os setores da vida social 
contemporânea, pondo em risco os sistemas de 
informação.  

D) o papel da informação na previsão e no controle 
da aprendizagem, mais ainda quando os fatos são 
complexos e imprevisíveis.   

E) o risco da obesidade provocada pelos hábitos da   
alimentação fast food, em consequência de uma 
dieta pouco equilibrada e não saudável. 

08. Analise o segmento: “Somos autênticos informívoros”. 
A palavra destacada: 

1) é uma palavra derivada; por não constar no 
dicionário, pode ser considerada um neologismo. 

2) fere o sistema ortográfico da língua, pois 
prescinde do hífen entre seus termos 
constituintes. 

3) evidencia a possibilidade que os usuários de 
uma língua têm de criar novas palavras. 

4) na sua formação, guarda analogia com outras 
palavras que têm sentidos semelhantes. 

5) por ser uma palavra incomum, sem respaldo do 
dicionário e da gramática, põe em risco a clareza 
do texto. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 5, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09.  O Texto 2 aborda o seu tema de forma claramente 
articulada. Um dos recursos fundamentais que 
promovem essa articulação é: 

A) o uso preferencial de palavras menos comuns, 
mais distantes, portanto, do coloquial. 

B) o fato de o autor usar sempre os verbos na 
primeira pessoa do plural. 

C) a estrita correção gramatical que é respeitada em 
toda a sua extensão.  

D) a afinidade de significado que existe entre as 
palavras nele empregadas. 

E) o alto índice de metáforas, o que aproxima sua 
estrutura daquela dos textos literários. 

10. Assinale a alternativa que está em conformidade com 
as normas da concordância verbal que regulam o uso 
culto da língua portuguesa.  

A) Socialmente, continua sendo essencial as 
agências de informação, pois os fatos que nos 
rodeiam são complexos e cambiantes. 

B) O conteúdo das informações veiculadas 
socialmente continuam sendo consideradas 
essenciais à coletividade. 

C) De fato, nenhuma das agências de notícias 
mantêm o cuidado com a boa divulgação de 
informações. 

D) Faltam agências de informação que cuidem da 
clara e relevante divulgação dos fatos, pois 
existem alguns que são muito complexos. 

E) Dada a gravidade das situações vividas, houveram 
informações que chocaram a população.  
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Raciocínio Lógico 

11. O salário de Ana equivale a 60% do salário de Bete, e 
o de Carla é 40% do salário de Ana. A soma dos 
salários das três é 7.360 reais. Qual o salário da que 
recebe o menor salário? 

A) R$ 940,00 
B) R$ 950,00 
C) R$ 960,00 
D) R$ 970,00 
E) R4 980,00 

12. Os preços das garrafas dos vinhos A, B e C são, 
respectivamente, R$ 18,00, R$ 20,00 e R$ 28,00. Faz-
se uma mistura composta de 40% de A, 35% de B e 
25% de C. Quanto deverá custar a garrafa da mistura? 
Obs: As garrafas são sempre com capacidade de 
750mL. 

A) R$ 21,00 
B) R$ 21,20 
C) R$ 21,40 
D) R$ 21,60 
E) R$ 21,80 

13. Uma sala retangular tem dimensões de 6,0m e 12,6m. 
A sala será ladrilhada com peças quadradas inteiras e 
de maior lado possível. Quantas peças serão 
necessárias?   

A) 202 
B) 204 
C) 206 
D) 208 
E) 210 

14. Juntos, sete amigos colheram cem flores, e cada um 
deles colheu um número diferente de flores (sendo 
possível o número ser zero). Considerando essas 
informações, é correto afirmar que: 

A) cada um dos amigos colheu, pelo menos, doze 
flores. 

B) cada um dos amigos colheu menos de dezoito 
flores. 

C) sempre existem dois amigos que colheram, juntos, 
cinquenta flores. 

D) três ou mais amigos colheram, juntos, pelo menos 
cinquenta flores. 

E) não é possível que três amigos tenham colhido, 
juntos, cinquenta e uma flores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislação Aplicada 

 

15. Em consonância com o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil, aprovado pelo Decreto nº 
1.171/1994, analise as proposições abaixo. 

1) A aplicação do Código de Ética restringe-se ao 
Poder Executivo Federal. 

2) É defeso ao servidor público comunicar 
imediatamente a seus superiores todo e qualquer 
ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo 
as providências cabíveis. 

3) Negar publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando o compromisso e cuidado com a coisa 
pública. 

4) Quando o servidor público estiver diante de duas 
opções, escolherá sempre a melhor e a mais 
vantajosa para o bem da Administração. 

 

   Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 1 e 2. 
E) 1, 2 e 4. 

16. Sobre a Lei n° 8.112/1990, analise as afirmativas 
abaixo. 

1) Ser brasileiro nato é um dos requisitos básicos 
para a investidura em cargo público. 

2) Ao servidor em estágio probatório é permitido o 
afastamento para exercício de mandato eletivo, 
mas não licença para mandato classista. 

3) O provimento de cargo público ocorre com a 
posse. 

4) O servidor convocado para o serviço militar terá, 
após concluído o serviço, até 30 dias sem 
remuneração para reassumir o exercício do cargo. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 4. 
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17. Joaquim foi convocado para participar de um 
campeonato junto à equipe brasileira de voleibol, no 
exterior. Ocorre que, durante a sua viagem, Joaquim 
foi nomeado para um cargo público e não retornará ao 
Brasil dentro do prazo legal para tomar posse. Como 
ficará a situação de Joaquim perante o órgão para o 
qual foi nomeado? 

A) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado em dobro, a partir da publicação do ato de 
provimento, uma vez que está em viagem de 
representação desportiva nacional. 

B) O ato de nomeação será tornado sem efeito, se 
Joaquim não comparecer no prazo legal para 
tomar posse. 

C) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado a partir do término do seu impedimento. 

D) O ato de nomeação será tornado sem efeito, uma 
vez que Joaquim não poderia ter sido nomeado 
durante uma viagem de representação de equipe 
nacional. 

E) Joaquim, por estar em representação desportiva 
nacional, tem direito à posse tácita, devendo entrar 
em exercício dentro do prazo de 15 dias, a contar 
da sua data de retorno. 

18. Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, os prazos 
para: interpor pedido de reconsideração; suspensão de 
servidor que injustificadamente recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica; prescrição da ação 
disciplinar quanto à advertência; servidor realizar 
opção quando detectada acumulação ilegal de cargos, 
respectivamente, são: 

A) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 10 dias. 
B) 15 dias, até 5 dias, 180 dias, 10 dias. 
C) 30 dias, até 15 dias, 150 dias, 15 dias. 
D) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 15 dias. 
E) 15 dias, até 10 dias, 150 dias, 10 dias. 

19. A depender do tipo de infração cometida pelo servidor 
público, a Lei nº 8.112/1990 já estabelece em seu texto 
que o procedimento sumário será adotado em algumas 
situações. Marque a alternativa correta, que apresenta 
as infrações que serão tratadas no procedimento 
sumário. 

A) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e de acumulação ilegal de cargos. 

B) Apuração de abandono de cargo, de improbidade 
administrativa e de prática de usura. 

C) Apuração de improbidade administrativa, de 
acumulação ilegal de cargos e recebimento de 
propina. 

D) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e crime contra a administração pública. 

E) Apuração de corrupção, de crime contra a 
administração pública e de acumulação ilegal de 
cargos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de Informática 

20. Quais das alternativas estão corretas em relação à 
tabela abaixo, criada com auxílio da ferramenta 
LibreOffice Calc 5.0? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) A soma da Dívida da Coluna C pode ser 

calculada através da fórmula = soma (C2:C17). 
2) O valor máximo do Lucro da Coluna D pode ser 

calculado por meio da fórmula =  
máximo (D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; 
D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17). 

3) A média do Valor Total da Coluna B pode ser 
calculada através da fórmula = média (B2:B17). 

4) A sequência de anos (2000 - 2015) da Coluna A 
pode ser criada selecionando Inserir  →  
Preencher  → Séries. 

5) A fórmula B2-C2 foi usada para o cálculo do 
Lucro da Célula D2.  

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 3, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 5, 1 e 2. 
E) 4, 5 e 1. 
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21. Qual das alternativas está correta em relação aos 
conceitos básicos sobre sistemas operacionais 
(ambientes Linux Distribuição Ubuntu 14.10 e 
Windows 7 Professional)?  

A) O Windows 7 Professional apresenta os recursos 
de segurança BitLocker e AppLocker, o primeiro é 
responsável pela criptografia de dados e o 
segundo impede a execução de programas não 
autorizados. 

B) O Encrypting File System (EFS) é um dos recursos 
do Windows 7 Professional que pode ser usado 
para armazenar informações no disco rígido em 
um formato criptografado. 

C) O Ubuntu 14.10 é um software proprietário que 
possui a licença LGPL. 

D) O Snap View do Windows 7 Professional permite 
que aplicativos sejam arrastados entre múltiplas 
áreas de trabalho. 

E) O Ubuntu 14.10 apresenta suporte ao sistema de 
arquivos ZFS. 

22. Qual das alternativas é um endereço MAC da Camada 
de Enlace de Dados do TCP/IP? 

A) 805B:2D9D:DC28:0000:0000:0000:D4C8:1FFF  
B) 192.202.64.252 
C) 20-19-02-64 
D) 926B:3F9F:EC29:0:0:0:E5C8:1FED 
E) 00-00-12-34-DE-AB 

23. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing)?  

A) No modelo de implantação de nuvem comunitária, 
a infraestrutura de nuvens é disponibilizada para o 
público em geral, sendo acessado por qualquer 
usuário que conheça a localização do serviço.  

B) A computação em nuvem é um modelo para 
acesso conveniente, sob demanda e de qualquer 
localização, a uma rede compartilhada de recursos 
de computação que possam ser rapidamente 
provisionados e liberados com mínimo esforço de 
gerenciamento ou interação com o provedor de 
serviços. 

C) Os modelos de computação em nuvem são: 
nuvem privada, nuvem pública, nuvem mista e 
nuvem comunitária. 

D) Algumas plataformas de nuvens públicas oferecem 
o serviço de PaaS, dentre essas, temos a 
plataforma Eucalyptus, plataforma Nimbus, 
plataforma OpenNebula e plataforma OpenStack. 

E) Os três principais serviços da computação em 
nuvem são a infraestrutura como serviço (IaaS), 
processamento como serviço (PaaS) e software 
como serviço (SaaS). 

24. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing) e armazenamento de dados na nuvem 
(cloud storage)?  

A) Os recursos computacionais do provedor de 
nuvem são organizados em um pool para servir 
múltiplos usuários, usando um modelo multi-
inquilino, com diferentes recursos físicos e virtuais, 
dinamicamente atribuídos e ajustados de acordo 
com a demanda dos usuários. 

B) Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Compute 
Engine, Dropbox, Google Drive e IBM Cloud são 
serviços classificados como infraestrutura como 
serviço (IaaS). 

C) O armazenamento de dados na nuvem (cloud 
storage) é um modelo de computação em nuvem 
no qual os dados são armazenados em servidores 
locais, gerenciados por um prestador de serviço de 
armazenamento de dados na nuvem.  

D) O usuário pode adquirir recurso computacional, 
como tempo de processamento no servidor ou 
armazenamento, na medida em que necessite, 
através da interação com o administrador da rede, 
do provedor de nuvem. 

E) Amazon Cloud Drive, App Cloud, Dropbox, Google 
Drive, HP Drive, iCloud e OneDrive são serviços 
de armazenamento de dados na nuvem. 
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Conhecimentos Específicos 

25. Nos mamíferos, a eritropoiese ocorre na medula 
óssea, obedecendo a qual sequência de maturação?  

A) Rubriblasto, pró-rubrícito, metarrubrícito, rubrícito 
policromático, rubrícito     basofílico,  reticulócito, 
eritrócito. 

B) Rubriblasto, pró-rubrícito, rubrícito basofílico, 
rubrícito policromático, metarrubrícito, reticulócito, 
eritrócito. 

C) Pró-rubrícito, rubriblasto, rubrícito policromático, 
rubrícito basofílico, reticulócito, metarrubrícito, 
eritrócito. 

D) Pró-rubrícito, rubriblasto, rubrícito basofílico, 
rubrícito policromático, reticulócito, metarrubrícito, 
eritrócito. 

E) Rubriblasto, rubrícito basofílico, rubrícito 
policromático, pró-rubrícito, metarrubrícito, 
reticulócito, eritrócito.  

26. Na eritropoiese, alguns substratos são importantes 
para que ocorra a adequada maturação e multiplicação 
eritrocitária. Assinale a alternativa em que esses 
substratos estão indicados corretamente. 

A) Maturação: ferro, ácido nicotínico, cobre. 
Multiplicação: cobalto, ácido fólico, vitamina B12, 
apenas.  

B) Maturação: cobalto, ferro, vitamina B6. 
Multiplicação: vitamina B12, selênio, piridoxina, 
ácido fólico. 

C) Maturação: cobalto, vitamina B6, ferro. 
Multiplicação: cobre, ácido nicotínico, vitamina B12, 
ácido fólico. 

D) Maturação: vitamina B6,  cobre, ferro.  
Multiplicação: vitamina B12, cobalto, ácido fólico, 
ácido nicotínico. 

E) Maturação: vitamina B6, cobalto, ácido fólico. 
Multiplicação: ácido nicotínico, vitamina B12, cobre, 
ferro. 

27. As características morfológicas dos eritrócitos são 
avaliadas como parte de um hemograma de rotina. 
Para anormalidades no tamanho, na forma e na cor, 
geralmente são relatadas quantidades relativas de 
cada uma delas por campo microscópico, em objetiva 
de 100x. A esse respeito, analise as proposições 
abaixo. 

1) Rouleaux é um agregado não linear de eritrócitos 
que lembra uma “pilha de moedas”, comum em 
algumas espécies (sobretudo caninos e bovinos). 

2) Aglutinação é a agregação de eritrócitos em 
grupos semelhantes a cachos de uva, observada 
em algumas anemias hemolíticas imunes, visto 
que a aglutinina (substância que provoca 
aglutinação) é tipicamente um anticorpo frio, cuja 
atividade máxima ocorre entre 4 e 20ºC. 

3) Microcitose é uma concentração aumentada de 
micrócitos no sangue periférico, que pode ser 
refletida por um VCM (volume corpuscular médio) 
aumentado. 

4) Cães da raça Akita podem apresentar microcitose 
fisiologicamente. 

5) Um eritrócito policromatofílico é uma célula 
eritroide imatura não nucleada com RNA 

citoplasmático suficiente para se corar em azul 
com um corante Wright. 

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 4. 
B) 3 e 5. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 2 e 5. 

28. Na medicina veterinária, os componentes comuns da 
maioria das urinálises de rotina são os exames físico, 
químico e do sedimento. Este último é um importante 
exame microscópico utilizado para identificar 
eritrócitos, leucócitos, bactérias, cilindros, cristais, 
células epiteliais e outros materiais. Com relação à 
urinálise, analise as proposições abaixo. 

1) Eritrócitos (até 15/campo de grande aumento) 
podem ser encontrados na urina de mamíferos 
sadios. 

2) A ausência de bactérias detectáveis no sedimento 
urinário exclui a possibilidade de infecção, sendo 
desnecessário encaminhar a amostra para 
urocultura. 

3) Os cilindros hialinos podem ser encontrados no 
sedimento de animais sadios, mas comumente 
ocorrem em animais com proteinúrias 
glomerulares. 

4) Os cilindros eritrocitário e céreo são comuns e 
encontrados, sobretudo, em doença renal aguda. 

5) O grau de cristalúria depende do pH, da 
concentração de íons e da temperatura da urina. 

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 4. 
B) 3 e 5. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 1, 2 e 5. 

29. Corpúsculos de Heinz são agregados de hemoglobina 
desnaturada, causados por lesão oxidativa. Essa 
alteração é comumente encontrada na espécie bovina, 
na(s) seguinte(s) condição(ões) eritrocitária(s): 

1) Anemia hemolítica autoimune. 
2) Anemia por deficiência de ferro. 
3) Anemia hemolítica. 
4) Anemia arregenerativa. 

 
        Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 3. 
E) 4. 
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30. Algumas doenças causam anemia arregenerativa, que 
no esfregaço sanguíneo não apresenta sinais de 
regeneração da medula óssea, tais como anisocitose, 
policromasia e corpúsculo de Howell Jolly. Quais das 
seguintes doenças causam anemia arregenerativa? 

1) Babesiose, anaplasmose e erliquiose. 
2) Hiperestrogenismo, hipoadrenocorticismo e 

coagulação intravascular disseminada. 
3) Insuficiência renal aguda, hipoadrenocorticismo e 

doenças inflamatórias crônicas. 
4) Insuficiência renal crônica, doenças inflamatórias 

crônicas e hipoadrenocorticismo. 
5) Hipoadrenocorticismo, hiperestrogenismo e 

hipoandrogenismo. 
 
       Estão corretas, apenas: 

A)  4 e 5. 
B)  3 e 4. 
C)  1, 2 e 3. 
D)  1, 2 e 4. 
E)  1, 3 e 5. 

31. A anemia é uma manifestação clínica comum a várias 
doenças. Correlacione as colunas abaixo, 
considerando a classificação da anemia e sua relação 
com as diferentes enfermidades. 

1) Macrocítica 
normocrômica 

(    ) Anaplasmose 
 

2) Normocítica 
normocrômica 

(    ) Ancilostomose 

3) Microcítica 
hipocrômica 

(    ) Deficiência de 
Vitamina B12 

4) Macrocítica 
hipocrômica 

(    ) Doenças endócrinas 

 
         A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A)  4, 3, 1, 2. 
B)  3, 2, 1, 4. 
C)  3, 2, 4, 1. 
D)  2, 1, 3, 4. 
E)  4, 3, 2, 1. 

32. O estresse fisiológico é uma resposta orgânica 
mediada pela liberação de hormônio 
adrenocorticotrófico pela glândula pituitária e a 
consequente liberação de cortisol pela glândula 
adrenal. Isso ocorre em resposta a várias doenças, e 
geralmente se encontram no leucograma as seguintes 
alterações: 

A) leucocitose, neutrofilia, linfocitose, eosinopenia. 
B) leucocitose, neutropenia, linfopenia, eosinofilia. 
C) leucocitose, neutropenia, linfocitose, eosinopenia. 
D) leucocitose, neutrofilia, linfocitose, monocitose. 
E) leucocitose, neutrofilia, linfopenia, eosinopenia. 

 
 
 
 
 

33. Na babesiose, a anemia resulta da destruição 
intravascular dos eritrócitos parasitados. Nos exames 
laboratoriais desta condição, geralmente se encontram 
as seguintes alterações:  

1) icterícia sem hemoglobinemia. 
2) icterícia sem hemoglobinúria. 
3) hemoglobinemia e hemoglobinúria. 
4) icterícia e hemoglobinemia. 

         

       Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2.  
B) 3 e 4. 
C) 2 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1, 3 e 4.  

34. As mudanças tóxicas acontecem quando há 
continuado estímulo da granulopoiese e/ou quando há 
diminuição dos prazos de maturação das células 
precursoras dos neutrófilos. No leucograma com 
presença de neutrófilos tóxicos geralmente se 
encontram: 

A) basofilia citoplasmática, corpúsculos de Kurloff, 
granulações tóxicas.  

B) granulações tóxicas, hipersegmentação de 
neutrófilos, basofilia citoplasmática. 

C) granulações tóxicas, corpúsculo de Döhle, basofilia 
citoplasmática. 

D) corpúsculo de Döhle, corpúsculo de Kurloff, 
corpúsculo de Lentz. 

E) corpúculo de Lentz, corpúsculo de Döhle, basofilia 
citoplasmática. 

35. Os componentes de uma urinálise de rotina podem 
variar de um laboratório para o outro, todavia todos os 
procedimentos devem ser realizados com a urina 
recentemente colhida. Em relação à urinálise, analise 
as proposições a seguir. 

1) A proteinúria pré-renal pode ter como causa as 
proteínas de Bence-Jones (imunoglobulinas de 
cadeia leve), a hemoglobinúria e a mioglobinúria. 

2) Um dos métodos mais comuns de conservação da 
urina é o congelamento da amostra até 24 horas. 

3) Os cilindros se formam em baixas densidades e 
em pH alcalino. 

4) Se o sedimento urinário for ativo e a proteinúria for 
leve, deve-se considerar a possibilidade de doença 
do trato urinário inferior ou do trato genital. 

5) No trato urinário, o local de origem dos eritrócitos, 
leucócitos e/ou células epiteliais observados no 
sedimento urinário pode ser determinado com 
precisão, baseando-se na sua morfologia celular. 

 
         Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 5. 
B) 1 e 4. 
C) 2, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 3 e 5. 
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36. Em relação ao exame comum de urina realizado no 
laboratório, assinale a alternativa correta.  

A) A densidade é a relação do peso de uma solução 
com o peso de um volume igual de água, e é 
expressa em g/volume. 

B) Um urólito é uma concreção sólida que se forma 
dentro do trato urinário; é tipicamente encontrada 
na pelve renal, bexiga, uretra ou na urina de 
micção natural. É observado mais comumente em 
gatos, equinos e bovinos, sendo relativamente raro 
em cães. 

C) Não se espera bilirrubina na urina de outros 
mamíferos domésticos além do cão (macho), visto 
que estes apresentam um baixo limiar para 
excreção de bilirrubina. 

D) Alguns leucócitos (até 15 por campo de grande 
aumento) podem ser encontrados na urina de 
mamíferos sadios. 

E) A ausência de cilindrúria exclui a possibilidade de 
doença tubular renal ativa. 

37. Na anaplasmose, a anemia é resultante da destruição 
extravascular dos eritrócitos parasitados. Nos exames 
laboratoriais dessa patologia, é possível encontrar:  

1) eritrofagocitose por macrófagos. 
2) icterícia sem hemoglobinemia. 
3) hemoglobinemia e hemoglobinúria. 
4) icterícia e hemoglobinemia. 
5) icterícia e hemoglobinúria. 

 
         Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 5. 

38. A maioria dos fatores de coagulação é sintetizada no 
fígado. Alguns fatores de coagulação que são 
dependentes de Vitamina K para sua ativação são:  

A) os fatores IX, X, XI e XII. 
B) os fatores II, V, IX e X. 
C) os fatores II, VII, IX e X.  
D) os fatores II, V, VII e X. 
E) os fatores II, V, VII e XII. 

39. Pode-se encontrar linfocitose no sangue periférico nas 
seguintes situações: 

1) estimulação antigênica prolongada. 
2) infecção sistêmica aguda. 
3) doença autoimune. 
4) doença viral. 
5) infecção crônica. 

 

        Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2 e 4. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 1, 3 e 5. 

40. A resposta dos neutrófilos em processos inflamatórios 
nos cães e gatos é intensa, uma vez que estas 
espécies possuem um compartimento de reserva 
grande na medula óssea, enquanto que nos bovinos 
adultos este compartimento é pequeno. Assim, no 
leucograma de bovinos, nos primeiros dias de uma 
infecção bacteriana, é comum encontrar: 

A) leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda 
regenerativo. 

B) leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda 
degenerativo. 

C) leucopenia com desvio à direita. 
D) leucopenia com desvio à esquerda degenerativo. 
E) leucocitose, apenas. 

41. Com relação ao exame comum de urina dos animais 
domésticos, assinale a alternativa correta.  

A) A cateterização é o método de coleta de urina que 
produz resultados de cultura e antibiograma mais 
confiáveis. 

B) A urina normal dos caninos possui aspecto límpido 
e translúcido e consistência viscosa, devido à 
presença de cristais de carbonato de cálcio e 
muco. 

C) Após a centrifugação de uma amostra de urina de 
um animal com hematúria, o sobrenadante fica 
avermelhado. 

D) Na insuficiência hepática terminal não se deve 
utilizar a ureia como uma prova funcional do 
fígado.  

E) O impedimento respiratório estimula a micção 
espontânea em ovinos e caprinos. 

42. Em relação à função renal, assinale a alternativa 
correta.  

A) Nos túbulos proximais, somente os aminoácidos 
são reaproveitados e, por isso, são 100% 
reabsorvidos por processos ativos e facilitados. 

B) A barreira de filtração é constituída pela membrana 
basal, local em que se determina a taxa de 
seletividade do filtrado glomerular. 

C) A aldosterona estimula a reabsorção ativa de Na+, 
aumentando a atividade da Na+K+ATPase na 
membrana basolateral e abrindo os canais 
luminais de K+. 

D) Pássaros e répteis convertem amônia em ureia 
para ser excretada na urina. 

E) Os testes com fita reagente para medir a 
densidade específica são confiáveis para cães e 
gatos. 
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43. A glicose do filtrado glomerular é quase 
completamente reabsorvida nos túbulos proximais, e 
não está presente na urina de cães e gatos. Porém, 
algumas alterações podem levar à glicosúria, tais 
como: 

1) diabetes melito. 
2) estresse ou hiperatividade (especialmente em 

gatos). 
3) síndrome de Fanconi. 
4) proteinúria grave de 4+ em amostra de urina com 

densidade igual a 1010. 
 

       Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 4 e 5. 
C) 1, 4 e 5. 
D) 1 e 2. 
E) 3 e 4. 

44. As plaquetas, fragmentos citoplasmáticos de 
megacariócitos, são fundamentais para a hemostasia 
inicial após lesão no leito microvascular. Em relação às 
plaquetas, analise as proposições abaixo. 

1) A coagulação intravascular disseminada ocorre em 
alguns pacientes com câncer e pode contribuir 
para a trombocitopenia. 

2) O teste de sangramento da mucosa bucal é um 
teste in vivo que investiga a hemostasia primária e 
secundária, sendo utilizado em cães e gatos. 

3) Animais com trombocitopenia não apresentam 
hemorragia espontânea até que a contagem de 
plaquetas seja menor ou igual a 50.000 celulas/µL. 

4) Anaplasma platys é uma bactéria riquetsial que 
infecta plaquetas e causa trombocitopenia cíclica 
infecciosa canina. 

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 5. 
B) 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 1, 3 e 4. 

45. Em relação ao procedimento de coleta de amostras, 
analise as afirmações a seguir. 

1) A contenção adequada do paciente, 
proporcionando o mínimo de estresse, visa à 
segurança do animal e do clínico, além de 
possibilitar a obtenção de um resultado 
hematológico representativo.  

2) Após a coleta do volume de sangue desejado, 
deve-se remover a agulha, desfazer o garrote e 
comprimir manualmente o local da punção, nesta 
sequência.  

3) O uso incorreto de anticoagulantes não altera a 
hemólise da amostra.  

4) Forte pressão negativa na seringa, demora na 
coleta, descarga violenta do conteúdo da seringa 
no frasco, calor excessivo da seringa e seringa 
molhada são importantes causas de hemólise.  

 

 

 

        Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4.  
B) 1 e 2, apenas.  
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas.  
E) 2, 3 e 4, apenas.  

46. Em relação aos conceitos básicos relativos ao sangue 
e ao processamento de amostras hematológicas, 
analise as afirmações a seguir. 

1) Após o sangue ser centrifugado com 
anticoagulante, sua parte líquida é composta por 
plasma e fibrinogênio. 

2) O hemograma, um exame muito utilizado na 
rotina clínica, é sempre considerado diagnóstico 
definitivo de uma doença. 

3) O volume sanguíneo normal nas espécies 
domésticas varia em torno de 6 – 10% do peso 
corpóreo, com grande variedade interespécies. 

4) Descartadas as alterações ocasionadas por 
interferência na coleta da amostra, os processos 
patológicos interferem nos resultados de um 
hemograma, sendo que os medicamentos ou 
condições emocionais dificilmente causam 
alterações nos parâmetros hematológicos.  

 

       Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 4. 
B) 1 e 3. 
C) 2, 3 e 4.  
D) 2 e 4.  
E) 1, 2 e 3.  

47. Em relação aos conceitos gerais relacionados à urina, 
analise as afirmações abaixo.   

1) O pH fisiológico da urina é ácido nos carnívoros 
(5,5 – 7,0), e alcalino (7,5 – 8,5) nos herbívoros. 
Animais em fase de amamentação apresentam 
pH urinário ácido, mesmo que o adulto da 
mesma espécie tenha o pH alcalino.  

2) O método de coleta da urina (micção natural, 
cistocentese ou cateterização) é considerado um 
dado adicional na ficha do paciente, porém não 
influencia diretamente na análise laboratorial 
desse tipo de amostra.  

3) Caso a amostra de urina não possa ser 
processada logo após a coleta, é recomendado 
que a mesma seja refrigerada a 4ºC por até 72 
horas, para que suas características se 
mantenham inalteradas.  

4) A cistocentese é uma técnica que evita a 
contaminação da amostra pela passagem da 
urina pela uretra distal, vagina, vestíbulo, 
prepúcio ou períneo. 

 

       Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 4.  
B) 2, 3 e 4.  
C) 2 e 3. 
D) 1 e 3.  
E) 1, 2 e 4. 
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48. Para o procedimento de coleta de amostras 
hematológicas, analise as proposições abaixo. 

1) O tubo de tampa roxa contém ácido 
etilenodiaminotetracético (EDTA), um 
anticoagulante que preserva o volume celular e 
as características morfológicas das células nos 
esfregaços corados. 

2) O tubo de tampa cinza, que contém o 
anticoagulante fluoreto de sódio, impede a 
metabolização da glicose pelos eritrócitos e inibe 
enzimas que participam da via glicolítica. 

3) O tubo de tampa vermelha é utilizado para 
obtenção de soro necessário para elaboração de 
um perfil bioquímico. 

4) O tubo de tampa verde contém o anticoagulante 
heparina, utilizado principalmente para testes 
bioquímicos que requerem sangue total e que 
podem ser influenciados por outro 
anticoagulante.  

 

        Estão corretas, apenas:  

A) 2 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 2. 
D) 3 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 

49. No que se refere aos procedimentos gerais para o 
processamento de amostras hematológicas, analise as 
proposições abaixo. 

1) A amostra de sangue destinada ao 
hemograma deve ser analisada dentro de até 
uma hora. Caso não seja analisada nesse 
período, deve-se preparar o esfregaço 
sanguíneo e, em seguida, manter o tubo sob 
refrigeração.  

2) Quando a amostra de sangue é armazenada 
em temperatura ambiente, ou acima dela, a 
tumefação celular pode causar aumento 
artificial do volume corpuscular médio (VCM) e 
do hematócrito. 

3) A contaminação tecidual durante a 
venipuntura promove agregação plaquetária, 
reduzindo a quantidade de plaquetas quando 
feita por aparelho de contagem celular, mas 
não altera a contagem de leucócitos.  

4) O preenchimento incompleto do tubo de coleta 
resulta em excesso de EDTA, provocando a 
crenação osmótica de hemácias, que, por sua 
vez, acarreta aumento do volume globular. 

 
        Está(ão) correta(s), apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 3 e 4. 
E) 1. 

 
 
 
 

50. Em relação aos procedimentos para realização de 
exames bioquímicos, analise as proposições abaixo.  

1) A fase líquida do sangue deve ser separada dos 
elementos celulares, pois as células metabolizam 
alguns componentes químicos do soro.  

2) Amostras de pacientes com quadros de 
leucocitose extrema podem demonstrar 
alterações típicas no hemograma, porém, nesse 
tipo de amostra, não há alteração nas análises 
bioquímicas.  

3) O soro obtido deve ser analisado rapidamente, 
ou poderá ser mantido sob refrigeração por 24 – 
48 horas. Caso haja necessidade de 
armazenagem por tempo superior, a amostra 
deverá ser congelada.  

4) A melhor confiabilidade para determinação de 
atividade sérica enzimática ocorre até 24 horas 
após a coleta. 

 
        Estão corretas: 

A) 2, 3 e 4, apenas.  
B) 1 e 2, apenas.  
C) 1, 3 e 4, apenas 
D) 2 e 3, apenas.  
E) 1, 2, 3 e 4.  

51. Em relação aos requisitos gerais de biossegurança em 
laboratório de hematologia, analise as proposições a 
seguir. 

1) É permitido manter alimentos somente em 
refrigerador ou armário específicos para essa 
finalidade, em área designada para alimentação. 

2) É proibido colocar quaisquer materiais na boca, 
tais como etiquetas, envelopes ou selos, sendo 
somente permitido o uso da boca para 
pipetagens com utilização de pipetas de vidro. 

3) O uso de maquiagem, cabelo solto e adornos é 
permitido, uma vez que não oferecem risco físico 
e tampouco de contaminação. 

4) As superfícies de trabalho devem ser 
desinfetadas somente após algum derramamento 
de material potencialmente perigoso. 

 
       Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 2 e 3. 
B) 2. 
C) 1 e 3. 
D) 1. 
E) 1, 3 e 4. 
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52. No que se refere à divisão das áreas do laboratório, de 
acordo com as normas de biossegurança, analise as 
afirmações abaixo. 

1) Áreas onde existe o risco aumentado de 
transmissão de infecção, em que se realizam 
procedimentos de risco, são nomeadas áreas 
críticas. 

2) Áreas semicríticas são todas aquelas ocupadas 
por pacientes com doenças infectocontagiosas 
de baixa transmissibilidade e doenças não 
infecciosas.  

3) As áreas não ocupadas por pacientes/clientes 
são denominadas áreas não críticas. 

4) Materiais críticos são aqueles que penetram 
através da pele e mucosas, atingindo os tecidos 
subepiteliais, até o sistema vascular, bem como 
todos os tecidos que estejam diretamente 
conectados com este sistema. 

 
        Estão corretas: 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

53. Os resíduos sólidos gerados no laboratório devem ser 
segregados em local adequado, de acordo com as 
normas de biossegurança para laboratórios 
hematológicos. A esse respeito, analise as 
proposições abaixo. 

1) Para o recolhimento, transporte e descarte de 
materiais perfurocortante, devem ser utilizados 
recipientes de paredes rígidas, resistentes à 
punctura, preenchidos apenas até 2/3 de sua 
capacidade, devendo ser descartados selados. 

2) Devem existir recipientes individualizados e 
específicos para resíduos do grupo A (químicos), 
resíduos do grupo B (infectantes), resíduos do 
grupo C (radioativos) e resíduos do grupo D 
(comum). 

3) O laboratório deve garantir o gerenciamento de 
seus resíduos, desde a geração até a disposição 
final, de forma a atender os requisitos ambientais e 
de saúde pública, assim como as exigências 
legais. 

4) Os materiais e as amostras contaminados, assim 
como as lâminas e tubos, precisam ser 
descontaminados antes de serem descartados, e 
colocados em sacos plásticos à prova de 
vazamento antes de serem autoclavados. 

 
         Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 

54. Em relação à análise laboratorial do líquido 
cefalorraquidiano, analise o que se afirma a seguir.  

1) O volume máximo de líquor a ser colhido é de 
aproximadamente 1mL para cada 5kg de peso, 
uma vez que quantidades maiores podem 
ocasionar transtornos de pressão intracraniana.  

2) O exame citológico deve ser efetuado até 30 
minutos após a coleta da amostra, ou a amostra 
deve ser refrigerada, para evitar a degeneração 
celular. Caso a contagem seja menor que 500 
células/mL de líquor, o mesmo deve ser 
centrifugado para concentrar células suficientes 
para avaliação citológica.  

3) A presença de linfócitos no líquor sugere estímulo 
antigênico local, doenças infecciosas, 
imunomediadas ou processo neoplásico. A 
neutrofilia sugere doença inflamatória, bacteriana, 
trauma ou meningite.  

4) O líquor normal é transparente e incolor. A 
xantocromia indica hemorragia, e a turbidez indica 
aumento celular ou proteico. A coloração rosa ou 
vermelha indica contaminação por sangue durante 
a coleta.  

 

        Estão corretas: 

A) 1 e 4, apenas.  
B) 1, 2 e 3, apenas.  
C) 3 e 4, apenas.  
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4.  

 

55. O fígado participa na desintoxicação e excreção de 
catabólitos, de substâncias tóxicas, na digestão e na 
síntese de vários fatores de coagulação. Devido à 
importante função desse órgão nesses e em outros 
processos, suas alterações patológicas podem 
ocasionar várias mudanças nos resultados de testes 
laboratoriais. Em relação ao fígado, analise as 
proposições abaixo. 

1) Hipoalbuminemia é muito comum em cães com 
doença hepática crônica, mas não parece ser um 
achado comum em equinos com hepatopatia 
crônica. 

2) Qualquer enfermidade que cause lesão de 
membrana ou necrose de hepatócitos pode 
aumentar a atividade sérica da alanina 
aminotransferase (ALT), e este aumento é 
proporcional à quantidade de células lesadas, 
indicando a causa e o tipo de lesão de hepatócitos. 

3) Os resultados de exames laboratoriais que indicam 
insuficiência hepática não revelam qual doença 
hepatocelular ou hepatobiliar o animal tem, nem se 
o processo é reversível ou irreversível.  

4) Os ácidos biliares são sintetizados nos hepatócitos 
a partir do colesterol, e a mensuração do teor 
desses ácidos é mais útil em animais com suspeita 
de doença hepática, que não foi comprovada de 
maneira confiável com os testes do perfil 
bioquímico de rotina. 

 

        Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 1, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
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56. É importante reconhecer a diferença entre as 
anormalidades que indicam doença hepatocelular, 
biliar ou hepatobiliar, pois alguns processos 
patológicos afetam principalmente os hepatócitos, 
enquanto outros afetam principalmente as células 
biliares. Em relação ao fígado, analise as seguintes 
proposições. 

1) A doença biliar, na maioria das vezes, é 
resultante de distúrbios inflamatórios, 
neoplásicos ou tóxicos. 

2) Insuficiência hepática é um estado fisiopatológico 
em que o número de hepatócitos funcionais está 
significativamente reduzido. 

3) Desvios portossistêmicos causam hipoplasia ou 
atrofia do fígado em consequência do maior 
afluxo sanguíneo que chega aos hepatócitos. 

4) Distúrbios que destroem hepatócitos (doença 
hepatocelular) podem progredir lentamente, 
ressurgir episodicamente ou envolver necrose 
rápida e extensa. 

 
       Esta(ão) correta(s), apenas:  

A) 2 e 3. 
B) 3 e 4. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 1 e 3. 
E) 4. 

57.  Os resultados de exames laboratoriais de rotina 
podem sugerir a presença de doença hepática ou 
diminuição da função hepática. Em relação à função 
hepática, analise as proposições a seguir. 

1) Colestase é definida como a interrupção ou 
supressão do fluxo biliar. 

2) Equinos em jejum de 12-15 horas podem 
desenvolver hiperbilirrubinemia, podendo acarretar 
anormalidades na atividade sérica das enzimas 
hepáticas. 

3) Distúrbios hemolíticos, especialmente hemólise 
extravascular, podem desencadear o aumento da 
bilirrubina conjugada. 

4) Vários medicamentos podem aumentar a atividade 
sérica de enzimas hepáticas, como a alanina 
aminotransferase (ALT) e a fosfatase alcalina (FA). 

 
        Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 4. 
B) 2 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. Em relação às efusões cavitárias, analise as 
proposições abaixo. 

1) A mensuração da ureia é o melhor teste para se 
confirmar uroperitônio, pois a mesma permanece 
por longos períodos e em grande concentração na 
efusão. 

2) Distúrbios comuns como a cirrose hepática e a 
nefropatia com perda de proteína produzem 
transudatos modificados, que podem se 
transformar em exsudato asséptico, dependendo 
do tempo que a efusão permanece na cavidade.  

3) Os fluidos pleural e peritoneal em animais sadios 
não devem conter eritrócitos e devem apresentar 
baixas concentrações de células nucleadas. No 
entanto, a toracocentese ou abdominocentese 
geralmente lesa pequenos vasos sanguíneos e, 
portanto, poucos eritrócitos e raros leucócitos 
sanguíneos não são incomuns em fluídos colhidos. 

4) Na efusão biliar, a concentração de bilirrubina 
sérica é menor do que a concentração de 
bilirrubina da efusão. 

5) A densidade e o pH do fluido são utilizados 
juntamente com a contagem total de células 
nucleadas para classificar as efusões em 
transudato, transudato modificado e exsudato. 

 
       Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 2 e 5. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 

59. As efusões linforrágicas (quilosas) podem ser 
classificadas com base na presença ou na ausência de 
quilomícrons na efusão. Em relação às efusões 
quilosas, analise as proposições a seguir. 

1) Uma efusão quilosa é produzida quando a linfa 
rica em quilomícrons extravasa de vasos 
linfáticos e entra na cavidade pleural para formar 
quilotórax, ou na cavidade peritoneal, para 
formar quiloperitôneo. 

2) Quilomícrons formam-se em células da mucosa 
intestinal, entram nos vasos linfáticos e chegam 
ao sangue periférico pelo ducto torácico. 

3) Efusões pseudoquilosas são fluidos que 
macroscopicamente apresentam aspecto 
semelhante ao de efusões quilosas, porém não 
contêm quilomícrons e não têm concentração de 
triglicerídeos elevada. 

4) Entre os animais domésticos, o quilotórax é mais 
comum em cães. 

 
       Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 1 e 4. 
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60.  Em relação aos líquidos cavitários, analise as 
afirmações a seguir. 

1) Efusão é o acúmulo de fluido em um espaço ou 
uma cavidade do corpo. 

2) Transudato é uma efusão produzida por alterações 
em fatores mecânicos, como aumento da 
permeabilidade vascular e de proteínas 
plasmáticas. 

3) Um exsudato é uma efusão produzida por 
aumento da pressão oncótica ou hidráulica dentro 
de leitos capilares, em virtude de inflamação. 

4) Ascite é o fluido acumulado geralmente na 
cavidade peritoneal, e pode ser classificado como 
transudato, exsudato ou outro tipo de efusão 
(ascite hemorrágica). 

 
        Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 2. 
B) 1 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 2 e 3. 

61. Em relação à bioquímica dos líquidos cavitários, 
analise as seguintes proposições. 

1) No uroperitônio, a concentração de creatinina do 
fluido abdominal é duas vezes maior do que a 
concentração sérica. 

2) Na peritonite infecciosa felina, não há necessidade 
de se realizar a relação albumina:globulina do 
líquido, pois a efusão tem concentrações de 
proteínas menores que 1,5 g/dL, sendo 
classificada como transudato modificado. 

3) As concentrações de ureia, creatinina, colesterol, 
triglicerídeos, eletrólitos e outras substâncias são 
mensuradas ocasionalmente para caracterizar 
algumas efusões (como uroperitôneo, efusão biliar 
e efusão linforrágica). 

4) Na efusão biliar, a concentração de bilirrubina 
sérica é maior do que a concentração de bilirrubina 
da efusão, pois não há bilirrubina presente no 
fluido. 

 
       Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 3. 
B) 1 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62. Em relação à enzima gama glutamiltransferase (GGT), 
analise as proposições a seguir. 

1) O colostro de éguas tem atividade elevada de 
GGT e, após a amamentação, os potros 
neonatos podem ter atividades da GGT até 20 
vezes maior. Já em bezerros, a atividade da 
GGT não aumenta após a amamentação, visto 
que o colostro de vacas contém pouca atividade 
de GGT. 

2) Em cães, o aumento da GGT tende a ocorrer 
concomitantemente com aumentos na atividade 
da fosfatase alcalina (FA) causados por 
distúrbios colestáticos, porém a FA tem maior 
sensibilidade diagnóstica.  

3) A atividade da GGT urinária é um ótimo indicador 
de lesão tubular aguda decorrente do uso de 
drogas nefrotóxicas e de isquemia renal. 

4) Em cães tratados com prednisona pode ocorrer 
aumento das atividades séricas da GGT, o que 
sugere indução ou efeitos da hepatopatia por 
esteroides. 

 
         Estão corretas:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

63. Na maioria dos transtornos ruminais e metabólicos, as 
alterações iniciais podem ser detectadas no líquido 
ruminal, pois se observam mudanças nos valores de 
referência, que são significativamente mais evidentes 
nesse líquido do que no próprio sangue. Em relação 
ao fluido ruminal, analise as proposições abaixo. 

1) Recomenda-se eliminar os primeiros 100 a 
200mL de líquido ruminal, pois na sucção 
mediante sondagem ruminal existe o risco de 
contaminação com saliva e, portanto, aumento 
no valor do pH. 

2) Na acidose ruminal, o pH varia de 3,8 a 5,9 e a 
coloração do líquido ruminal é leitosa-cinza. Na 
alcalose, o pH varia de 7,3 a 8,5 e a coloração é 
verde-escura. 

3) Para a determinação da atividade redutiva 
bacteriana, adicionam-se 0,5mL de azul de 
metileno a 0,03% em uma amostra de 10mL de 
líquido ruminal imediatamente após a sua coleta 
e compara-se com outra amostra de líquido 
ruminal testemunha (sem o corante) do mesmo 
animal. 

4) Na avaliação de protozoários, as características 
mais importantes a serem avaliadas são a 
densidade de população e a intensidade de 
movimentos desses microrganismos, porém, 
devido ao seu tamanho, somente podem ser 
observados por microscopia óptica. 

 
       Estão corretas, apenas:  

A) 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3. 
D) 2 e 4. 
E) 1 e 4. 
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64.  O líquido cefalorraquidiano é produzido 
preponderantemente nos ventrículos cerebrais e irriga 
o sistema nervoso central e parte do sistema nervoso 
periférico. Em relação ao líquor, analise as seguintes 
proposições. 

1) A coleta e a análise do líquido cefalorraquidiano 
demonstram ser meios viáveis e eficazes de 
avaliação do sistema nervoso no que diz respeito 
ao diagnóstico e prognóstico de inúmeras 
enfermidades. 

2) As principais análises realizadas no líquor são a 
coloração, o aspecto, o pH, a densidade, a 
glicose e a celularidade. 

3) A elevação no número de células nucleadas no 
líquor denomina-se pleocitose e está associada a 
doenças inflamatórias ou neoplásicas. 

4) A concentração de glicose no líquor varia 
diretamente com a plasmática, representando de 
60 a 80% da taxa de glicemia em cães normais.  

 
        Estão corretas, apenas:  

A) 1 e 3. 
B) 2 e 4. 
C) 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 

 
 


