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RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
MEDICINA VETERINÁRIA

RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO

Questão nº 02
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)

Texto da Questão
Analise as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO é objetivo do SUS;
a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde
b) Elaboração de políticas de saúde para a comunidade
c) Pesquisar, produzir medicamentos e equipamentos de saúde
d) Ações assistenciais e preventivas para proteção e recuperação da saúde
e) Regular a política financeira e lucros da iniciativa privada que participa do SUS em caráter complementar.

Fundamentação:
QUESTÃO ANULADA
Gabarito Publicado: E
Retificação: (x) Não se aplica ( ) Alternativa: .
Resposta:
(X) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

Questão nº 04
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)
065******-02
062******-17
040******-23

Texto da Questão
Sobre a Lei 8.142/1990, que dispões sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema único
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde,
assinale a alternativa correta:
a) A referida Lei versa no seu artigo 1º que “O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
c) c) O Conselho de Saúde será composto por representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários.
d) O Conselho de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política
de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas
decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
e) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) não poderão ser alocados como despesas de
custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e
indireta.
Fundamentação:
QUESTÃO ANULADA
Gabarito Publicado: E.
Retificação: (x) Não se aplica ( ) Alternativa:
Resposta:
(x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

Questão nº 09
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)
056******-22
062******-56

Texto da Questão
Um bezerro de 60 dias de idade apresentou alterações cardíacas que incluem arritmia, taquicardia
persistente, sopros, intolerância ao exercício, cianose, dispneia, sinais de insuficiência cardíaca e que
finalmente culminou com a morte do animal após o deslocamento do mesmo do bezerreiro para um
piquete que estava localizado a 300 metros. Foi descrito pelos tratadores que o animal apresentava
dificuldade na apreenção e deglutição do alimento e uma rigidez ao caminhar e que comumente era
observada uma urina de coloração escura. A necropsia foi observado áreas pálidas com degeneração
de Zenker no miocardio. Com base no quadro clínico descrito acima estabeleça o diagnóstico outros
possíveis achados de patologia clínica
a) Tetralogia de Fallot; Aumentos dos niveis séricos de selênio, redução das concentrações de
AST (aspartato amino transferase) e CK (creatina quinase);
b) Rabdomiólise; Aumento dos níveis de ALT (alanina amino transferase), CK além de
proteinúria;
c) Endocardite; Aumento dos niveis séricos das α e β-globulinas e redução das concentrações de
ferro;
d) Defeito do septo ventricular; Hipercapnia, redução das concentrações de ALT e CK;
e) Doença do músculo branco; Redução dos niveis séricos de selênio, aumento das concentrações
de AST (aspartato amino transferase) e CK (creatina quinase);
Fundamentação:
Gabarito corrigido e publicado errado
O estudo da neonatologia também compreende o estudo das doenças hereditárias, congênitas e má
formações;
Referencia: Peek e Divers: Rebhun’s Diseases of Dairy Cattle, 3th Ed. 2018; p.53
Gabarito Publicado: D.
Retificação: ( ) Não se aplica (x) Alternativa: E.
Resposta:
(x) DEFERIDO ( ) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

Questão nº 14
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)
056******-22
Texto da Questão
Em um rebanho bovinos, criados extensivamente, em piquetes irrigados de capim mombaça, com água
oriunda de poço artesiano e com a administração de sal mineral composto de NaCl foram identificados
animais com sinais de anorexia progressiva, emagrecimento, com rápida perda de peso e diversos
bovinos apresentavam o hábito de roer casca das árvores. Ao examinar os animais foi observado uma
anemia (normocítica normocrômica) e caquexia, mesmo com os piquetes viçosos. Ao necropsiar três
animais foi possivel identificar uma emaciação extrema, carcaça pálida, fígado claro e levemente
amarelado. A histopatologia revelou degeneração hepática, atrofia do tecido hematopoético da medula
ossea e hemossiderose esplênica. Com base no quadro descrito o provável diagnóstico é:
a)
b)
c)
d)
e)

Deficiência de ferro
Deficiência de magnésio
Deficiência de enxofre
Deficiência de cobalto
Deficiência de cobre

Fundamentação:
Animais com deficiencia de ferro desenvolverão uma anemia microcítica hipocrômica uma vez que o
ion Fe++ é componete do grupo prostético da hemoglobulina; Além de componente da 1,25 –
diidroxicialocobalanina o cobalto exerce papel fundamental no metabolismo para a microbiota
celulolítica do rúmen
Referencia: Tokarnia et al.: Deficiência minerais em animais de produção, Ed. 2010, p.110
Gabarito Publicado D.
Retificação: (X) Não se aplica ( ) Alternativa:
Resposta:
( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

Questão nº 20
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)
056******-22
Texto da Questão
Em um caprino, macho de 8 meses, castrado com dieta rica em concentrado foi realizado uma urinálise
e observado a presenca de um número maior de eritrocitos, células epiteliais e cristais que muitas vezes
são observados agregados. Ao exame físico foi observado a presença de liquido na cavidade abdominal
em grande quantidade. Com base no seu diagnóstico analise as afirmativas abaixo e assinale a resposta
correta:
a) O animal apresenta uma redução das concentrações séricas de ureia e creatinina
b) O animal apresentará uma redução nas concentracões séricas de ureia e aumento de creatinina
c) O animal apresentará uma hiponatremia, hipocloremia, hiperfosfatemia e aumento das
concentrações de ureia
d) O animal apresentará uma hipernatremia, hipercloremia e hipofosfatemia com redução nas
concentrações de creatinina
e) O animal apresentará uma hipermagnesemia, hipernatremia, hipercloremia e aumento nas
concentrações de ureia e creatinina
Fundamentação:

Ruminantes que tem dietas ricas em concentrados desenvolvem calculos de estruvita e com o pH
urinário alcalino; A ruptura da bexiga resultará em uroabdomen que por sua vez resultará hiponatremia,
hipocloremia, hiperfosfatemia, e hipoosmolalidade no soro
Referencia: Constable et al., Veterinary Medicine- Saunders Ltd, 2016, p.1147
Gabarito Publicado C.
Retificação: (x) Não se aplica ( ) Alternativa: .
Resposta:
( ) DEFERIDO (x) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

Questão nº 39
Requerente (s):CPF do(s) candidato(s)
065******-02
Texto da Questão
Marque a alternativa que possua as siglas para o nome das principais enfermidades inflamatórias
respiratórias de Equinos:
a) HYPP, HPIE e DPOC
b) ORVA, DIVA e HPIE
c) DPOC, ORVA e HYPP
d) EPM, ORVA e DIVA
e) DIVA, DPOC e HPIE

Fundamentação:
Justificativa: A alternativa CORRETA é a Letra B, já que a sigla ORVA significa Obstrução Recorrente das Vias
Aéreas, a sigla DIVA significa Doença Inflamatória das Vias Aéreas e, finalmente, a sigla HPIE significa Hemorragia
Pulmonar Induzida pelo Exercício (ou Esforço).
A sigla DPOC refere-se à Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Essa é uma nomenclatura antiga e atualmente descartada
pela comunidade científica veterinária para a enfermidade conhecida atualmente como Obstrução Recorrente das Vias
Aéreas (ORVA) dos equinos. A DPOC refere-se a uma enfermidade ligada ao tabagismo em humanos e não tem ligação
com os mecanismos fisiopatológicos e a evolução clínica da ORVA em equinos (Léguillette, Renaud. Recurrent airway
obstruction—heaves. Veterinary Clinics: Equine Practice, 2003, 19.1: 63-86.) (Robinson, N. E. (2001). Recurrent
airway obstruction (heaves). Equine respiratory diseases, 1-14).
A adoção do termo ORVA (do inglês RAO – Recurrent Airway Obstruction) em substituição ao termo DPOC (do inglês
COPD – Chronic Obstructivc Pulmonary Disease) nos equinos se deu em evento científico internacional. (Robinson NE.
Chairperson’s introduction: International Workshop on Equine Chronic Airway Disease, Michigan State University, 1618 June 2000. Equine Veterinary Journal, 2001;33:5-19).
Ao consultar a página virtual oficial da AAEP (Associação Americana de Veterinários de Equinos) podemos confirmar
tal informação: https://aaep.org/horsehealth/recurrent-airway-obstruction-rao-horse

Gabarito Publicado X.
Retificação: (x) Não se aplica ( ) Alternativa: .
Resposta:
( ) DEFERIDO ( x) INDEFERIDO

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DA RESIDENCIA EM CLÍNICA MÉDICA DE RUMINANTES E EQUÍDEOS

