SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA - GABARITO
CLINICA MÉDICA DOS GATOS DOMÉSTICOS
Enunciado: Sobre a Panleucopenia em gatos, marque a alternativa INCORRETA:
Resposta: O vírus tem capacidade baixa de contaminação ambiental, visto que é sensível aos
desinfectantes tradicionais
Enunciado: A remissão clínica diabética pode estar associada a diversos fatores, tais como: Assinale o
INCORRETO:
Resposta: É considerada remissão diabética em gatos nos quais a insulina foi descontinuada por 2
semanas,e sem sinais clínicos de diabetes
Enunciado: Sobre ureterólitos e nefrólitos, é INCORRETO afirmar
Resposta: Os exames de imagem são ferramentas diagnósticas para detecção de ureterólitos e urólitos.
A radiografia abdominal é importante para detectar cálculos radiopacos e números de cálculos, já a
ultrassonografia abdominal detecta cálculos radioluscentes, e é a melhor opção para identificar a
localização e determinar o conteúdo mineral dos urólitos
Enunciado: A panleucopenia felina é ocasionada pelo parvovírus felino/vírus da panleucopenia felina,
o qual nos aspectos genéticos, estruturais e antigênicos relaciona-se com o parvovírus canino. O agente
etiológico da doença é considerado onipresente devido a sua capacidade de contágio e persistência
ambiental. Assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico da referida afecção em gatos
domésticos
Resposta: O teste de antígeno viral fecal pode mostrar-se com resultado positivo por até 14 dias após
vacinação do felino com vacinas com vírus vivos modificados
Enunciado: As doenças relacionadas ao miocárdio constituem a maioria das doenças cardíacas em
felinos, dentre as quais a miocardiopatia hipertrófica (MCH) é a mais comumente diagnosticada, assim,
assinale a alternativa incorreta sobre a MCH em gatos
Resposta: Os gatos com MCH clínica apresentam insuficiência cardíaca congestiva (ICC) esquerda, a
qual manifesta-se comumente com ascite
Enunciado: Uma das partes fundamentais do exame físico do felino é a avaliação da condição corporal.
A contagem da condição corporal é um método semiquantitativo para estimar a massa corporal
adiposa através da combinação entre inspeção e palpação. Acerca do sistema de condição
corporal em gatos domésticos considerando a escala de nove (9) pontos, assinale a alternativa
assertiva quanto a sequência das seguintes premissas:
I – ( ) O felino na escala nove (9) é considerado com sobrepeso.
II – ( ) A obesidade mórbida compreende animais que estão acima da escala sete (7).
III– ( ) Animais na escala um (1) são considerados emaciados, onde as costelas e proeminências ósseas
são extremamente visíveis.
IV – ( ) A partir da escala oito (8), onde os animais são considerados obesos as costelas não são
palpáveis.
V – ( ) De modo ideal, os gatos devem ter de 40 a 45% de massa gorda, o que caracteriza a escala de
condição corporal dois (2) a mais apropriada para a espécie.
Resposta: F, F, V, V, F
Enunciado: A síndrome da realimentação é desencadeada com o início da alimentação em gatos em
situação de anorexia, podendo ser uma causa importante de morbidade em gatos com lipidose
hepática. Desta forma, quais eletrólitos podem apresentar decréscimo súbito com o
desenvolvimento da síndrome da realimentação nestes animais?
Resposta: Fosfato, Potássio e Magnésio

Enunciado: A obstrução uretral é uma condição clínica felina, sendo a uropatia obstrutiva a mais
comum em gatos machos devido ao menor diâmetro da uretra em comparação com o diâmetro
da uretra da gata fêmea. Os sinais clínicos mais frequentes são disúria, hematúria, tentativas
frequentes para urinar, vocalização na caixa de areia e lambedura do pênis ou prepúcio, além
disso alguns animais apresentam sinais de doença sistêmica como letargia, anorexia, fraqueza e
vômitos. Assim, alguns fármacos devem ser utilizados como adjuvantes no tratamento dessa
afecção e em outros distúrbios do trato urinário inferior, contudo conhecer a indicação destes e
a anatomia do sistema reprodutor é de suma importância.
Desta forma, considerando o texto acima assinale a alternativa correta:
I- A porção distal da uretra felina (pós prostática) é controlada prioritariamente pela musculatura lisa,
assim pela sua indicação a acepromazina pode ser útil devido aos seus efeitos antiespasmódicos
sobre a musculatura lisa uretral.
II- A distensão prolongada da bexiga pode induzir a atonia do músculo detrusor, o que resulta em
contrações musculares fracas e ineficazes, assim o betanecol pode ser utilizado em conjunto com
a prazosina para estimular as contrações do detrusor, desde que o animal esteja estabilizado e
não haja resistência ao fluxo de saída.
III- A porção peniana da uretra é o segmento principal que contribui para resistência excessiva ao fluxo
de saída em gatos recentemente obstruídos, assim, o uso o diazepam nestes casos é justificável.
IV- A ocorrência de hematúria acentuada é uma contra indicação para colocação do cateter de espera,
visto que pode causar lesão adicional a bexiga, neste caso pode-se optar pela utilização da
acepromazina.
V- A prazosina, pertencente a classe dos antagonistas alfa-adrenérgicos, é considerada como
antiespasmódico, atuando na musculatura lisa.
Resposta: As alternativas II, III e V estão corretas
Enunciado: Com relação a obstrução uretral, assinale a alternativa INCORRETA
Resposta: A terapia é indicada com insulina regular quando há risco de vida pela hipercalemia, e pode
ser feita na dosagem de 5 UI/Kg associada a 1 gramas de glicose para cada unidade de insulina por via
intravenosa em “bolus”
Enunciado: Recentemente, a doença inflamatória hepática (DIH) felina foi reclassificada. O termo
Colangite, em vez de colângio-hepatite, é preferido devido ao fato de o envolvimento do parênquima
hepático não ser um achado consistente e, quando presente, ser uma extensão da colangite primária.
As colangites neutrofílica e linfocítica são as formas mais comuns de DIH nos gatos. Assinale a
alternativa ERRADA sobre as colangites em gatos:
Resposta: O diagnóstico diferencial entre as colangites neutrofílica e linfocítica pode ser feito através
do histórico, anamnese, achados clínicos, avaliação laboratorial da função hepática e ultrassonografia
abdominal
Enunciado: Por definição, a hipertensão arterial sistêmica é uma elevação da pressão sanguínea
arterial sistêmica além dos níveis normais. Sobre a etiologia, apresentação clínica, diagnóstico e
tratamento da hipertensão em gatos podemos afirmar que:
Resposta: A oftalmopatia hipertensiva parece estar dentre as manifestações mais comuns de
hipertensão arterial sistêmica em gatos
Enunciado: O hiperparatireoidismo secundário a doença renal é um distúrbio hormonal que cursa com
a produção e secreção em excesso de paratormônio (PTH) pela glândula paratireoide em resposta a
hipocalcemia. O uso do calcitriol pode minimizar esse efeito em gatos com doença renal. O manejo
terapêutico com o uso do calcitriol tem como referência os seguintes parâmetros laboratoriais:
Resposta: Valor sérico de creatinina, fósforo e cálcio ionizado

Enunciado: A prevalência da infecção pelo vírus da leucemia felina (FeLV) no Brasil é um dado
preocupante. O FeLV é um retrovírus e por isso apresenta a capacidade de se integrar ao DNA do
hospedeiro. Sobre os gatos com infecção abortiva a afirmativa CORRETA é:

Resposta: Gatos com infecção abortiva só podem ser diagnosticados através da titulação de anticorpos
neutralizantes contra o vírus

Enunciado: Em gatos com doença renal crônica, o desenvolvimento da proteinúria deve ser
acompanhado de maneira sistemática devido ao seu efeito deletério sobre a função renal. O uso do
inibidor da enzima conversora da angiotensina, o benazepril, é uma opção para o tratamento da
proteinúria em gatos com doença renal crônica. Sobre o uso do benazepril um parâmetro laboratorial
e clínico que pode indicar a suspensão do seu uso é:
Resposta: Aumento da creatinina sérica e anorexia

Enunciado: O médico veterinário desenvolve um importante papel na saúde pública sobre a prevenção
de zoonoses. Assinale a alternativa que não representa um agente causador de zoonose transmitido
pelo gato:
Resposta: Staphylococcus intermedius
Enunciado: As principais causas de afecções intramurais compreendem, EXCETO:
Resposta: Estenose uretral

Enunciado: A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção
Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Analise as assertivas abaixo:
I.
A PNAB considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, nas atuais concepções,
como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes.
II. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos,
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado
e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
III. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção
à Saúde, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
IV. A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com
suas necessidades e demandas do território, desconsiderando os determinantes e condicionantes
de saúde.
V. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade,
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica,
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
Resposta: As assertivas I, II, III e V estão corretas.
Enunciado: A Portaria nº 782, de 15 de março de 2017 define a relação das epizootias de notificação
compulsória e suas diretrizes para notificação em todo o território nacional. De acordo com essa
Portaria, são considerados eventos de saúde pública, Epizootias de notificação compulsória
imediata, exceto:
Resposta: arboviroses de importância em saúde pública (Encefalomielite Equina do Oeste, do Leste e
Venezuelana, Oropouche, Mayaro)
Enunciado: De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são considerados Princípios e
Diretrizes do SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem operacionalizados na Atenção
Básica:

I. Universalidade, Equidade, Integralidade, Regionalização, Hierarquização, Territorialização são
considerados princípios do SUS a serem operacionalizados na AB.
II. Universalidade, Equidade, Integralidade são considerados princípios do SUS a serem
operacionalizados na AB.
III. Somente a Universalidade, Equidade e Integralidade devem ser considerados na Atenção Básica.
IV. Regionalização, Hierarquização, Territorialização, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa;
Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e
Participação da comunidade são consideradas as Diretrizes do SUS e da RAS a serem
operacionalizados na Atenção Básica.
V. A participação da comunidade não deve ser considerada uma Diretriz a ser operacionalizada na AB.
Resposta: Somente as assertivas II e IV estão corretas
Enunciado: A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes
e dá outras providências. Sendo assim, analise as assertivas abaixo:
I.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas dos entes
estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade
pública e de relevante função social
III. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete, entre outras funções: formular,
avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; participar na formulação e na implementação
das políticas de controle das agressões ao meio ambiente, de saneamento básico e relativas às
condições e aos ambientes de trabalho; definir e coordenar os sistemas de redes integradas de
assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária.
IV. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o SUS, obedecem aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
V. Os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS não precisam obedecer aos
princípios de universalidade, integralidade e igualdade uma vez que apresentam autonomia.
Resposta: As assertivas I, II, III e IV estão corretas.

