SELEÇÃO 2022 – PROVA TEÓRICA – GABARITO
MEDICINA E CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS
Enunciado: Um gavião-carijó (Rupornis magnirostris) foi encaminhada para o centro de triagem de
animais silvestres (CETAS) com uma ferida extensa e contaminada em membro torácico esquerdo. A
policial ambiental ao entregar o animal, informou que o mesmo havia se ferido com linha de pipa e
que o animal já estava com a lesão há quase dois dias. Assinale a alternativa INCORRETA.
Resposta: As penas adjacentes à lesão não precisam ser cortadas ou removidas, todavia as feridas
devem ser lavadas para a remoção de material estranho e reduzir o número de bactérias presente
Enunciado: Quelônios possuem como diferencial anatômico a presença de um casco. Sua parte dorsal
é conhecida como carapaça e a ventral como plastrão. Para cirurgias que necessitem de acesso a
cavidade celomática, quase sempre é necessário a plastrotomia. Assinale a alternativa CORRETA
referente a celiotomia em quelônios.
Resposta: Na plastrotomia, à medida que o osso é refletido a musculatura abdominal é visualizada, e
dois grandes seios venosos são identificados, um de cada lado da linha mediana. Deve-se evitar
danificar esses seios, porém, se necessário, eles podem ser ligados
Enunciado: Foi atendido no Setor de Medicina e Conservação de Animais Selvagens da UFRRJ uma
serpente apresentando prolapso de hemipênis. A tutora relatou que o animal vinha procurando a
fêmea de forma incessante, tentando realizar a cópula. Quanto aos prolapsos que ocorrem na ordem
Squamata (serpentes) assinale a alternativa CORRETA
Resposta: Em prolapso de oviduto, dependendo da extensão, pode-se reduzir a estrutura prolapsada
com auxílio de um bastão lubrificado com vaselina e realizar sutura em bolsa de tabaco ao redor da
cloaca para evitar recidivas
Enunciado: Sobre o uso da cetamina em procedimentos de contenção química de mamíferos
selvagens, assinale a alternativa CORRETA.
Resposta: Devem ser evitados em pacientes renais, pois podem ser eliminados inalterados ou gerar
metabólitos ativos, o que irá desencadear um longo período de recuperação.
Enunciado: Um quelônio aquático foi atendido no setor de Medicina de Animais Selvagens da UFRRJ
com anorexia, bradicardia, tremores musculares e cegueira. Foi informado pelo proprietário que o
animal se alimentava exclusivamente de peixes congelados. De acordo com o caso relatado, qual seria
o diagnóstico?
Resposta: Deficiência de Vitamina B1, pela presença da tiaminase no pescado.
Enunciado: O processo de muda de penas nas aves tem por objetivo a substituição das penas velhas
por penas novas. Sobre a muda de penas nos pinguins, marque a alternativa INCORRETA.
Resposta: Todas as espécies de pinguins só realizam uma muda de penas por ano, ao término do
período reprodutivo
Enunciado: A assistência técnica e sanitária a mantenedores da fauna silvestre/selvagens é garantida
pelo médico veterinário, a qual deve manter o prontuário médico identificado com o nome do animal
e seu detentor. Sobre a necessidade de legalização de animal silvestre/selvagem e a proibição de
manutenção em cativeiro de espécies em extinção, marque a opção CORRETA:
Resposta: O médico veterinário deve informar ao detentor do animal silvestre/selvagem quando
atendidos em estabelecimentos médicos veterinários, criadouros ou mantenedores da fauna silvestre,
sobre a necessidade de legalização ou a proibição da manutenção em cativeiro de espécies em
extinção.
Enunciado: O Bem Estar Animal diz respeito à qualidade de vida dos seres semoventes no que se refere
à saúde, à felicidade e à longevidade do indivíduo. Dentre os parâmetros de liberdade criados por John
Webster mais aceitos e utilizados como base para avaliar a qualidade de vida de um animal cativo,
marque a opção CORRETA:

Resposta: O animal deve ser livre de sede, fome, má nutrição, dor, ferimentos, doenças, desconforto,
medo, estresse e para expressar seu comportamento natural.
Enunciado: Em relação a aterosclerose em aves de rapina assinale a resposta CORRETA:
Resposta: Aves que são alimentadas à vontade e que não se exercitam devem ser submetidas a jejum
pelo menos 1 vez na semana.
Enunciado: O diabetes melito é caracterizado por anormalidades na homeostase glicêmica, e quanto
a sua apresentação nas aves podemos afirmar que:
Resposta: Mesmo em casos confirmados da doença, a terapia com insulina pode ser desnecessária
mediante a mudanças no manejo nutricional, fluidoterapia e resolução da causa primária.
Enunciado: Os anestésicos inalatórios são considerados os de eleição para contenção química ou
procedimentos cirúrgicos em psitacídeos. Sobre essa modalidade anestésica marque a resposta
INCORRETA:
Resposta: O isoflurano pode ser usado em aves traumatizadas pois causa poucas alterações na função
cardiorrespiratória.
Enunciado: A leishmaniose dos porquinhos-da-índia foi descrita em 1940 e seus sinais clínicos são
muito confundidos com outras alterações cutâneas. Sobre esta doença é CORRETO afirmar que:
Resposta: São observadas lesões cutâneas friáveis, principalmente nas extremidades, podendo evoluir
para um quadro de anorexia, pneumonia e morte
Enunciado: Foi encaminhado ao setor de animais selvagens do hospital veterinário de pequenos animais
da UFRRJ, uma iguana-verde (Iguana iguana), jovem, apresentando apatia, prostração, aumento de
volume dos membros e amolecimento dos ossos da mandíbula. Durante a anamnese, o proprietário
informou que só fornecia frutas, alojava o animal em um terrário no seu quarto e não fornecia
suplementação de luz. Diante dessas informações, qual sua principal suspeita clínica:
Resposta: Doença osteometabólica, pois o animal não recebe suplementação de Vitamina D
preventivamente
Enunciado: Qual das alternativas possuem somente espécies nativas de serpentes peçonhentas de
importância em saúde:
Resposta: Micrurus sp., Crotalus sp., Bothrops sp., Lachesis sp
Enunciado: Quais as principais vias de acesso venoso em serpentes?
Resposta: Cardiocentese e coccígea caudal
Enunciado: Um tigre-d’água (Trachemys scripta) jovem, foi encaminhado ao setor de Medicina de
Animais Selvagens da UFRRJ apresentando aumento de volume dos olhos, anorexia e secreção nasal.
Durante a anamnese foi informado pelo tutor que o animal se alimentava basicamente de alface e
peito de frango, e vivia em um lago artificial. Diante do exposto, qual sua principal suspeita:
Resposta: Hipovitaminose A
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.
IV.
V.

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.
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.
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

V.

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade da assistência à saúde,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
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.

