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01. No que se refere à confirmação da suspeita de intoxi-
cação aguda por samambaia, a amostra para análise 
microscópica deve ser coletada 

 
(A) do coração. 
(B) do encéfalo. 
(C) da medula óssea. 
(D) da bexiga. 
(E) do estômago. 

 

02. A antracose é um pigmento ocasionado pelo depósito 
de ______________ no pulmão. 

 
Assinale alternativa que preenche corretamente a 
lacuna do texto acima. 

 
(A) ferro 
(B) carbono 
(C) cálcio 
(D) sílica 
(E) amiloide 

 

03. Com relação aos processos neoplásicos, assinale a 
afirmação correta. 

 
(A) Abundante estroma pode ser observado em neopla-

sias como o linfoma. 

(B) Em animais, adenocarcinoma de saco anal e linfoma 
são relacionados a casos de hipercalemia. 

(C) Na metástase hematógena, os tumores invadem 
mais comumente as artérias do que veias. 

(D) A osteopatia hipertrófica pode estar relacionada a 
neoplasias na cavidade torácica. 

(E) Carcinomas tendem a se disseminar por via hema-
tógena mais frequentemente do que sarcomas. 

 

04. Qual o tipo de alteração microscópica é causado pela 
leptospirose? 

 
(A) Glomerulonefrite membranosa. 
(B) Nefrite intersticial. 
(C) Amiloidose glomerular. 
(D) Glomerulite supurativa aguda. 
(E) Necrose tubular aguda. 

 

05. Qual o parasita, observado no endotélio vascular de 
caninos, que pode causar linfadenomegalia, hepato-
megalia e icterícia? 

 
(A) Toxoplasma gondii. 
(B) Babesia canis. 
(C) Rangelia vitalii. 
(D) Trypanosoma cruzi. 
(E) Dirofilaria immitis. 

 
 
 
 

06. Considerando que no fígado de um cão foram observados 
inúmeros corpúsculos de inclusão intranucleares e 
anfofílicos, além de necrose de hepatócitos, qual 
o provável agente etiológico? 

 
(A) Adenovírus canino tipo I. 
(B) Parvovírus canino. 
(C) Coronavírus canino. 
(D) Vírus da cinomose.  
(E) Lepstospira sp. 

 

07. Um bovino apresenta alterações macroscópicas na 
língua, conhecidas popularmente como “língua de 
pau.” Na histopatologia, observou-se formação de 
Splendore-hoeppli circundadas por inflamação supu-
rativa. Na coloração de Gram, evidenciaram-se inúme-
ras bactérias gram-negativas. Assinale a alternativa que 
apresenta o agente causador dessa doença. 

 
(A) Candida albicans. 
(B) Arcanobacterium pyogenes. 
(C) Streptococcus sp. 
(D) Staphylococcus sp.  
(E) Actinobacillus lignieresii. 

 

08. Sobre a necrose coagulativa, assinale a afirmação 
correta. 

 
(A) É o tipo de necrose comumente observado no 

sistema nervoso central. 
(B) É o tipo de necrose em que é mantida a arquite-

tura normal das células, como no infarto renal. 

(C) É a necrose que ocorre em abscessos. 
(D) É observada em casos de infecção pelo Mycobacte-

rium bovis, apresentando, muitas vezes, ao centro, 
calcificação distrófica. 

(E) É também denominada de malacia. 

 

09. A coloração azul de toluidina pode ser utilizada para 
 

(A) evidenciação de bacilos álcool-ácidos resistentes 
no caso de infecção pelo Mycobacterium sp. 

(B) evidenciação de grânulos citoplasmáticos em masto-
citomas. 

(C) marcação de ferro hepático. 

(D) evidenciação de depósitos amiloides no rim. 
(E) marcação de pigmento de lipofuscina no citoplasma 

de neurônios. 
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10. Sobre o tumor de células da granulosa, assinale a 
afirmação correta. 

 
(A) É uma neoplasia ovariana rara em animais. 

(B) Em éguas e vacas, apresenta comportamento 
maligno. 

(C) Podem ser sólidos, císticos ou policísticos. 
(D) Em gatas, geralmente, apresenta comportamento 

benigno. 

(E) Na microscopia, as células se apresentam fusiformes 
e com citoplasma basofílico. 

 

11. Qual é o agente causador das encefalopatias espongi-
formes transmissíveis? 

 
(A) Príon com conformação tridimensional alterada. 
(B) Senecio brasiliensis (maria mole). 
(C) Sarcocystis neurona. 
(D) Morbillivírus. 
(E) Vírus da raiva.  

 

12. Assinale, abaixo, a alternativa que descreve altera-
ções microscópicas de um granuloma. 

 
(A) Área central de necrose caseosa, com calcificação 

distrófica, rodeada por neutrófilos, eosinófilos com 
cápsula de tecido conjuntivo.  

(B) Área central de necrose de coagulação, com calcificação 
distrófica, rodeada por macrófagos epitelioides, célu-
las gigantes com cápsula de tecido conjuntivo. 

(C) Área central de necrose caseosa, com calcificação 
distrófica, rodeada por macrófagos epitelioides, 
células gigantes, linfócitos e cápsula de tecido 
conjuntivo. 

(D) Intenso infiltrado de células gigantes e macrófagos 
epitelioides em torno de fenômenos de Splendore-
Hoeppli e cápsula de tecido conjuntivo. 

(E) Área central de necrose caseosa, com calcificação 
metastática, rodeada por neutrófilos, eosinófilos 
com cápsula de tecido conjuntivo.  

 

13. A mieloencefalite equina causada por protozoário tem 
como agente: 

 
(A) Babesia bigemina.  
(B) Anaplasma marginalis.  
(C) Sarcocystis neurona. 
(D) Toxoplasma gondii. 
(E) Herpesvírus equino tipo I. 
 

14. Qual o mecanismo de formação de edema em ovinos 
com hemoncose? 
 
(A) Aumento de pressão hidrostática. 
(B) Diminuição de pressão osmótica (oncótica). 
(C) Aumento de permeabilidade capilar. 
(D) Obstrução linfática. 
(E) Aumento de pressão hidrostática com diminuição 

da permeabilidade capilar. 

15. Em relação à alteração post mortem, assinale a alterna-
tiva em que ocorre acúmulo de sulfometahemoglobina. 

 
(A) Pseudomelanose. 
(B) Livor mortis. 
(C) Embebição biliar. 
(D) Rigor mortis. 
(E) Algor mortis.  

 

16. Que alteração hepática é observada em caprinos com 
toxemia da prenhez? 

 
(A) Cirrose. 
(B) Congestão centrolobular. 
(C) Hepatite granulomatosa. 
(D) Hepatite supurativa. 
(E) Degeneração gordurosa. 

 

17. No que se refere a agentes causadores de pneumonia 
bacteriana em suínos, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Actinobacillus pleuropneumoniae. 
(B) Pasteurella multocida tipo A. 
(C) Erysipelothrix rhusiopathiae. 
(D) Mycoplasma Hyopneumoniae.  
(E) Pasteurella multocida tipo D. 

 

18. Em avaliação histológica de uma lesão neoplásica 
mamária em uma cadela, foram identificadas células 
neoplásicas malignas de origem epitelial e mesenquimal. 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
histológica desse neoplasma. 

 
(A) Carcinoma sólido de glândula mamária. 
(B) Carcinossarcoma de glândula mamária. 
(C) Carcinoma complexo de glândula mamária. 
(D) Adenoma misto de glândula mamária. 
(E) Adenoma de glândula mamária. 

 

19. Assinale a alternativa que corresponde a possíveis 
alterações histológicas encontradas em fígado de 
bovino intoxicado por Senecio brasiliensis. 

 
(A) Megalocitose, fibrose e nódulos de regeneração. 
(B) Fibrose, infiltrado neutrofílico e nódulos de regene-

ração. 
(C) Megalocitose, fibrose e granulomas. 
(D) Fibrose, degeneração gordurosa e nódulos de 

regeneração. 
(E) Granulomas, fibrose e degeneração gordurosa. 

 

20. Qual é a causa de um fígado com padrão “noz moscada”?  
 

(A) Ingestão de alcaloide pirrolizidínico. 
(B) Insuficiência renal.  
(C) Insuficiência cardíaca esquerda. 
(D) Insuficiência cardíaca direita. 
(E) Infecção bacterina ascendente.  


