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Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais/Medicina Veterinária do Coletivo 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1.  Sua prova será registrada em vídeo.  

2.  Assim que iniciar a gravação, por favor comece falando seu nome. 

3.  Após ler as instruções, realize as tarefas. Quando a resposta for oral, sempre fale em voz alta para 

que todas suas respostas fiquem adequadamente registradas na gravação. 

4.  O candidato deverá tomar os devidos cuidados e usar equipamentos de proteção individual 

inerentes ao manejo/manipulação dos animais. 

5.  As Tarefas 1 e 2 estão relacionadas com um caso clínico. A Tarefa 1 é prática, relacionada com o 

exame clínico do animal, com no máximo 10 minutos de duração. A Tarefa 2, discursiva escrita, 

respondendo questionamentos sobre o caso, com no máximo 10 minutos de duração.  

6.  A Tarefa 3 é discursiva escrita com duração máxima de 10 minutos. 

7. As Tarefas 4, 5 e 6 terão duração de 5 minutos cada. As Tarefas 4 e 6 serão respondidas oralmente 

e a Tarefa 5 será um procedimento prático. 

8.  NÃO será possível reiniciar uma Tarefa ou retornar às Tarefas anteriores. 

9.  Os itens avaliados envolvem seus conhecimentos técnico-científicos, suas habilidades técnicas 
na realização das tarefas, suas habilidades de comunicação e sua postura como profissional. 
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CASO CLÍNICO  
 

 

Cavalo de hipismo, 8 anos de idade, criado em baia, recebendo 5 kg de ração e 20 kg de 

feno diariamente, apresentou queda de desempenho durante a última prova. O proprietário 

percebeu que o animal tosse com mais frequência, porém não percebeu descarga nasal 

mucopurulenta.  
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TAREFA 1 (3,0 pontos) 

 
 

Tempo máximo para realizar a tarefa: no máximo 10 minutos 
 
 
 

Realize o exame físico do animal.  
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TAREFA 2 (5,0 pontos) 

 
 

Tempo máximo para realizar a tarefa: 10 minutos 
 

Questão discursiva 

 

Responda por escrito as perguntas sobre o CASO CLÍNICO. 
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TAREFA 3 (4,5 pontos) 

 

Tempo máximo para realizar a tarefa: 10 minutos 
 

CASO CLÍNICO 

Vaca, raça mestiça, 6 anos de idade, de temperamento sanguíneo, foi submetida a 
inseminação artificial há dois dias. Hoje foi observado urina avermelhada. O proprietário 
também relata que está perdendo peso há aproximadamente 30 dias. O animal foi vacinado 
contra febre aftosa, leptospirose, clostridioses e brucelose. Foi feita vermifugação com 
levamizole oral há 20 dias. 
 
Questão discursiva 

Responda por escrito as perguntas sobre o caso clínico 2. 
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TAREFA 4 (1,0 ponto) 

 

 

Tempo máximo para realizar a tarefa: 5 minutos 
 

Você está diante de uma castração de um felino, adulto, macho. O testículo já está exposto 

e duas pinças hemostáticas já colocadas. Observe e responda: 

 
Responda oralmente: 
 

1. Em qual ponto será o corte? (A, B ou C) 
 
2. Em qual ponto será o nó cirúrgico? (A, B ou C).  
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TAREFA 5 (2,5 pontos) 

 
 

Tempo máximo para realizar a tarefa: 5 minutos 
 

 

 

Execute 3 pontos simples separados na pele.   
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TAREFA 6 (9,0 pontos) 

 

Tempo máximo para realizar a tarefa: 5 minutos 
 

Você é o único veterinário de um abrigo com 90 felinos com casos de rinotraqueíte (complexo 

respiratório felino). Responda oralmente: 

1. Três animais com sinais clínicos de rinotraqueíte no gatil dos animais para adoção (gatil 

de animais sadios). Qual a sua primeira recomendação/conduta para com esses animais 

pensando na coletividade?   

2. Considerando que o abrigo possui como produtos um tipo de detergente e o hipoclorito 

de sódio, qual a sequência dos procedimentos de limpeza e higienização desse gatil?  


