
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

Resposta ao recurso contra a etapa de QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA da candidata Mariana Corrêa 
Santos. 

 

Questão 05: DEFERIDO 
 
Justificativa: 

Defere-se o recurso, pois a justificativa da candidata pode ser acatada.  

 

Questão 29: DEFERIDO 
 
 
Justificativa: 

A resposta correta encontra-se na Referência FOSSUM TW. Cirurgia de Pequenos Animais. Quarta 

edição. Editora: Elsevier, 2014. Página 1050. Afirmativa D utilizando termo equivocado. A questão deve 

ser ANULADA. 

 

Questão 34: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

A resposta correta encontra-se na Referência FOSSUM TW. Cirurgia de Pequenos Animais. Quarta 

edição. Editora: Elsevier, 2014. Página 404. “Fístulas oronasais que ocorrem secundárias a doença dental 

ou tumores são vistas com maior frequência em animais de meia idade e mais velhos. ” Desta forma, a 

afirmativa está incorreta porque trauma não é a causa mais comum de fístulas oronasais adquiridas e sim 

doença dental e tumores. Pode até ser uma causa, mas isso não ocorre de maneira frequente. A presença 

da palavra trauma, como causa comum, é que torna a questão incorreta. 

 

Questão 42: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Hemostasia primária é parte do processo de hemostasia realizada pela parede vascular e as plaquetas. A 

contração dos vasos lesionados facilita a aderência e agregação plaquetária, ocorrendo a formação do 
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agregado plaquetário (tampão plaquetário). Portanto, nessa fase ainda não existe a ação dos 

componentes da cascata da coagulação e nem a formação de fibrina. Os testes citados no recurso, teste 

de promboplastina parcial ativa, tempo de protrombina e tempo de coagulação ativada, avaliam a 

hemostasia secundária o que não foi abordada na questão. 

Mantida a alternativa A como resposta correta.  

 

Questão 48: DEFERIDO 

 

Justificativa: 

Aceito o cancelamento da questão. 

 

Questão 50: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

De acordo com o quadro clínico apresentado e os exames laboratoriais fica constatado que o animal não 

apresenta alteração na função hepática. A Alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima de 

extravasamento que está livre no citoplasma, a maior concentração encontrada é no hepatócito de cães e 

gatos. É considerada uma enzima altamente hepato específica para essas espécies, o seu aumento está 

relacionado qualquer lesão no hepatócito, desde lesão na membrana até necrose no hepatócito, como 

descrito pela própria autora citada no recurso (THRALL et al., 2006)  

Mantem o Gabarito letra A. 
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