
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2013
MÉDICO VETERINÁRIO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de começar a fazer as provas:

Verifique se este caderno contém •	
três provas: de Língua Portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  
Específica do Cargo, com 30 questões, 
com 4 (quatro) alternativas, cada uma 
dessas questões, sequencialmente 
numeradas de 1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	

Assine, •	 A TINTA, no espaço indicado.

Ao transferir as respostas para a Folha de 
Respostas:

Use somente caneta azul•	  ou preta e 
aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

Sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM 
RESPOSTA.

A Folha de Respostas não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

Para entregar sua prova, somente após o 
Período de Sigilo, levante o braço para 
chamar o fiscal.

O candidato deverá aguardar o fiscal se 
aproximar para, então, entregar o Caderno 
de Provas e as Folhas de Respostas.

O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Provas.

O rascunho de gabarito, localizado ao 
final do Caderno de Provas, só poderá 

ser destacado pelo fiscal.

Recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. A partir do momento em 
que sair da sala e até a saída do prédio, 
continuam válidas as proibições ao uso 
de aparelhos eletrônicos e celulares, bem 
como não lhe é mais permitido o uso dos 
sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  

FOLHA DE RESPOSTAS:
QUATRO HORAS

            A       B       C       D
00 -         

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 9 referem-se ao TEXTO 1. Leia-o 
atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 1

Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um 
direito do cidadão e um dever do Estado e estabeleceu a base para a 
criação do SUS, que se fundamenta nos princípios da universalidade, 
integralidade e participação social. Esse reconhecimento constitucional 
do direito à saúde só foi possível após longa luta política e graças à 
atuação do Movimento pela Reforma Sanitária. A implantação de 
um sistema de saúde universal no Brasil teve início em um contexto 
político e econômico desfavorável, que promovia a ideologia neoliberal, 
perspectiva essa reforçada por organizações internacionais contrárias 
ao financiamento público de sistemas de saúde nacionais e universais 
ou que defendiam etapas intermediárias para atingi-los.

Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS. 
Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo de 
descentralização que outorgou maior responsabilidade aos municípios 
na gestão dos serviços de saúde, além de possibilitar os meios para 
promover e formalizar a participação social na criação de políticas de 
saúde e no controle do desempenho do sistema. O SUS aumentou 
amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da 
população brasileira, atingindo-se a cobertura universal para a vacinação 
e a assistência pré-natal; aumentou a conscientização da população 
sobre o direito à saúde vinculado à cidadania; e investiu na expansão 
dos recursos humanos e da tecnologia em saúde, incluindo a produção 
da maior parte dos insumos e produtos farmacêuticos do país.

No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento 
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. À 
medida que a participação do setor privado no 20 mercado aumenta, as 
interações entre os setores público e privado criam contradições e injusta 
competição, levando a ideologias e objetivos opostos (acesso universal 
vs. segmentação do mercado), que geram resultados negativos na 
equidade, no acesso aos serviços de saúde e nas condições de saúde. 
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Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro 
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento 
federal destinada ao setor de saúde não cresceu, levando a restrições 
de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.

Outros desafios surgem por conta de transformações nas 
características demográficas e epidemiológicas da população brasileira, 
o que obriga a transição de um modelo de atenção centrado nas doenças 
agudas para um modelo baseado na promoção intersetorial da saúde e 
na integração dos serviços de saúde. O Pacto pela Saúde e sua proposta 
de uma rede de serviços de saúde organizada com fundamentos na 
atenção básica, associados às recomendações da Comissão Nacional 
sobre Determinantes Sociais da Saúde, segundo as quais é essencial 
abordar as causas primordiais dos problemas de saúde, podem ajudar 
nessa conformação de modelos de atenção mais abrangentes, por mais 
que ainda seja necessário superar enormes dificuldades.

Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo 
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura 
financeira e uma revisão profunda das relações público privadas. 
Portanto, o maior desafio enfrentado pelo SUS é político. Questões 
como o financiamento, a articulação público-privada e as desigualdades 
persistentes não poderão ser resolvidas unicamente na esfera técnica. 
As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu 
bastante experiência operacional. Agora é preciso garantir ao SUS sua 
sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica.

PAIM, J, TRAVASSOS, C, ALMEIDA, C, MACINKO,J. IN: The Lancet 
(Série Brasil) London, 2011, p.21-31. Disponível em: <http://download.

thelancet.com/flatcontentassets/pdfslbrazillbrazilporl.pdf>.
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QUESTÃO 01

O título que sintetiza as ideias do texto é

A) A fragilidade do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

B) O Sistema de Saúde Brasileiro: história, avanços e desafios.

C) Determinantes econômicos de sustentabilidade do SUS.

D)   As vantagens da implantação do Sistema de Saúde Brasileiro.

QUESTÃO 02

São tratados, no texto, os seguintes temas e suas características, 
EXCETO.

A) A reforma sanitária brasileira que foi conduzida pela sociedade civil, 
e não por governos.

B) As desigualdades regionais e sociais que são prejudiciais ao sistema 
de saúde brasileiro.

C) A criação do SUS que expandiu o acesso da população brasileira 
aos cuidados com a saúde.

D) O investimento na necessária mobilização política que possa 
reestruturar o financiamento. 
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QUESTÃO 03

Leia esta passagem, extraída do texto.

Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi possível 
após longa luta política e graças à atuação do Movimento pela Refor-
ma Sanitária.

Essa passagem foi reescrita sem alteração do sentido original em:

A) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente ao 
dever do Estado de promover a saúde como direito do cidadão foi 
aceitável graças às lutas políticas lideradas pelo Movimento pela 
Reforma Sanitária.

B) O reconhecimento pela Constituição brasileira relativamente à saúde 
como direito do cidadão e dever do Estado foi possível apenas em 
virtude da atuação do Movimento pela Refom1a Sanitária, após 
longa luta política.

C) O reconhecimento constitucional em  prol do sistema único de saúde 
foi promovido pelo Movimento pela Reforma Sanitária e isso só foi 
possível por causa da ação de políticos que se empenharam nessa 
luta por muitos anos.

D) Graças ao Movimento pela Reforma Sanitária que se deu ao longo 
de muitos anos de embates entre políticos, o reconhecimento pela 
Constituição brasileira para promoção da saúde foi possível.
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QUESTÃO 04

Em relação ao processo de organização das ideias no texto, é 
INCORRETO afirmar que

A) O primeiro parágrafo é composto de um segmento histórico a 
respeito do SUS: nele é apresentada a criação do SUS e o contexto 
de sua implantação no Brasil.

B) O terceiro parágrafo é composto de um segmento do texto que 
introduz ideias contrárias ao trecho anterior: nele há uma oposição 
do que foi tratado no segundo parágrafo.

C) O quarto parágrafo é composto de um segmento de texto que trouxe 
novas ideias adicionadas às do parágrafo anterior: nele há inclusão 
de ideias complementares.

D) O segundo parágrafo é composto de uma linha do tempo relativa 
à saúde: nele é datado o processo de evolução da saúde ao longo 
dos últimos vinte anos no Brasil.

MEDICO VETERINARIO.indd   6 20/06/2013   11:53:39



7CONCURSO PÚBLICO UFMG/2013 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 05

Leia os seguintes trechos.

I. As bases legais e normativas já foram estabelecidas e já se adquiriu 
bastante experiência operacional.

II. Nos últimos 20 anos, houve avanços na implementação do SUS.

III. Outros desafios surgem por conta de transformações nas 
características demográficas e epidemiológicas da população 
brasileira.

IV. Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política, 
econômica, científica e tecnológica.

Os trechos em que o autor apresenta seu ponto de vista em relação à 
temática do texto é

A) I e II, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I e IV, apenas

D) II e III, apenas.
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QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses é antônimo do 
termo sublinhado nas passagens extraídas do texto.

A) “Em última análise, para superar os desafios enfrentados pelo 
sistema de saúde brasileiro, será necessária uma nova estrutura 
financeira”. (evitados)

B) [...] “um intenso processo de descentralização que outorgou maior 
responsabilidade aos municípios na gestão dos serviços de saúde”. 
(concedeu) 

C) “O SUS” [...] “investiu na expansão dos recursos humanos e da 
tecnologia em saúde, incluindo a produção da maior parte dos 
insumos e produtos farmacêuticos do país.” (arremeteu) 

D) [...] “é essencial abordar as causas primordiais dos problemas de 
saúde,” [...] (fundamentais) 

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja ideia apontada nos parênteses corresponde 
à relação, entre termos do texto, estabelecida por meio do elemento 
coesivo em destaque.

A) No entanto, o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento 
que continua a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. 
(razão) 

B) À medida que a participação do setor privado no mercado aumenta, 
as interações entre os setores público e privado criam contradições 
[...]. (proporcionalidade)

C) Embora o financiamento federal tenha aumentado cerca de quatro 
vezes desde o início da última década, a porcentagem do orçamento 
federal destinada ao setor de saúde não cresceu [...]. (explicação) 

D) Agora é preciso garantir ao SUS sua sustentabilidade política, 
econômica, científica e tecnológica. (condição) 
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QUESTÃO 08

Observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve início 
em um contexto político e econômico desfavorável, que promovia a 
ideologia neoliberal [...]. 

Os elementos destacados nas alternativas a seguir apresentam a 
mesma função do termo destacado acima, EXCETO em:

A) Realizaram-se inovações institucionais, como um intenso processo 
de descentralização que outorgou maior responsabilidade aos 
municípios na gestão dos serviços de saúde [...] 

B) [...] o SUS é um sistema de saúde em desenvolvimento que continua 
a lutar para garantir a cobertura universal e equitativa. 

C) [...] as interações entre os setores público e privado criam 
contradições e injusta competição, levando a ideologias e objetivos 
opostos (acesso universal vs. segmentação do mercado), que 
geram resultados negativos na equidade [...] 

D) O Pacto pela Saúde e sua proposta de uma rede de serviços [...] 
podem ajudar nessa conformação de modelos de atenção mais 
abrangentes, por mais que ainda seja necessário superar enormes 
dificuldades. 

QUESTÃO 09

De acordo com o texto, no Brasil, é conquista do Sistema Único de 
Saúde:

A) A erradicação de doenças por meio de vacinação.

B) A exportação de produtos farmacêuticos nacionais. 

C) A conscientização da conexão entre saúde e cidadania.

D) A importação de novas tecnologias em saúde. 
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QUESTÃO 10

Assinale a alternativa em que NÃO está expressa uma circunstância de 
tempo.

A) Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como um 
direito do cidadão e um dever do Estado.

B) Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi 
possível após longa luta política e graças à atuação do Movimento 
pela Reforma Sanitária.

C) A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve 
início em um contexto político e econômico desfavorável.

D) O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde 
para grande parte da população brasileira. 
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 2 para responder à questão 11.

TEXTO 2 

Folha de S.Paulo, 24 jul. 2012

QUESTÃO 11

Identifique, com base na crítica abordada, a ideia do TEXTO 1 em 
relação ao TEXTO 2.

A) A importância da participação do setor privado no mercado.

B) A segmentação do mercado como causa de resultados negativos.

C) As restrições de financiamento, infraestrutura e recursos humanos.

D) As contradições geradas pela interação entre público e privado.
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTO 3 para responder à QUESTãO 12.

TEXTO 3

Disponível em: http://www.ivancabral.com/2008111/charge-do-dia-
atendimento.htmI. Acesso em 12 out. 2012.

QUESTÃO 12

Identifique a ideia, ou as ideias, do TEXTO 1 que tem/têm relação com 
o TEXTO 3.

I. Ainda há muito a fazer para que o sistema de saúde brasileiro se 
torne universal. 

II. O processo de descentralização do sistema brasileiro de saúde gera 
ampla participação social. 

III. Para que o sistema de saúde brasileiro supere os desafios atuais é 
necessária maior mobilização política.

São ideias do TEXTO 1 relacionadas ao TEXTO 3 

A) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I, apenas.

D) II, apenas. 
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Analise e responda as questões numeradas de 01 a 03, de acordo 
com Lei nº 8.112, de 11/12/1990 e suas alterações.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa INCORRETA:

A) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é um 
dos deveres do servidor público.

B) A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando 
eivados de ilegalidade.

C) A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à 
comprovação da compatibilidade de horários.

D) A demissão não será aplicada no caso de inassiduidade habitual. 

QUESTÃO 14

A demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:

A) Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição. 

B) Insubordinação grave em serviço.

C) Improbidade administrativa.

D) Abandono de cargo.

QUESTÃO 15

São penalidades disciplinares, EXCETO:

A) Demissão.

B) Destituição de cargo em comissão.

C) Advertência.

D) Remoção.
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PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 16

Acerca dos bloqueadores neuromusculares competitivos é CORRETO 
afirmar que eles

A) competem com a acetilcolina pelos receptores pós-sinápticos 
nicotínicos.

B) inibem e síntese de acetilcolina.

C) inibem a liberação de acetilcolina para a fenda sináptica.

D) competem com a acetilcolina pelos receptores pós-sinápticos 
muscarínicos.

QUESTÃO 17

Quanto aos anestésicos locais, é CORRETO afirmar que são

A) inefetivos em tecidos inflamados, pois, devido ao pH ácido da região, 
inicialmente há maior porção da fração ionizada, o que impede que 
o anestésico local tenha acesso ao meio intracelular.

B) efetivos em tecidos inflamados, pois, devido ao pH ácido da região, 
inicialmente há maior porção de anestésico local na forma ionizada, 
o que é necessário para a rápida ação do fármaco.

C) efetivos em tecidos inflamados, pois, devido ao pH ácido da região, 
inicialmente há maior porção da fração não-ionizada levando à sua 
rápida ação, bloqueando os canais de potássio.

D) inefetivos em tecidos inflamados, pois, devido ao pH ácido da região, 
inicialmente há maior porção da fração não ionizada, o que impede 
que o anestésico local tenha acesso ao meio intracelular.
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QUESTÃO 18

Um equino será submetido à cirurgia de osteossíntese do metacarpo 
(3°). Qual bloqueio local pode ser utilizado?

A) Bloqueio do sesamoideano abaxial.

B) Bloqueio digital palmar.

C) Bloqueio dos 4 pontos alto.

D) Bloqueio do nervo mediano.

QUESTÃO 19

Capacidade vital é definida pela somatória de

A) volume residual inspiratório + capacidade residual funcional.

B) volume residual + reserva inspiratória.

C) volume corrente + reserva inspiratória.

D) volume de reserva expiratória + capacidade inspiratória.

QUESTÃO 20 

A ordem da maior para a menor susceptibilidade ao efeito da xilazina é

A) suíno, equino, bovino, ovino e caprino.

B) caprino, ovino, bovino, equino e suíno.

C) equino, suíno, bovino, ovino e caprino.

D) bovino, caprino, ovino, equino e suíno.
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QUESTÃO 21

O oxímetro de pulso não possui leituras confiáveis em quais situações?

A) Hipertensão e taquicardia.

C) Hipercapnia e bradicardia.

C) Hipotensão e bradicardia.

D) Hipotensão e taquicardia.

QUESTÃO 22

O tempo de jejum mínimo obrigatório para um rato a ser submetido a 
anestesia é:

A) 2 horas.

B) 4 horas.

C) 6 horas.

D) 12 horas.

QUESTÃO 23

Qual animal tem, como característica fisiológica, possuir atropinase?

A) Camundongo.

B) Rato.

C) Coelho.

D) Cão.
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QUESTÃO 24

Na monitoração do relaxamento muscular, pela sequência de quatro 
estímulos, diz-se que o relaxamento é satisfatório, quando

A) T1 > T4.

B) T4 está ausente.

C) T4 < T1.

D) T1 está ausente.

QUESTÃO 25

O ar atmosférico é uma mistura gasosa com concentração de 79,04% 
de nitrogênio; 20,93% de oxigênio e 0,03% de gás carbônico. Ao nível 
do mar, onde a pressão atmosférica é de 760mmHg, o oxigênio exerce 
uma pressão parcial de, aproximadamente,

A) 159 mmHg.

B) 596 mmHg.

C) 200 mmHg.

D) 760 mmHg.

QUESTÃO 26

Considere  uma  ampola  de  1  ml  com  1  mg  de  adrenalina.  O  volume  
necessário  dessa  solução,  em mililitros, para preparar uma solução de 
lidocaína a 2% (frasco de 20ml) com vasoconstritor a 1:200000, é

A) 0,1.

B) 0,02.

C) 0,01.

D) 0,2.
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QUESTÃO 27

Assinale a alternativa INCORRETA.

A) O transporte de O2 depende do conteúdo de O2 e do débito 
cardíaco.

B) O desvio da curva para a direita é chamado de efeito Haldane.

C) A enzima anidrase carbônica acelera a reação de hidratação do 
dióxido de carbono, formando ácido carbônico.

D) A adição de CO2 ao sangue aumenta a liberação de O2 pela  
hemoglobina.

QUESTÃO 28

Qual é a dose em mg/kg de lidocaína para uma anestesia epidural em 
uma égua (500 kg) que será submetida a vulvoplastia?

A) 0,11.

B) 0,22.

C) 1,10.

D) 0,05.

QUESTÃO 29

O achado mais comum em um equino submetido à anestesia geral 
inalatória quanto ao equilíbrio acido-básico é

A) alcalose respiratória por depressão do centro respiratório.

B) alcalose metabólica compensatória.

C) acidose respiratória por depressão do centro respiratório.

D) acidose metabólica por aumento do lactato sanguíneo.
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QUESTÃO 30

Entre os citados abaixo, qual é o principal neurotransmissor excitatório 
do SNC que está relacionado com a transmissão nociceptiva e 
desencadeamento de sensibilização central?

A) Serotonina.

B) Noradrenalina.

C) Glicina.

D) Glutamato.

QUESTÃO 31

Um bovino de 400 kg será submetido à sedação com xilazina, para se 
realizar uma descorna cosmética. Não há informação precisa a respeito 
do jejum. Nesse caso, deve-se posicionar o animal em

A) decúbito lateral direito.

B) decúbito lateral esquerdo.

C) decúbito dorsal.

D) qualquer decúbito, pois o mesmo não interferirá em nada.

QUESTÃO 32

A temperatura ambiente ideal no biotério para ratos e camundongos é

A) de 15 a 20 ºC.

B) de 25 a 27 ºC.

C) de 20 a 25 ºC.

D) de 27 a 30 ºC.
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QUESTÃO 33

Ao examinar um equino com cólica é importante distinguir se a sede da 
afecção está no intestino delgado ou no intestino grosso. 

São sinais característicos de obstrução completa do intestino delgado, 
EXCETO:

A) desidratação intensa.

B) dor intensa.

C) refluxo gastroentérico.

D) distensão da cavidade abdominal.

QUESTÃO 34

Após uma enterectomia, qual o procedimento mais recomendado para 
tratar um íleo necrótico em equinos?

A) Jejunocecostomia.

B) Jejunojejunostomia.

C) Jejunocolostomia.

D) Cecocolostomia.

QUESTÃO 35

Qual  o  procedimento  mais  indicado  para  tratamento  de  um 
intussuscepção ceco-cólica completa em equídeos?

A) Colotomia seguida de tiflotomia.

B) Tiflotomia seguida de colotomia.

C) Tiflotomia seguida de colectomia.

D) Colotomia seguida de tiflectomia.
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QUESTÃO 36

Segundo a teoria enzimática da laminite equina, o organismo 
Streptococcus bovis produziria um fator capaz de ativar proteinases 
existentes no casco. Tal fator seria produzido por fermentação de 
carboidratos solúveis no

A) duodeno.

B) jejuno.

C) íleo.

D) ceco.

QUESTÃO 37

São sinais característicos de doença do navicular em equinos, EXCETO:

A) resposta dolorosa positiva à elevação dos talões.

B) claudicação ao exercício em piso duro.

C) resposta positiva à infiltração anestésica da bursa do sesamoíde 
distal.

D) aumento de radiopacidade medular do navicular.

QUESTÃO 38

A osteocondrose da articulação tíbio-társica é comum em várias raças 
de equinos. Nessa condição, qual o local mais comum para a ocorrência 
de fragmentos osteocondrais?

A) Crista intermédia da tíbia distal.

B) Crista troclear lateral do tálus.

C) Maléolo lateral da tíbia.

D) O sso central do tarso.
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QUESTÃO 39

São acessos abdominais normalmente indicados para a remoção de 
testículos abdominais em cavalos, EXCETO:

A) parainguinal.

B) paramediano.

C) mediano.

D) flanco.

QUESTÃO 40

São considerados segmentos do trato gastrointestinal inacessíveis 
sobre o ponto de vista cirúrgico, EXCETO:

A) cólon transverso.

B) íleo.

C) duodeno ascendente.

D) porção inicial do cólon descendente.

QUESTÃO 41

São fármacos pró-cinéticos indicados no pós-operatório de bovinos com 
íleo adinâmico, EXCETO:

A) neostigmina.

B) motilina.

C) metoclopramida.

D) eritromicina.
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QUESTÃO 42

Em vacas leiteiras, a maioria dos casos de deslocamento de abomaso 
à esquerda são relatados

A) entre três e quatro semanas pós-parto.

B) no segundo mês pós-parto.

C) nas primeiras duas semanas pós-parto.

D) entre três e quatro meses pós-parto.

QUESTÃO 43

São alterações de posição possíveis de ocorrer no ceco bovino, 
EXCETO:

A) retroflexão caudal.

B) retroflexão ventral.

C) torsão.

D) vólvulo no sentido anti-horário.

QUESTÃO 44

No tratamento de um prolapso retal do tipo 4 em um bezerro, 
recomenda-se:

A) redução do prolapso via retal e colocação de sutura bolsa de fumo 
no ânus.

B) remoção da mucosa e submucosa envolvidas e redução do 
prolapso.

C) remoção da musculatura e redução do prolapso.

D) laparotomia, redução do prolapso, enterectomia e anastomose 
término-terminal.
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QUESTÃO 45

Em bovinos, a artrodese da interfalângica distal tem sido realizada como 
alternativa à amputação de falange. São situações que favorecem a 
indicação para o acesso dorsal, EXCETO:

A) presença de fístula na região coronária.

B) envolvimento patológico do sesamóide distal.

C) ausência de envolvimento do tendão flexor profundo.

D) ausência de úlcera de sola.
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