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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova, mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova,  você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições não  são minhas.  São  de  Caetano  Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa  sair  do armário.  Abraçado a Renan Calheiros  e  aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais,  não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V

11) A respeito da articulação do ombro (articulatio humeri) dos mamíferos domésticos e 
dos músculos que influenciam esta articulação, assinale a alternativa que traz a afirmativa 
errada.

A) O lábio glenóide possui a função de aumentar a cavidade glenóide, permitindo um 
melhor encaixe com a cabeça do úmero.

B) O músculo bíceps braquial participa do movimento de extensão desta articulação, 
sendo  que  seu  tendão  de  inserção  fixa-se  ao  tubérculo  supraglenóide  antes  de 
passar pelo sulco intertubercular.

C) Esta articulação não possui ligamentos colaterais, sendo estabilizada medialmente 
pelo músculo subescapular e lateralmente pelo músculo infraespinhal.

D) É considerada uma articulação simples, sendo composta apenas por dois ossos, e é 
classificada como articulação esferóide, realizando nos animais domésticos amplos 
movimentos em várias direções.

E) Nos  felinos  a  clavícula  possui  alguns  centímetros  e  está  alojada  no  músculo 
braquiocefálico, não participando da articulação do ombro.



12) Com relação à osteologia, artrologia e miologia do tronco dos mamíferos domésticos, 
analise  as  afirmativas  abaixo,  assinalando  a  alternativa  que  possuir  a  afirmativa 
verdadeira.

A) O canal inguinal é uma fenda entre os músculos abdominais e suas aponeuroses, 
preenchido por tecido conjuntivo. Tal canal permite a passagem do testículo para o 
escroto durante a descida testicular.

B) As  articulações  costovertebrais  são  articulações  sinoviais  que  permitem  que  as 
costelas sejam movimentadas nas direções caudal e lateral durante a inspiração e 
nas direções cranial e medial na expiração.

C) A parede  abdominal  é  formada  por  três  pares  de  músculos:  músculos  oblíquos 
externos  abdominais,  músculos  oblíquos  internos  abdominais  e  músculos  retos 
abdominais.

D) A primeira vértebra lombar possui uma fóvea costal cranial para articulação com a 
cabeça da última costela.

E) As vértebras lombares possuem forames transversários para passagem de vasos e 
nervos vertebrais.

13) Qual movimento articular é gerado pela contração do músculo quadríceps femoral em 
cães?

A) Flexão da articulação do joelho.
B) Abdução da articulação coxal.
C) Extensão da articulação do joelho.
D) Adução da articulação coxal.
E) Extensão da articulação coxal.

14) A região da perna dos mamíferos domésticos possui dois ossos: a tíbia e a fíbula. 
Com base nos conhecimentos de osteologia destes dois ossos, assinale a alternativa que 
se refere às características de eqüinos.

A) Fíbula incompleta e fundida à tíbia. O maléolo lateral  é substituído por um osso 
maleolar. O maléolo medial encontra-se na tíbia.

B) Fíbula incompleta, sendo que a tíbia possui dois maléolos, um medial e outro lateral.
C) Fíbula completa, possuindo um maléolo lateral. O maléolo medial está na tíbia.
D) Fíbula completa, possuindo um maléolo lateral e outro medial.
E) Fíbula incompleta, não havendo maléolos na fíbula ou na tíbia.

15) Com relação aos ossos do crânio e da face, conecte cada proeminência óssea ao seu 
respectivo osso, assinalando a alternativa que traz a sequência certa de números, de 
cima para baixo.

I) Osso occipital
II) Osso basiesfenóide
III) Osso temporal
IV) Osso frontal
V) Osso etmóide
VI) Maxilar
VII) Osso zigomático
VIII) Mandíbula
IX) Aparelho hióide

(     ) Processo lingual
(     ) Processo cornual
(     ) Sela túrsica
(     ) Tuberosidade facial
(     ) Processo coronóide
(     ) Processo temporal
(     ) Processo paracondilar
(     ) Lâmina crivosa
(     ) Meato acústico interno



A) IX, IV, I, VI, VIII, VII, II, V, III.
B) VIII, IV, II, VI, IX, VII, I, V, III.
C) VIII, I, IX, VII, IV, VI, II, V, III.
D) II, IV, I, III, IX, V, VI, VIII, VII.
E) IX, IV, II, VI, VIII, VII, I, V, III.

16) As  glândulas  mamárias  dos  mamíferos  são  consideradas  glândulas  sudoríparas 
modificadas, sendo sua secreção responsável pela nutrição dos neonatos. Sendo assim, 
com base nos conhecimentos anatômicos destas glândulas, analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa que contiver a afirmativa errada: 

A) Cada  complexo  mamário  consiste  em  uma  ou  mais  unidades  mamárias, 
denominadas mamas,  sendo cada uma composta por  um corpo mamário  e uma 
papila mamária.

B) O aparelho suspensório mamário é composto por lâminas laterais, lâminas mediais 
e  lamelas  suspensórias.  Este  aparelho  é  mais  desenvolvido  nos  úberes  mais 
volumosos.

C) Os  ductos  lactíferos  recebem  o  leite  de  cada  lobo  da  glândula  mamária  e  o 
transporta até o seio lactífero, onde é armazenado. Da parte papilar do seio lactífero 
o leite passa por ductos papilares que se abrem nos óstios papilares.

D) O ectoderma do embrião induz o mesoderma a formar os brotos mamários, que 
durante a vida fetal darão origem às glândulas mamárias. Somente as regiões dos 
brotos mamários sofrem modificação ectodérmica, sendo que em cada espécie a 
localização e o número dos brotos mamários são diferentes, podendo haver inclusive 
diferenças individuais.

E) O corpo mamário é formado por tecido glandular dividido em lobos. Cada lobo da 
glândula mamária é formado por vários lóbulos, sendo que cada lóbulo possui vários 
alvéolos que secretam para um ducto central.

17) Com  relação  ao  corno  dos  bovinos,  analise  as  afirmativas  abaixo  assinalando  a 
alternativa que traz a afirmativa errada.

A) No  corno  a  tela  subcutânea  é  formada  por  tecido  conjuntivo  frouxo  e  gordura, 
conectando a derme ao osso do processo cornual.

B) A  formação  do  processo  cornual  no  osso  frontal  é  induzida  pela  elevação 
epidérmica. Portanto, a cauterização desta epiderme germinal impede a formação 
dos cornos.

C) O processo cornual é pneumatizado e está conectado com o seio frontal.
D) A artéria  e  a  veia  cornual  são  ramos  terminais  da  artéria  e  da  veia  temporal 

superficial. A artéria cornual tem um ramo dorsal e outro ventral, sendo que estes 
ramos que se ramificam e correm por sulcos e canais do processo cornual.

E) A inervação do corno é feita pelo ramo cornual do nervo zigomáticotemporal, uma 
divisão do nervo trigêmio. Este ramo emerge da órbita caudalmente ao processo 
zigomático do osso frontal para alcançar a base do corno.

18) Com  relação  à  anatomia  do  coração  dos  mamíferos  domésticos,  analise  as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I) No átrio direito existe um tubérculo intervenoso entre o óstio da veia cava cranial e  
o óstio da veia cava caudal. Sua função é direcionar o sangue para o interior desta 
cavidade.
II) A valva atrioventricular direita possui três cúspides denominadas: cúspide angular, 
cúspide parietal e cúspide septal.



III)  A  valva  do  tronco  pulmonar  possui  cordas  tendíneas  fixas  em  músculos 
papilares. Estas cordas possuem função de impedir a eversão das válvulas durante 
a diástole.
IV)  As artérias  coronárias  direita  e  esquerda  se  originam diretamente  da  artéria 
aorta. As veias coronárias escoam para a veia cardíaca magna, que se conecta ao 
átrio direito.
V) O sistema condutor do coração é formado por um tecido com capacidade de 
gerar atividade elétrica espontaneamente. O nodo sinoatrial inicia o ciclo cardíaco e 
localiza-se no septo interatrial.

A) As afirmativas I e III estão erradas.
B) As afirmativas II e V estão erradas.
C) As afirmativas III e V estão erradas.
D) As afirmativas II, III e V estão erradas.
E) As afirmativas I, IV e V estão erradas.

19) Assinale a alternativa que traz as palavras corretas para completar esta frase:
Em mamíferos monogástricos as artérias que irrigam o estômago são ramos da 
___________________  e  as  veias  que  drenam  este  órgão  desembocam  na 
__________________.

A) Artéria mesentérica; veia porta.
B) Artéria celíaca; veia porta.
C) Artéria ilíaca circunflexa profunda; veia hepática.
D) Artéria celíaca; veia circunflexa ilíaca profunda.
E) Artéria mesentérica cranial; veia abdominal cranial.

20) Com relação à ramificação do tronco braquiocefálico dos cães, assinale a alternativa 
que traz a afirmativa correta.

A) O  tronco  braquiocefálico  ramifica-se  em  um  tronco  bicarotídeo  e  uma  artéria 
subclávia direita. A artéria subclávia esquerda origina-se diretamente do arco aórtico.

B) O  tronco  braquiocefálico  ramifica-se  em  um  tronco  bicarotídeo  e  duas  artérias 
subclávias.

C) O tronco  braquiocefálico  ramifica-se  em duas  artérias  carótidas  comuns  e  duas 
artérias subclávias.

D) O tronco braquiocefálico ramifica-se em uma artéria carótida comum direita e uma 
artéria subclávia direita. As artérias carótida carótida comum esquerda e subclávia 
esquerda originam-se do arco aórtico.

E) O  tronco  braquiocefálico  ramifica-se  em duas  artérias  carótidas  comuns  e  uma 
artéria subclávia direita. A artéria subclávia esquerda origina-se diretamente do arco 
aórtico.

21) Com relação à laringe dos mamíferos domésticos,  analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.

I)  A laringe é formada pelas cartilagens laríngeas articuladas, pelos ligamentos e 
músculos laríngeos, estando revestida internamente por uma túnica mucosa.
II) A cavidade da laringe, que se inicia no ádito da laringe, é dividida em vestíbulo da 
laringe, glote e cavidade infraglótica.
III) A epiglote possui formato de folha, sendo formada por cartilagem hialina. Quando 
a laringe está relaxada o ápice da epiglote está direcionado dorsalmente.
IV) A cartilagem tireóide é formada de cartilagem hialina, possuindo duas lâminas 
laterais  e  um  corpo.  Nesta  cartilagem  localiza-se  a  proeminência  laríngea, 
ventralmente.



V) As cartilagens aritenóides são cartilagens elásticas pares. Cada aritenóide possui 
um processo corniculado, aos quais se fixam as pregas vocais.
VI) A cartilagem cricóide forma um anel que possui uma lâmina dorsal e um arco 
ventral. Esta cartilagem articula-se caudalmente com a primeira cartilagem traqueal 
e é formada por cartilagem hialina.

A) As afirmativas III e V estão erradas.
B) As afirmativas III e VI estão erradas.
C) As afirmativas I e V estão erradas.
D) As afirmativas II e III estão erradas.
E) As afirmativas IV e VI estão erradas.

22) Analise  a  figura  abaixo  e  assinale  a  alternativa  que  correlaciona  corretamente  a 
imagem de cada par  de pulmões com sua árvore brônquica à espécie animal  a qual 
pertencem.

Figura 1. Representação da vista dorsal dos pulmões e das árvores brônquicas de animais 
domésticos. Figura editada.

Fonte: KONIG, H. E.; LIEBICH, H. Anatomia dos animais domésticos. 4º Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.

A) I - canino; II - suíno; III - bovino; IV - eqüino.
B) I - bovino; II - canino; III - eqüino; IV - suíno.
C) I - suíno; II - canino; III - eqüino; IV - bovino.
D) I - canino; II - bovino; III - suíno; IV - eqüino.
E) I - eqüino; II - suíno; III - canino; IV - bovino.



23) Com relação às reflexões peritoneais ligadas ao estômago dos animais domésticos 
monogástricos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I) O omento maior se origina da parede ventral da cavidade abdominal e se fixa à  
curvatura maior do estômago.
II) A bolsa omental, uma evaginação do omento maior, envolve o recesso omental  
caudal.
III) O omento menor ocupa o espaço entre a curvatura menor do estômago e a porta 
do fígado, fixando-se ao teto da cavidade abdominal.
IV)  O ligamento hepatogástrico é a parte  do omento menor que se prolonga do 
diafragma ao fígado.
V) O ligamento falciforme é a parte do omento menor que vai do fígado até o teto da  
cavidade abdominal.
VI) O ligamento hepatoduodenal é a parte do omento menor que vai do duodeno até  
o fígado.

A) As afirmativas I, II, IV e VI estão corretas.
B) As afirmativas II, III, IV estão corretas.
C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
D) As afirmativas II, IV e VI estão corretas.
E) As afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.

24) O  estômago  dos  ruminantes  é  composto  por  quatro  câmaras,  sendo  três 
pró-ventrículos, com mucosa aglandular,  e o abomaso,  com mucosa glandular.  Sendo 
assim, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa errada.

A) As papilas  ruminais aumentam sete  vezes a área absortiva  do rúmen.  Não são 
encontradas no centro do teto nem nos pilares do rúmen. A forma e a densidade das 
papilas variam com a dieta do animal.

B) Ao nascer o abomaso é a maior câmara do estômago dos ruminantes. Porém, sua 
mucosa ainda não funciona adequadamente, o que é essencial para a absorção dos 
anticorpos do colostro.

C) O sulco do retículo se une ao sulco do omaso e ao sulco do abomaso para formar 
um sulco gástrico. Este tem a função de direcionar o leite ingerido pelos lactentes 
diretamente ao abomaso para a digestão química.

D) As  lâminas  do  omaso  são  camadas  musculares  delgadas,  cobertas  com  uma 
mucosa glandular.  Entre  estas lâminas se formam os recessos omasais,  onde o 
alimento é prensado para a absorção de água. 

E) O rúmen é uma grande câmara de fermentação dividida pelos pilares do rume em 
duas partes, o saco ventral e o saco dorsal.

25) Nos eqüinos o intestino tem uma importante função de fermentação dos carboidratos 
complexos, além das funções de digestão dos alimentos e absorção de nutrientes. Sendo 
assim, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I)  No  duodeno  dos  eqüinos  encontramos  duas  papilas  duodenais.  Na  papila 
duodenal maior, localizada na porção proximal do duodeno, desembocam o ducto 
colédoco e o ducto pancreático. Já na papila duodenal menor, localizada na porção 
distal do duodeno, desemboca o ducto pancreático acessório.
II) O íleo desemboca na base do ceco através de um óstio ileal presente na papila 
ileal. O óstio cecocólico também está presente na base do ceco.
III) O ceco do eqüino é bastante grande, possuindo até trinta litros de capacidade. A 
base  do  ceco  localiza-se  dorsalmente  à  direita  no  abdome  e  o  ápice  está 
cranioventralmente, terminando próximo à cartilagem xifóide. 



IV) O cólon maior é subdividido em quatro segmentos conectados por três flexuras. 
A ordem correta é: cólon dorsal esquerdo, flexura diafragmática, cólon dorsal direito, 
flexura esternal, cólon ventral direito, flexura pélvica e cólon ventral esquerdo.
V) O reto é a porção final do intestino, possuindo uma ampola retal na cavidade 
pélvica, tornando-se a partir  deste ponto retroperitoneal.  O reto se continua pelo 
canal anal, que se abre no ânus.

A) As afirmativas I e III estão erradas.
B) As afirmativas II e IV estão erradas.
C) As afirmativas I e IV estão erradas.
D) As afirmativas II e V estão erradas.
E) As afirmativas III e V estão erradas.

26) Quanto  à  lobação  do  fígado  das  espécies  de  mamíferos  domésticos,  analise  as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I)  O  fígado  dos  carnívoros  possui  um  lobo  hepático  lateral  esquerdo,  um  lobo 
hepático medial esquerdo, um lobo quadrado, um lobo hepático lateral direito, um 
lobo hepático medial direito e um lobo caudado com processo papilar e processo 
caudado.
II) O fígado dos suínos possui um lobo hepático lateral esquerdo, um lobo hepático 
medial esquerdo, um lobo quadrado, um lobo hepático direito e um lobo caudado 
com apenas o processo caudado.
III) O fígado dos bovinos possui um lobo hepático esquerdo, um lobo quadrado, um 
lobo hepático direito e um lobo caudado com processo papilar e processo caudado.
IV) O fígado dos eqüinos possui um lobo hepático esquerdo, um lobo quadrado, um 
lobo hepático lateral direito, um lobo hepático medial direito e um lobo caudado com 
apenas o processo papilar.

A) As afirmativas I e IV estão corretas.
B) As afirmativas I e III estão corretas.
C) As afirmativas II e III estão corretas.
D) As afirmativas III e IV estão corretas.
E) As afirmativas I e II estão corretas

27) Segundo os conhecimentos anatômicos dos rins dos mamíferos domésticos, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I)  Os  rins  são  estruturas  pares,  que se  situam retroperitonealmente,  localizados 
dorsalmente na cavidade abdominal.  Situam-se a cada lado da coluna vertebral, 
exceto no bovino.
II)  Em todos os mamíferos  domésticos  o rim direito  situa-se  mais  cranial  que o 
esquerdo, sendo que sua extremidade cranial faz contato com o processo caudado 
do lobo caudado do fígado e com o lobo hepático direito. 
III)  A forma  dos  rins  é  bastante  variável  entre  os  mamíferos  domésticos.  Nos 
caninos, felinos, ovinos e caprinos possui forma de feijão. No suíno possui forma de 
feijão  achatado  dorsoventralmente.  Nos  eqüinos  o  rim  direito  possui  forma  de 
coração e o rim esquerdo é mais parecido com um feijão. Já os bovinos possuem 
rins de forma oval e irregulares.



IV)  Os  carnívoros,  os  eqüinos  e  os  pequenos  ruminantes  possuem  rins 
unipiramidais, com uma crista renal e superfície renal lisa. Os suínos possuem rins 
multipiramidais, com várias papilas renais e superfície renal lisa. Já os bovinos, além 
de possuírem rins multipiramidais, com várias papilas renais, possuem a superfície 
renal lobulada.
V)  Os cães e gatos  possuem veias  capsulares  que não se  comunicam com as 
demais veias do rim, percorrendo a superfície renal até unirem-se com a veia renal 
no hilo renal.  

A) As afirmativas II e V estão erradas.
B) As afirmativas III e V estão erradas.
C) As afirmativas II, III e V estão erradas.
D) As afirmativas I, III e IV estão erradas.
E) As afirmativas II, IV e V estão erradas.

28) A respeito  da  forma  e  da  função  das  colunas  uretéricas  encontradas  na  bexiga 
urinária, assinale a alternativa que traz a afirmativa correta.

A) São formadas pela parte intramural dos ureteres passando pela região dorsal da 
parede do corpo da bexiga urinária. Tal posição da dos ureteres faz com que suas 
paredes se  colabem quando a  bexiga  urinária  está  cheia  de urina,  impedindo o 
refluxo deste líquido pelo ureter.

B) São elevações da submucosa, formando uma coluna na parede dorsal da bexiga 
urinária.  Tal  estrutura  impede  que  os  óstios  ureterais  sejam  ocluídos  quando  a 
bexiga urinária está vazia e sua parede torna-se pregueada.

C) É uma região onde a mucosa da parede dorsal da bexiga urinária se torna mais 
espessa,  direcionando  assim  a  urina  que  chega  pelos  óstios  ureterais  ao  óstio 
interno da uretra.

D) São as bordas do trígono vesical, sendo que a elevação das colunas próximas aos 
óstios ureterais se deve pela passagem das artérias vesicais caudais, as quais são 
ramos da artéria vaginal ou prostática.

E) Nenhuma das alternativas acima está correta.

29) Com relação aos envoltórios dos testículos e ao espaço presente no escroto, escolha 
a alternativa que cita as estruturas na ordem correta, da mais externa até a mais interna.

I) Túnica dartos.
II) Fáscia espermática interna.
III) Pele do escroto;
IV) Camada visceral da túnica vaginal;
V) Fáscia espermática externa;
VI) Camada parietal da túnica vaginal;
VII) Cavidade vaginal.

A) III, V, I, II, VII, VI, IV.
B) III, I, VI, IV, VII, V, II.
C) III, I, VI, VII, IV, V, II.
D) III, I, V, II, VI, VII, IV.
E) III, V, I, II, VI, VII, IV.



30) Analise  a  figura  abaixo  e  assinale  a  alternativa  que correlaciona corretamente  as 
imagens  das  glândulas  genitais  acessórias  às  espécies  animais  as  quais  estas 
pertencem.

Figura 1. Representação da vista dorsal da bexiga urinária, uretra pélvica e 
glândulas sexuais acessórias dos animais domésticos. Figura editada.

Fonte: KONIG, H. E.; LIEBICH, H. Anatomia dos animais domésticos. 4º Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.

A) I - eqüino; II - felino; III - suíno; IV - canino; V - bovino.
B) I - bovino; II - canino; III - suíno; IV - felino; V - eqüino.
C) I - suíno; II - felino; III - bovino; IV - canino; V - eqüino.
D) I - eqüino; II - canino; III - suíno; IV - felino; V – bovino.
E) I - suíno; II - canino; III - eqüino; IV - felino; V - bovino.

31) Sobre  os  ovários  dos  mamíferos  domésticos,  assinale  a  alternativa  que  traz  a 
afirmativa errada.

A) As gônadas tem origem mesodérmica, onde no embrião formam-se duas cristas 
urogenitais.  Destas  se  desenvolvem as  cristas  gônadais,  que nas fêmeas darão 
origem  aos  ovários.  As  células  germinativas  primordiais  têm  origem  no  saco 
vitelínico, migrando para o ovário em formação ainda na fase embriológica.

B) O ovário é formado por um córtex do ovário, onde estão os folículos ovarianos e os 
corpos lúteos,  e  uma medula  do ovário,  que contém vasos sanguíneos,  nervos, 
vasos linfáticos, fibras musculares lisas e tecido conjuntivo.

C) Os ovários estão suspensos pelo mesovário que, juntamente com a mesosalpinge, 
está conectado ao ligamento largo do útero delimitando a bolsa ovariana. 

D) Em todos os mamíferos domésticos o córtex do ovário é uma camada mais externa,  
que está em contato com a túnica albugínea, e a medula do ovário é mais interna. 

E) O folículo maduro, ou de Graaf, contém em seu antro folicular um ovócito envolto 
pela zona pelúcida e pela corona radiata, fixo às células da granulosa pelo cumulus 
oophorus. Este folículo está cercado pelas tecas interna e externa. 



32) Com  relação  ao  formato  e  à  posição  dos  úteros  dos  mamíferos  domésticos, 
correlacione as colunas assinalando a alternativa que traz a ordem correta de números de 
cima para baixo.

I) Carnívoros 
II) Suínos
III) Ruminantes
IV) Equinos
( ) Colo relativamente curto, corpo amplo e dois cornos curtos, divergentes e 
direcionados dorsalmente.
( ) Colo longo, corpo curto, cornos longos, tortuosos e extremamente móveis 
na cavidade abdominal.
( ) Colo e corpo curtos, cornos longos, retos e direcionados dorsalmente.
( ) Colo longo, corpo curto e cornos longos , curvados ventralmente.

A) III, I, IV, II.
B) I, III, IV, II.
C) IV, II, I, III.
D) III, I, II, IV.
E) II, IV, III, I.

33) As  placentas  podem  ser  classificadas  quanto  às  contribuições  das  membranas 
extra-embrionárias, quanto às configurações das junções coriônicas, quanto à distribuição 
das vilosidades coriônicas, quanto às contribuições maternas fetais e quanto ao grau de 
implantação. Sendo assim, com relação às placentas dos mamíferos domésticos, assinale 
a alternativa que traz a afirmativa errada.

A) Os suínos possuem uma placenta corioalantoideana, com junções vilosas, difusa, 
sindesmocorial e decídua.

B) Os eqüinos possuem uma placenta coriovitelínica até o quarto mês de gestação e 
corioalantoideana após o quarto mês, com junções vilosas, difusa, epiteliocorial e 
não-decídua.

C) Os  ruminantes  possuem  uma  placenta  corioalantoideana,  com  junções  vilosas, 
cotiledonária, sindesmocorial e não-decídua.

D) Os  caninos  possuem  uma  placenta  corioalantoideana,  com  junções  labirínticas, 
zonaria, endoteliocorial e decídua.

E) Os felinos possuem uma placenta 90% corioalantoideana e 10% coriovitelínica, com 
junções labirínticas, zonaria, endoteliocorial e decídua.

34) O  sistema  nervoso  central  está  envolto  por  meninges  e  embebido  por  líquido 
cerebroespinhal.  Sendo  assim,  analise  as  afirmativas  abaixo  e  assinale  a  alternativa 
correta.

I) A dura-máter está fundida ao periósteo interno dos ossos do crânio e às paredes 
do canal vertebral.
II) No crânio a dura-máter projeta algumas pregas para o interior do encéfalo, como 
a foice do cérebro, tentório membranoso do cerebelo e o diafragma da sela.
III) O espaço epidural é o espaço capilar formado entre a dura-máter e a aracnóide.



IV) A parte externa da aracnóide consiste em uma membrana contínua, moldada 
contra a dura-máter.  A parte mais interna consiste em outra membrana moldada 
contra a pia-máter. Entre as duas membranas projetam-se trabéculas e filamentos 
em um espaço denominado espaço subaracnóide.
V) O espaço subaracnóide é preenchido por líquido cerebroespinhal.  Em alguns 
pontos este espaço aumenta e forma cisternas, como a cisterna cerebelomedular.
VI) A pia-máter está em íntimo contato com o encéfalo e com a medula espinhal.
VII)  O  líquido  cerebroespinhal  é  um  líquido  transparente  formado  nos  plexos 
coróides encontrados no espaço subaracnóide.  

A) As afirmativas I, II e III estão erradas.
B) As afirmativas I, III e VII estão erradas.
C) As afirmativas III, V e VII estão erradas.
D) As afirmativas II, IV e V estão erradas.
E) As afirmativas III, VI e VII estão erradas.

35) Existem  doze  pares  de  nervos  cranianos  nos  mamíferos  domésticos,  que  são 
denominados por números romanos de I a XII e por nomes geralmente ligados a sua 
função ou característica. Sendo assim, complete os nomes dos nervos cranianos abaixo 
com seus respectivos números romanos e assinale a afirmativa que traz a sequência  
correta destes números de cima para baixo. 

( ) Nervo troclear.
( ) Nervo vago
( ) Nervo trigêmio.
( ) Nervo hipoglosso
( ) Nervo abducente.
( ) Nervo oculomotor.
( ) Nervo glossofaríngeo
( ) Nervo óptico.
( ) Nervo facial.
( ) Nervo vestibulococlear.
( ) Nervo olfatório.
( ) Nervo acessório

A) IV, II, V, VI, III, IX, X, VIII, VII, I, XI, XII.
B) IV, XI, V, XII, VI, II, IX, III, VII, VIII, I, X.
C) IV, X, V, XII, VI, III, IX, II, VII, VIII, I, XI.
D) V, X, IV, XII, VI, I, XI, II, VII, VIII, III, IX.
E) II, XII, VI, XI, IV, III, IX, V, VII, VIII, I, X.



36) Com base no desenvolvimento ontogenético e filogenético da parte rostral  do tubo 
neural, o encéfalo pode ser subdividido em cinco partes principais: o rombencéfalo, com o 
mielencéfalo e o metencéfalo,  o mesencéfalo e o prosencéfalo,  com o diencéfalo e o 
telencéfalo. Sendo assim, assinale a alternativa que traz a afirmativa errada.

A) A ponte e o cerebelo fazem parte do metencéfalo. O cerebelo é subdividido em um 
vermis e dois hemisférios cerebelares.

B) O mesencéfalo contém o aqueduto mesencefálico, que conecta o terceiro e quarto 
ventrículos. 

C) O diencéfalo  é dividido  em epitálamo,  tálamos,  metatálamo e hipotálamo.  Nesta 
área  encontramos importantes  glândulas  endócrinas,  como a  glândula  pineal  no 
epitálamo e a hipófise no hipotálamo.

D) O telencéfalo é formado pelos hemisférios cerebrais, que são conectados pelo corpo 
caloso e pelo hipocampo.

E) O mieloencéfalo compreende a medula oblonga e a medula espinhal. A divisão entre 
as duas não é visível, sendo considerada como o plano transverso imediatamente 
caudal ao último par de nervos cranianos.

37) Sobre o aparelho respiratório das aves, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.

I) Nas aves o ar entra pelas narinas, passa pelas cavidades nasais, pela coana e 
dirige-se para a traquéia através da glote, que se abre através de uma elevação da 
laringe no assoalho da faringe.
II) As aves não possuem palato mole, sendo que o alimento é impedido de entrar na 
glote pela epiglote.
III)  Caudal  às coanas existe uma fenda infundibular que é conectada aos sacos 
aéreos da cabeça.
IV) A seringe é o órgão responsável pela fonação das aves, situando-se entre a 
parte terminal da traquéia e o início dos brônquios principais.
V) Os pulmões das aves são pequenos, não lobados e não expansíveis, estando 
localizados cranialmente na parede dorsal da cavidade corporal.
VI)  O  pulmão  das  aves  não  possui  alvéolos  e  sim  capilares  aéreos  ligados 
diretamente a sacos aéreos expansíveis.
VII) Ciclo respiratório das aves: na primeira inspiração ar que vem da traquéia passa 
dos brônquios diretamente para os sacos aéreos caudais. Na primeira expiração o 
ar passa pelos parabrônquios e capilares aéreos.  Na segunda inspiração o ar é  
levado  para  os  sacos  aéreos  craniais.  Na  segunda  expiração  o  ar  passa  pela 
traquéia novamente para sair do organismo.

A) As afirmativas I, II, IV e VI estão corretas.
B) As afirmativas I, IV, V e VII estão corretas.
C) As afirmativas II, IV, V e VI estão corretas.
D) As afirmativas III, IV, V e VI estão corretas.
E) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas.



38) Com  relação  ao  aparelho  digestório  das  aves  domésticas  de  produção  (frangos, 
patos, marrecos, gansos e perus), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.

I) As aves não têm palato mole e nenhuma constrição evidente separa a boca da 
faringe. Portanto a cavidade que vai do bico até o esôfago é denominada orofaringe.
II) A língua é sustentada por um delicado e não protraível aparelho hióide.
III) A parte cervical do esôfago localiza-se à esquerda do plano mediano.
IV)  Em todas as espécies o papo ou inglúvio  é uma grande dilatação de forma 
sacular do esôfago na entrada do tórax.
V) O estômago é dividido em um próventrículo glandular e um ventrículo muscular, 
separados por um istmo.
VI) A superfície da mucosa do ventrículo é altamente queratinizada, sendo áspera, 
pregueada e amarelada.
VII) O duodeno forma uma alça em forma de U, localizado no assoalho da cavidade 
corporal.
VIII)  O pâncreas localiza-se  entre  os  ramos da alça  duodenal  e  desemboca na 
extremidade proximal do duodeno.
IX) O fígado possui dois lobos localizados a cada lado do ápice cardíaco. Os ductos 
biliares desembocam na parte proximal do duodeno.
X)  Um  divertículo  vitelínico,  ou  de  Merckel,  demarca  o  local  onde  havia  uma 
conexão prévia com o saco vitelínico no jejuno.
XI) Os cecos são duplos e longos, localizando-se a cada lado do cólon.
XII) O cólon desemboca no coprodeu, uma das cavidades da cloaca.

A) As afirmativas III, IV, VI, VIII e XI estão erradas.
B) As afirmativas III, IV, V, VII e X estão erradas.
C) As afirmativas II, III, VI, IX e XI estão erradas.
D) As afirmativas I, II, IV, VI e X estão erradas.
E) As afirmativas IV, VI, VIII, X e XII estão erradas.

39) Com relação aos órgãos genitais das aves domésticas de produção (frangos, patos, 
marrecos, gansos e perus), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I) Os testículos possuem formato de feijão, são relativamente grandes e apresentam 
coloração esbranquiçada durante a estação de acasalamento. Fora deste período 
os testículos diminuem e ganham uma coloração amarelada.
II) O epidídimo não possue divisão em cabeça, corpo e cauda, aparecendo como 
uma discreta saliência nos testículos.
III) O ducto deferente é reto e acompanha o ureter até a cloaca, onde se abre em 
uma papila no proctodeu.
IV) As aves não possuem glândulas sexuais acessórias, sendo que o fluído seminal 
é elaborado nos testículos.
V) No ovário das aves os folículos individuais podem ser facilmente observados em 
várias fases de desenvolvimento. O ovário maduro se assemelha a um cacho de 
uvas de vários tamanhos.
VI) Somente o ovário e o oviduto direito se desenvolvem.
VII)  O  oviduto  conduz  o  ovo  fertilizado  até  a  cloaca  e  adiciona  nutrientes, 
membranas e casca ao mesmo.
VIII) O oviduto pode ser dividido em magno, útero e vagina.
IX) A fecundação acontece no magno antes do início da deposição de albume.
X) O magno é longo e sua parede possui glândulas que contribuem com cerca de 
50% do albume do ovo.



XI) O útero deposita albume aquoso e também a casca no ovo.
XII) Durante a postura a vagina, que está conectada ao urodeu, protrai através do 
vento para diminuir a contaminação do ovo por fezes. 

A) As afirmativas II, IV, VIII e X estão erradas.
B) As afirmativas I, III, IV, VII e XII estão erradas.
C) As afirmativas V, VI, VIII e XI estão erradas.
D) As afirmativas III, VI, VIII e IX estão erradas.
E) As afirmativas III, IV, VIII e XII estão erradas.

40) Com relação à osteologia da cabeça das aves, analise a figura abaixo e correlacione 
os números indicados na imagem aos nomes dos ossos correspondentes, assinalando a 
alternativa que contiver a associação correta.

Figura 1. Representação dos ossos da cabeça de uma galinha. Figura editada. 

Fonte: DYCE, K. M.; SACK, M. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia 
veterinária. 3º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

 

A) I - septo interorbital; II - maxila; III - osso articular; IV - osso temporal; V - pré-maxila;  
VI - vômer; VII - arco jugal.

B) I - osso lacrimal; II - osso nasal; III - maxila, IV - osso quadrado; V - pré-maxila; VI - 
osso palatino; VII - arco jugal.

C) I - osso lacrimal; II - pré-maxila; III - arco jugal; IV - osso quadrado; V - osso nasal; 
VI - osso palatino; VII - maxila.

D) I - osso nasal; II - maxila; III - pré-maxila; IV - osso articular; V - osso lacrimal; VI -  
osso palatino; VII - arco jugal.

E) I - osso lacrimal; II - pré-maxila; III - arco jugal; IV - osso temporal; V - osso nasal; VI  
- vômer; VII - maxila.


