UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU

PROCESSO SELETIVO 2021
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE

CLÍNICA E CIRURGIA DE ANIMAIS SILVESTRES E
EXÓTICOS
INSTRUÇÕES
•

Verifique se este Caderno corresponde ao Programa de Residência ao qual você se candidatou e se ele
contém trinta questões objetivas (questões de 01 a 30). Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

•

Você dispõe de quatro horas (4h) para realizar a prova, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da
folha de respostas das questões objetivas.

•

Para cada questão objetiva, existe apenas uma alternativa correta.

•

Ao transcrever suas respostas para a folha de respostas, faça-o com cuidado, evitando rasuras, pois ela é o
documento oficial do Concurso e não será substituída. Preencha completamente as elipses (
) na folha de
respostas.

•

Utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta para assinalar as respostas das questões objetivas na folha
de respostas.

•

Durante a prova, não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta a livros, revistas,
folhetos, impressos de qualquer natureza ou anotações; nem será permitido o uso de telefone celular,
transmissor/receptor de mensagem ou quaisquer equipamentos eletrônicos.

•

Ao concluir, levante a mão e aguarde o fiscal. Os dois últimos candidatos deverão se retirar da sala de prova
ao mesmo tempo.

•

O candidato somente poderá se retirar da sala uma hora (1h) após seu início. Se quiser levar o Caderno de
Questões, o candidato somente poderá se retirar da sala de prova uma hora e meia (1h30min) após o início.
O candidato não poderá anotar/copiar o gabarito de suas respostas de prova.

•

Os candidatos terão direito de permanecer na sala até que o último candidato conclua a prova, desde que
permaneçam em silêncio.

•

A folha de respostas é a prova legal exclusiva de suas respostas. Devolva-a ao fiscal da sala, sob pena de
exclusão do Concurso.

Nome do(a) candidato(a)

Número de inscrição

Comissão Permanente de Seleção – COPERSE

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.

01. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, em relação às Residências
em Área Profissional e Multiprofissional.
( ) A Lei 11.129/2005 institui a Residência em
Área Profissional e Multiprofissional em
Saúde e a define como modalidade de
ensino de pós-graduação stricto sensu.
( ) A Residência em Área Profissional e
Multiprofissional em Saúde é uma
modalidade de formação, voltada para a
educação em serviço e destinada às
categorias profissionais que integram a
área de saúde, incluindo a médica, além de
Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação
Física,
Enfermagem,
Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina
Veterinária,
Nutrição,
Odontologia,
Psicologia, Serviço Social e Terapia
Ocupacional.
( ) A Residência é um programa de
cooperação intersetorial que favorece a
inserção
qualificada
dos
jovens
profissionais da saúde no mercado de
trabalho, particularmente em áreas
prioritárias do Sistema Único de Saúde. Os
residentes recebem Bolsa de Educação
pelo Trabalho, em valor isonômico à Bolsa
de Residência Médica, com valor bruto
mensal atual de R$ 3.330,43 e executam
carga horária de 60 horas semanais, em
regime de dedicação exclusiva.
( ) O modelo de ensino em serviço orienta-se
por princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde, a partir das realidades locais e
regionais, que atendam às necessidades
socioepidemiológicas
da
população
brasileira.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

02. Considere as afirmações abaixo, sobre a
Política de Promoção de Equidade em Saúde,
levando em conta a promoção da equidade
como um desafio para a gestão e para o
cuidado em saúde no SUS.
I - No campo da saúde coletiva, as condições
de desigualdade persistentes, embora
sujeitas à mudança, são chamadas de
iniquidades.
II - Para combater as iniquidades, o Ministério
da Saúde e as demais esferas de gestão do
SUS vêm implementando políticas de
promoção da equidade, com o objetivo de
diminuir as vulnerabilidades a que certos
grupos populacionais estão mais expostos,
e que resultam de determinantes sociais
da saúde como os níveis de escolaridade e
de renda, as condições de habitação, o
acesso à água e ao saneamento, a
segurança alimentar e nutricional, a
participação da política local, os conflitos
interculturais e os preconceitos com o
racismo, a homofobia e o machismo.
III- Na prática, as políticas de promoção de
equidade
em
saúde
configuram
dispositivos políticos, pois o acesso ao
sistema de saúde é igualitário e universal,
o que garante a todas as populações,
mesmo as mais vulnerabilizadas, um
acesso resolutivo, em tempo oportuno e
com qualidade, às ações e serviços de
saúde.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

V – F – V – F.
V – F – F – V.
V – V – F – F.
F – V – V – F.
F – F – V – V.
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03. Considere as afirmações abaixo, sobre a
Atenção Básica.
I - É organizada, executada e gerenciada
pelas comissões intergestoras bipartites e
programada
de
acordo
com
as
necessidades e as demandas do território,
considerando os determinantes e os
condicionantes de saúde, e proibindo a
exclusão por qualquer motivo.
II - É o conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas que
envolvem promoção, prevenção, proteção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação,
redução de danos, cuidados paliativos e
vigilância em saúde, desenvolvida por
meio de práticas de cuidado integrado e
gestão qualificada, realizada com equipe
multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as
equipes
assumem
responsabilidade
sanitária.
III- É a principal porta de entrada e centro de
comunicação da Rede de Atenção à Saúde,
coordenadora do cuidado e ordenadora
das ações e serviços disponibilizados na
rede.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

04. Considere as recomendações abaixo, para a
garantia da coordenação do cuidado, da
ampliação do acesso e da resolutividade das
equipes que atuam na Atenção Básica.
I - População adscrita por equipe de Atenção
Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF)
de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada
dentro do seu território, o que garante
princípios e diretrizes da Atenção Básica.
Podem
existir,
além
dessa
faixa
populacional, outros arranjos de adscrição,
conforme vulnerabilidades, riscos e
dinâmica comunitária.
II - Duas equipes por UBS (Atenção Básica ou
Saúde da Família), capazes de atingir seu
potencial resolutivo.
III- Uma equipe de Saúde da Família (eSF) ou
de Atenção Básica (eAB) é responsável por
toda população, em municípios ou
territórios com menos de 3.500 habitantes.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

05. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado abaixo.
........ refere-se à taxa de manifestação de uma determinada doença. Utiliza-se para medir a taxa de
ocorrência de uma doença em um determinado período, lidando com o número de novos casos
diagnosticados em uma população, durante um período específico. Além disso, fornece informações
sobre o risco de as pessoas serem acometidas pela doença e é muito importante no estudo de suas
causas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

Epidemia
Incidência
Prevalência
Proporção populacional
Risco relativo
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06. Considere os objetivos da vigilância epidemiológica da COVID-19, descritos abaixo.
I - Identificar precocemente a ocorrência de casos da COVID-19 e estabelecer critérios para a
notificação e o registro de casos suspeitos em serviços de saúde, públicos e privados.
II - Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por COVID-19, além de monitorar as
características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2.
III- Estabelecer as medidas de prevenção e controle e realizar a comunicação oportuna e transparente
da situação epidemiológica no Brasil.
Quais estão corretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

07. Considere o gráfico extraído do boletim epidemiológico do RS referente à COVID-19 e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
Incidência cumulativa por 100.000 habitantes de hospitalizações, internações em UTI e óbitos por
SRAG, confirmados para Covid -19, segundo faixa etária, 2020, RS.

(A) A faixa etária de 0 a 9 anos apresentou as menores incidências de hospitalizações e óbitos por
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), confirmada para COVID-19.
(B) A maior incidência de internação em UTI ocorreu na faixa etária entre 70 e 79 anos.
(C) A letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19, na faixa etária acima dos 80 anos, é a única
que supera a incidência de internações em UTI.
(D) A maior incidência de hospitalização por COVID-19 deu-se entre 70 e 79 anos.
(E) A baixa preocupação dos jovens entre 20 e 29 anos com a pandemia justifica-se pela menor
letalidade por SRAG, confirmada para COVID-19.
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08. É importante analisar o conceito de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da
população estão relacionados com sua situação de saúde.
Assim, os fatores sociais, econômicos, culturais, etnicorraciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população são entendidos como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

agravos decorrentes do estilo de vida.
análises de situações de saúde.
contextos epidemiológicos.
determinantes sociais em saúde.
processos de saúde e doença.

09. Considere as afirmações abaixo, sobre as Redes de Atenção à Saúde.
I - As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde,
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e
interdependente, o que permite ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população,
coordenada pela atenção primária à saúde prestada no tempo certo, no lugar certo, com o custo
certo, com a qualidade certa, de forma humanizada, e com responsabilidades sanitárias e
econômicas por essa população.
II - Uma análise dos sistemas de atenção à saúde, feita numa perspectiva internacional, mostra que
eles são dominados pelos sistemas fragmentados, que são voltados para atenção às condições
agudas e às agudizações de condições crônicas, o que, por consequência, resulta na incapacidade
de prestar uma atenção contínua à população. Não há evidências de que as Redes de Atenção à
Saúde podem melhorar a qualidade clínica, os resultados sanitários, a satisfação dos usuários, e
reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde.
III- As Redes de Atenção à Saúde constituem-se de três elementos: a população, a estrutura
operacional e o modelo de atenção à saúde.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

10. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as alternativas que correspondem aos objetivos da Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra.
( ) Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas
regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde.
( ) Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as
interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente
dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social.
( ) Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da exclusão do quesito
cor, em todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os
conveniados ou contratados pelo SUS, para evitar o racismo institucional.
( ) Definir e pactuar, com as três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da
equidade etnicorracial na saúde, além de incluir as demandas específicas da população negra nos
processos de regulação do sistema de saúde suplementar.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6

V – F – V – F.
V – V – F – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
F – F – V – F.
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11. Sobre a forma de transmissão da Febre do Nilo
Ocidental, considere as afirmações abaixo.

13. Sobre Coronaviroses em felídeos, considere as
afirmações abaixo.

I - A capacidade de infecção do vírus nas
fezes de aves diminui após 24 horas.

I - A apresentação de peritonite infecciosa
felina (PIF), em um animal da população,
indica
que
outros
indivíduos
provavelmente também devem ter sido
infectados com o coronavírus felino
circulante.

II - Algumas espécies de aves silvestres
podem eliminar o vírus por meio das
secreções orais e cloacais e podem
transmitir o vírus diretamente.
III- A manutenção do vírus do Nilo Ocidental
na natureza compreende dois ciclos
distintos, um silvestre ou enzoótico, que
ocorre
entre
pessoas
e
animais
domésticos; e outro endêmico ou
epizoótico, que ocorre entre aves silvestres
e mosquitos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III- As infecções podem ser recorrentes e a
excreção viral ser intermitente, o que torna
muito difícil classificar um animal como não
sendo fonte de infecção.
Quais estão corretas?

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

12. Sobre a Febre Amarela,
afirmações abaixo.

II - Os coronavírus não são muito resistentes
no ambiente, mas a transmissão por meio
de fômites, a curta distância e em pouco
tempo, ocorre em cativeiro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
considere

as

I - A Febre Amarela, na sua forma clássica,
em macacos, se destaca pela baixa
morbidade
e
elevada
mortalidade,
apresentando sinais e sintomas que
incluem icterícia e hemorragia.
II - Os mosquitos, uma vez infectados,
permanecem assim por toda vida e,
portanto,
são
considerados
os
reservatórios do vírus.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.

14. A Doença de Pacheco é específica de qual
grupo de aves?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Passeriformes.
Psittaciformes.
Columbiformes.
Piciformes.
Falconiformes.

III- Outros animais, como preguiças e
marsupiais, podem assumir um papel
secundário no ciclo de manutenção viral,
especialmente em áreas em que os
macacos não estão presentes ou estão
imunes ao vírus.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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15. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, sobre a Doença do Acúmulo
de Ferro em aves.
( ) O ferro pode ser armazenado no meio
intracelular na forma de ferritina, livre no
citoplasma, ou na forma de grânulos de
hemossiderina.
( ) A desferoxamina, droga quelante do ferro,
pode ser utilizada como alternativa
terapêutica, pois se liga ao ferro e é
excretada na urina ou nas fezes.
( ) Os ácidos orgânicos provocam diminuição
na absorção do ferro, quando presentes no
lúmen intestinal.
( ) A flebotomia pode ser utilizada com o
objetivo de forçar o uso do ferro estocado.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
F – V – F – V.
V – F – V – V.
F – V – F – F.
V – V – F – V.

16. Sobre o bico das aves, considere as afirmações
abaixo.
I - A ranfoteca é a parte superior da rinoteca.
II - O tamanho e a forma do bico são um fator
importante na regulação da ingestão de
alimentos.
III- A movimentação do osso quadrado é
essencial na abertura e no fechamento da
gnatoteca.

17. Qual dos métodos de osteossíntese abaixo é
contraindicado para animais silvestres de vida
livre?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parafusos metálicos.
Haste intramedular bloqueada.
Fixadores esqueléticos externos.
Placas metálicas.
Pinos intramedulares.

18. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, sobre a ordem Squamata.
( ) Os lagartos, apesar de possuírem
mecanismos
de
termorregulação
endógena, são incapazes de manter níveis
ótimos de temperatura, em razão da baixa
taxa metabólica dos répteis.
( ) O coração dos lagartos possui três
câmaras, dois ventrículos e um átrio.
( ) O intestino delgado é mais desenvolvido
em animais de hábitos herbívoros,
enquanto, em espécies carnívoras, é mais
curto e sem divisões claras entre duodeno,
jejuno e íleo.
( ) Os
lagartos,
diferentemente
das
tartarugas, possuem diafragma que divide
o abdome do tórax.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – F – F.
F – F – V – F.
V – F – V – V.
F – V – F – V.
F – V – F – F.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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19. Sobre
os
cecótrofos
produzidos
por
lagomorfos, considere as afirmações abaixo.
I - São produzidos a partir de contrações
intestinais rápidas e fortes, em virtude do
aumento da aldosterona e da diminuição
da prostaglandina.
II - Possuem partículas menores que 0,5 mm.

20. Qual dos cervídeos abaixo não é encontrado no
Rio Grande do Sul?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cervo-do-pantanal.
Veado-catingueiro.
Veado-campeiro.
Veado-mateiro.
Veado-galheiro.

III- São ricos em ácido fólico, aminoácidos e
vitaminas C, B e K.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

21. Em relação às técnicas anestésicas em aves, pode-se afirmar que
(A) as aves, diferentemente dos mamíferos, não possuem as cartilagens tireoide e epiglote, além de
possuírem anéis traqueais completos, o que torna contraindicada a intubação orotraqueal nesses
animais.
(B) os sacos aéreos são parte importante do sistema respiratório das aves, sendo responsáveis pela
maior parte das trocas gasosas nesses animais.
(C) a resposta de mergulho, ou resposta ao estresse, a qual promove bradicardia e apneia, é um
importante fator complicador na indução anestésica de aves com anestésicos inalatórios por meio
de máscaras. Sendo assim, é de grande valor o uso de sedativos e tranquilizantes na MPA dessas
espécies, a fim de promover uma indução anestésica mais segura.
(D) o uso de anestésicos dissociativos, como a cetamina, está associado a convulsões, fibrilação
ventricular e morte súbita em pombos e galinhas, devendo ser evitada sua administração nessas
espécies.
(E) o uso de anestésicos locais é a melhor opção como alternativa à sedação e anestesia geral para
realização de pequenos procedimentos em aves de pequeno porte como canários, pois, devido à
grande margem terapêutica e à baixa taxa de complicações, evita os riscos associados à anestesia
nessas espécies.
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22. Com relação à cirurgia em répteis, é correto
afirmar que,
(A) em lagartos, a incisão de pele deve ser
realizada entre as escamas, e a sutura
deve ser em padrão evaginante.
(B) no acesso à cavidade celomática de
lagartos, recomenda-se a incisão préfemoral.
(C) nas serpentes, recomenda-se a remoção
das suturas de pele após uma semana.
(D) em quelônios, após a redução manual do
pênis prolapsado, deve-se executar sutura
da cloaca em padrão bolsa-de-fumo ou
bolsa-de-tabaco.
(E) para remoção de cálculos urinários ou
corpos estranhos em quelônios, deve ser
feito o acesso via carapaça ventral.
23. Lesões traumáticas oculares são frequentes em
aves de rapina. Esses traumas provocam uma
série de alterações, entre elas o acúmulo de
sangue na câmara anterior do olho.
Qual é a forma correta de denominar essa
alteração?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Uveíte.
Hifema.
Hipópio.
Luxação do cristalino.
Phthisis bulbi.

24. A Síndrome da dilatação do proventrículo em
psittaciformes é causada por qual vírus?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Bornavírus.
Coronavírus.
Papilomavírus.
Herpesvírus.
Circovírus.

25. Qual das veias abaixo é mais indicada para
colheita de sangue e/ou infusão de solução de
reidratação parenteral em gambás-de-orelhabranca?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Veia
Veia
Veia
Veia
Veia

coccígea ventral.
do marsúpio.
jugular.
lateral da cauda.
femoral.

26. Sobre os tamanduás que habitam os biomas
brasileiros, considere as afirmações abaixo.
I - O tamanduá-mirim é o menor dos
tamanduás e habita todos os biomas
brasileiros.
II - A visão e a audição são reduzidas, mas o
olfato é bem desenvolvido.
III- A determinação do sexo é um desafio, pois
apresentam testículos intrapélvicos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

27. Em relação aos primatas do novo mundo,
pode-se afirmar que
(A) Cebus e Ateles têm cauda semipreênsil,
enquanto Alouatta e Sapajus têm cauda
preênsil, longa e bastante móvel.
(B) Alouatta são considerados folívoros, mas,
em certos períodos do ano, acabam se
tornando frugívoros, quase o oposto dos
primatas Ateles.
(C) calitriquídeos costumam viver em grupos
familiares com várias fêmeas e machos
reprodutores.
(D) Saguinus possuem mandíbula e dentes
diferenciados e especializados que
perfuram troncos de árvores em busca de
exsudatos, látex ou goma.
(E) Ateles têm processos laríngeo e hioide
muito desenvolvidos.
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28. Sobre pinguins, considere as afirmações abaixo.
I - As veias jugulares direita e esquerda, ao contrário das demais aves, têm praticamente o mesmo
calibre.
II - Os pinguins obtêm a sua hidratação pela dieta e produção de água, por meio do metabolismo das
reservas adiposas.
III- As nadadeiras têm circulação sanguínea em contracorrente, fazendo com que sua temperatura
possa ser significativamente mais baixa que a do restante do corpo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

29. Sobre radiologia de répteis e aves, considere as afirmações abaixo.
I - Para avaliação do sistema respiratório em Testudines, recomendam-se as projeções ventrodorsal
e craniocaudal.
II - Em Psitacídeos, o tamanho do fígado é considerando normal quando este, na projeção
ventrodorsal, encontra-se entre as linhas imaginárias que unem o coracoide ao acetábulo
bilateralmente.
III- Em lagartos, a projeção laterolateral com feixe horizontal de raios X incrementa a observação de
pulmões e rins.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

30. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações.
( ) A veia jugular direita é geralmente mais proeminente que a esquerda, em aves.
( ) O volume máximo de sangue sugerido para coleta de sangue de uma ave saudável é de 1% do
seu peso corporal.
( ) A determinação de ácido úrico e creatinina é recomendada na avaliação da função renal de aves.
( ) A enzima creatinoquinase (CK), em aves, deve ser avaliada em conjunto com a aspartato
aminotransferase (AST) para diferenciação entre dano hepático e distúrbio muscular.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
F – V – F – F.
V – F – V – V.
F – V – F – V.
V – V – F – V.
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