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Interessado: CPF – 098.659.864-00
Após análise do recurso, decidiu-se pelo deferimento dos pleito do candidato, apresentando como
resultado final:
1. Questão 1 – pontuação final: 1,0 ponto.
2. Questão 4 – Anulada. A anulação desta questão da prova (no valor de 1,0 ponto) resultou em
pontuação equivalente automática para todos os candidatos relativa a esta questão (critério
determinado pela comissão de seleção e comumente adotado em concurso públicos, salvo
quando explicitado em Edital).
3. Questão 5 - pontuação final: 1,0 ponto.

Interessado: CPF – 111.402.104-08
Após análise do recurso, decidiu-se pelo deferimento dos pleito do candidato, apresentando como
resultado final:
1. Questão 4 – pontuação final: 0,95 ponto.
2. Questão 5 – pontuação final: 1,5 pontos.
Interessado: CPF – 099.104.024-40
Após análise do recurso, decidiu-se pelo deferimento parcial dos pleito do candidato, apresentando
como resultado final:
1. Questão 1 – Anulada. A anulação desta questão da prova (no valor de 1,0 ponto) resultou em
pontuação equivalente automática para todos os candidatos relativa a esta questão (critério
determinado pela comissão de seleção e comumente adotado em concurso públicos, salvo
quando explicitado em Edital).
2. Questão 6 – Indeferida: O candidato não diferenciou o tratamento pela intensidade de
hipercalemia, não utilizou glicose com a insulina e não citou o uso do gluconato de cálcio.
3. Questão 7 – Indeferida: a reposta continha 4 itens valendo 0,5 cada, como a candidata
respondeu apenas 3, o valor da questão foi corretamente avaliada em 1,5 pontos.
Interessado: CPF – 077.388.254-56
Após análise do recurso, decidiu-se pela pontuação com as devidas justificativas abaixo:
1) Discorra sobre as principais características dos cristaloides e colóides, relacionando

suas aplicações em pequenos animais: (Valor: 2,5 pontos)
Em relação as principais características dos cristaloides e colóides, o candidato(a) o
candidato definiu corretamente os cristalóides porém os colóides respondeu de forma
incompleta. (Pontuação atribuída: 0,9375)
Correlacionando suas aplicações em pequenos animais, o candidato(a) respondeu de
forma incompleta as aplicações. (Pontuação atribuída: 0,625)
Valor Final da questão: 1, 5625
2) Calcule a reposição volêmica e a necessidade de suplementação de sódio e potássio em
24horas para um paciente canino de 20Kg,apresentando vômito e diarreia há 2 dias e
desidratação estimada em 5%. Adotar-se-á: equipo macrogotas (20gotas/ml); solução
fisiológica de NaCI a 0,9% (Potássio = O mEq/L) e (Sódio = 15 mEq/L); Cloreto de Potássio a·10%
(1,34 mEq/ml); Cloreto de Sódio a 20% (3,4mEq/ml). (Valor: 2,5 pontos)
Em relação ao cálculo de reposição volêmica, o candidato(a) estabeleceu somente os valores
diários totais de manutenção hídrica, perdas gastroentéricas e porcentagem de desidratação,
mas não acertou o cálculo de gotejamento. (Pontuação atribuída: 0,625)
Avaliando a necessidade de suplementação de sódio e potássio, o candidato(a) o candidato não
efetuou o cáfculo. (Pontuação atribuída: 0)
Valor Final da questão: 0,625
3) Discorra sobre a "Síndrome Choque" em pequenos animais,definindo o tema, suas principais
classificações e etiologias: (Valor: 2,5 pontos)
O candidato(a) referente a definição do tema respondeu corretamente. (Pontuação atribuída: 1,
25)
Sobre as classificações e etiologias, o candidato(a) respondeu corretamente. (Pontuação
atribuída: 1,25)
Valor Final da questão: 2,5
4) Como pode ser caracterizada uma infecção cirúrgica? Discorra sobre os métodos diagnósticos
e terapêuticos utilizados na medicina veterinária para um manejo adequado dos pacientes que
apresentem tal condição (Valor: 2,5 pontos)
Em relação a caracterização de infecção cirúrgica, o candidato(a) respondeu de forma
incompleta. (Pontuação atribuída: 0,625)
Sobre os métodos diagnósticos e terapêuticos utilizados na medicina veterinária para o manejo
das infecções cirúrgicas, o candidato(a) respondeu de forma incompleta (Pontuação atribuída:
0,625)

Valor Final da questão: 1,25
Valor final da Prova de Conhecimentos Específicos: 5,94.

Interessado: CPF – 071.318.514-77
Após análise do recurso, decidiu-se pela pontuação com as devidas justificativas abaixo:
1) Discorra sobre as principais características dos cristalóides e colóides, relacionando suas
aplicações em pequenos animais: (Valor: 2,5 pontos)
Em relação as principais características dos cristalóides e colóides, o candidato(a) respondeu
corretamente.
(Pontuação atribuída: 1,25)
Correlacionando suas aplicações em pequenos animais, o candidato(a)respondeu corretamente
apenas relacionado aos cristalóides. (Pontuação atribuída: 0,625)
Valor Final da questão: 1,875
2) Calcule a reposição volêmica e a necessidade de suplementação de sódio e potássio em
24horas para um paciente canino de 20Kg, apresentando vômito e diarreia há 2 dias e
desidratação estimada em 5%. Adotar-se-á: equipo macrogotas (20gotas/ml); solução
fisiológica de NaCI a 0,9% (Potássio = O mEq/L) e (Sódio = 15 mEq/L); Cloreto de Potássio a 10%
(1,34 mEq/mL); Cloreto de Sódio a 20% (3,4mEq/mL). (Valor: 2,5 pontos)
Em relação ao cálculo de reposição volêmica, o candidato(a) não efetuou o cálculo. (Pontuação
atribuída: 0)
Avaliando a necessidade de suplementação de sódio e potássio, o candidato(a) indicou as
necessidades. (Pontuação atribuída: 0)
Valor Final da questão: 0
3) Discorra sobre a "Síndrome Choque" em pequenos animais, definindo o tema, suas principais
classificações e etiologias: (Valor: 2,5 pontos)
O candidato(a) referente a definição do tema apresentou uma resposta incompleta citando
apenàs a deficiência da perfusão capilar que cursaria com a morte do animal,faltando
acrescentar que ela seria incapaz de manter as funções normais das células. (Pontuação
atribuída: 0,9375)
Sobre às classificações e etiologias, o candidato respondeu corretamente. (Pontuação
atribuída: 1,25)
Valor Final da questão: 2,1875

4) Como pode ser caracterizada uma infecção cirúrgica_ ? Discorra sobre os método,s
diagnósticos e terapêuticos utilizados na medicina veterinária para um manejo adequado dos
pacientes que apresentem tal condição (Valor: 2,5 pontos)
Em relação a caracterização de infecção cirúrgica, o candidato(a) efetuou de forma
incompleta.(Pontuação atribuída: 0,3125)
Sobre os métodos diagnósticos e terapêuticos utilizados na medicina veterinária para
o manejo das infecções cirúrgicas, o candidato(a) respondeu parcialmente
correto.(Pontuação atribuída: 0,9375)
Valor Final da questão: 1, 25

Valor final da Prova de Conhecimentos Específicos: 5,31.

Interessado: CPF – 101.817.474-56

Após análise do recurso, decidiu-se pelo deferimento parcial dos pleito do candidato, apresentando
como resultado final
1. Questão 4 – Considerando que no espelho foram elencados tópicos relacionados à dificuldade
para realização do exame, não constante na pergunta, a pontuação da questão foi elevada em 0,3
ponto.
Viçosa, 19 de julho de 2019.
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