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Questão 17 

Analise e responda: 
 

I. O jejum pré-anestésico geralmente é desnecessário 
em pequenos roedores e coelhos. 

PORQUE 

II. Coelhos e pequenos roedores não possuem 
mecanismos que propiciem vômito e/ou regurgitação. 

 

A) Ambas as afirmações estão corretas e a afirmação II 
explica a afirmação I. 

B) Ambas as afirmações estão corretas e a afirmação II não 
explica a afirmação I. 

C) Apenas a afirmação I está correta. 

D) Apenas a afirmação II está correta. 

E) Ambas as afirmações estão incorretas. 

 

Questão 18 

Analise as afirmações abaixo e responda: 
 

I. A infecção por Mycoplasma pulmonis é frequente em 
biotérios convencionais e com poucas barreiras 
sanitárias. 

PORQUE 

II. A transmissão de Mycoplasma pulmonis é estritamente 
horizontal e por aerossóis, o que acarreta alta 
capacidade de transmissão. 

 

A) As afirmações I e II estão corretas e a afirmação II 
justifica corretamente a afirmação I. 

B) As afirmações I e II estão corretas e a afirmação II não 
justifica corretamente a afirmação I. 

C) Ambas as afirmações estão incorretas. 

D) Apenas a afirmação I está correta. 

E) Apenas a afirmação II está correta. 

 

Questão 19 

Sobre as espécies convencionais de animais de 
experimentação, leia o trecho abaixo e indique a alternativa 
que preencha, respectivamente, as lacunas: 

(1)__________ pertencem a uma ordem distinta, a dos 

lagomorfos (ordem Lagomorpha). Portanto, não são 

roedores, o que significa que (2)__________ de dentes 

incisivos superiores. A gestação nessa espécie dura cerca de 

(3)_________ dias. 

A) (1) Coelhos (2) possuem 2 pares (3) 59 a 72 . 

B) (1) Cobaias (2) possuem 1 par (3) 59 a 72. 

C) (1) Coelhos (2) possuem 2 pares (3) 30 a 32. 

D) (1) Cobaias (2) possuem 2 pares (3) 30 a 32. 

E) (1) Hamsters (2) possuem 1 par (3) 22 a 25. 

Questão 20 

A escolha do modelo de experimentação animal é um dos 

principais pontos de partida para garantir a consistência de 

um trabalho, pois as particularidades e variações anatômicas 

e fisiológicas dos indivíduos podem influenciar a validação 

dos resultados e, se for o caso, comprometer a extrapolação 

de dados para os outros, da mesma espécie ou não. 

Com relação à escolha do modelo de experimentação animal, 

qual modelo não deve ser considerado numa pesquisa que 

terá como objetivo a avaliação de cálculos biliares: 

 

A) Hamsters. 

B) Cobaia (porco-da-índia). 

C) Cão. 

D) Suíno. 

E) Rato. 

 

Questão 21 

A classificação dos Graus de Invasividade do CONCEA deve 

ser utilizada na avaliação de protocolos de pesquisa e baseia-

se em uma aproximação preventiva, segundo o potencial de 

dor e distresse que os animais possam sentir, variando de G1 

a G4. 

São exemplos de experimentos classificados como G2 

(experimentos que causam estresse, desconforto ou dor, de 

leve intensidade): 

 

A) Contenção e imobilidade por períodos breves, em 
animais conscientes; procedimentos cirúrgicos menores, 
como biópsias sob anestesia. 

 

B) Exposição a níveis não letais de compostos químicos 
que não causem reações adversas graves; 
procedimentos cirúrgicos invasivos conduzidos em 
animais anestesiados. 

 

C) Deprivação alimentar ou hídrica por períodos 
equivalentes à deprivação na natureza; indução de 
estresse por separação materna ou exposição a 
agressor. 

 

D) Experimentos que causem dor de alta intensidade; 
eutanásia por métodos aprovados, após anestesia ou 
sedação. 

 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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Questão 22 

O ponto final humanitário (PFH) é uma das questões mais 
importantes do refinamento experimental, pois determina o 
momento em que o animal deve ser retirado da pesquisa ou 
submetido a eutanásia. O PHF deve permitir o alcance dos 
objetivos científicos do protocolo e ao mesmo tempo 
minimizar o sofrimento. Não pode haver demora entre o 
reconhecer e agir. Ao reconhecer um ponto final humanitário, 
as ações que devem ser tomadas são: 

A) O animal mantém-se como sujeito experimental e não há 
necessidade de mudar o protocolo experimental. 

B) Aguardar se o animal se recupera sem administração de 
tratamento, pois pode influenciar o resultado 
experimental. 

C) Administrar tratamentos sintomáticos ou de suporte e/ou 
ajustar o protocolo para reduzir ou remover a causa do 
efeito adverso para permitir que o animal se recupere. 

D) Desconsiderar o animal do N amostral e transferir a 
responsabilidade para o veterinário responsável técnico. 

E) Nenhuma das alternativas. 

 

Questão 23 

Um pesquisador solicita que seja colhido sangue venoso do 
suíno para avaliação laboratorial para o seu projeto. Qual a 
conduta mais apropriada? 

A) Contenção química com aplicação intramuscular de pré-
anestésicos e punção da veia auricular. 

B) Contenção manual com apreensão das patas e colheita 
pela artéria femoral por palpação. 

C) Contenção química com aplicação intramuscular de 
medicação pré-anestésica e colheita de sangue pela 
artéria femoral. 

D) Contenção manual com apreensão das patas e colheita 
de sangue da veia mamária. 

E) Contenção manual com apreensão das patas e colheita 
intracardíaca. 

 

Questão 24 

Os suínos são modelos animais muito utilizados em cirurgia 
experimental. O ambiente adequado é relevante para garantir 
o sucesso do protocolo cirúrgico e minimizar a manifestação 
de doenças. Entre as recomendações do GUIDE (Guia para 
cuidados e uso de animais de laboratório) está temperatura 
de (1)________ e umidade de 30-70%. Por se tratar de uma 
espécie (2) _____, o alojamento deve ser (3)____________, 
em ambiente com enriquecimento ambiental com área de piso 
de aproximadamente 1 (um) metro quadrado por animal. 

  

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

A) (1) 16 a 27°C, (2) gregária, (3) em pares ou em grupos. 

B) (1) 16 a 27°C, (2) dominante, (3) em casais. 

C) (1) 16 a 27°C, (2) territorial, (3) individual. 

D) (1) acima de 25°C, (2) territorial, (3) individual. 

E) (1) inferior a 25°C, (2) dominante, (3) individual. 

Questão 25 

LEI Nº. 11.794, de 8 de outubro de 2008. Regulamenta o 
inciso VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, 
estabelecendo procedimentos para o uso científico de 
animais; revoga a Lei nº. 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá 
outras providências. Deste modo, o Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA) estabelece 
as características de um animal de laboratório ou animal de 
experimentação. Assinale a alternativa correta em relação ao 
conceito de “animal de laboratório” ou “animal de 
experimentação”. 

A) Qualquer animal que seja retirado de seu ambiente 
natural para ser utilizado em pesquisa e ensino. 

B) Qualquer animal exclusivamente criado em cativeiro 
com a finalidade de pesquisa. 

C) Qualquer espécie animal ou vegetal com linhagem 
padronizada. 

D) Qualquer animal que tenha sido retirado da natureza e 
domesticado para pesquisa. 

E) Qualquer animal que tenha aprovação de uso pela 
Instituição de pesquisa. 

 

Questão 26 

Com base na Resolução Normativa 33 do CONCEA, analise 
as afirmações abaixo e responda: 

A demora na cura do ferimento ou deiscência após uma 
intervenção cirúrgica em animais pode resultar de um ou mais 
dos seguintes fatores: 

I. Infecção. 

II. Comprometimento da viabilidade tecidual associada a 
má perfusão tecidual ou dano excessivo ao tecido. 

III. Má posição de órgãos ou tecidos durante o 
fechamento da ferida cirúrgica. 

IV. Escolha inadequada de materiais e/ou métodos de 
sutura, o que impede a perfusão tecidual e pode 
resultar em má posição dos tecidos e maior risco de o 
animal acidentalmente remover as suturas 
(observação: inflamação do local da ferida aumentará 
esse risco). 

V. Cura comprometida devido à função imunológica 
suprimida, seja como parte de uma intervenção 
deliberada (por exemplo, quando um animal é 
imunossuprimido após um transplante de órgão ou 
tem função imunológica suprimida devido a seleção 
genética ou manipulação genética), seja por 
associação com uma complicação perioperatória, 
como hipotermia.  

 

A) Todas as afirmações estão corretas. 

B) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas a afirmação III está incorreta. 

D) Apenas a afirmação V está incorreta. 

E) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
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Questão 27 

Sobre o manejo de linhagens de roedores consanguíneas, 
aponte a alternativa incorreta: 

A) Da Colônia de Expansão são retirados os casais de 
renovação, ou seja, ela se autoperpetua. 

B) A Colônia de Produção ou Multiplicação necessita de um 
elevado número de recém-nascidos e aceita o 
acasalamento entre primos. 

C) Na Colônia de Fundação os acasalamentos devem ser 
feitos exclusivamente entre irmãos, independentemente 
do número de gerações dessa colônia. 

D) Existe a probabilidade de algum resíduo de 
heterozigosidade na colônia. 

E) Mutações espontâneas podem ocorrer e criar 
heterozigosidade. 

 

Questão 28 

Sobre as vias de coleta de sangue: 

 

I. Veia facial: adequada para ratos e camundongos. 
 

II. Veia caudal: adequada para coelhos, ratos e 
camundongos.  
 

III. Veia auricular: adequada para coelhos e ratos. 

  

A) Todas as afirmações estão corretas. 

B) Apenas a afirmação I está correta. 

C) Apenas a afirmação I e II estão corretas. 

D) Apenas a afirmação III está correta. 

E) Todas as afirmações estão incorretas. 

 

Questão 29 

Analise os seguintes patógenos de animais de 
experimentação listados abaixo e responda quais são 
agentes zoonóticos: 

 

I. Salmonella sp. 
II. Pasteurella pneumotropica. 
III. Streptobacillus moniliformis.  
IV. Hymenolepis diminuta. 

 

A) Todos os patógenos listados. 

B) Apenas os patógenos I e II. 

C) Apenas os patógenos I, II e III. 

D) Apenas os patógenos I, III e IV. 

E) Nenhum dos patógenos listados. 

Questão 30 

Dentre as espécies convencionais de roedores e lagomorfos 
de experimentação, uma delas nasce com uma maturidade 
diferente das demais, ou seja, já nascem com pelos, olhos 
abertos, andam e apresentam dentes aptos a roer 
imediatamente ao parto. Portanto, 21 dias de idade torna-se 
um período muito longo para o desmame. 

Selecione a alternativa que indique qual a espécie que atende 
a essas características: 

A) Mus musculus. 

B) Rattus norvegicus. 

C) Mesocricetus auratus. 

D) Cavia porcellus. 

E) Oryctolagus cuniculus. 

 

Questão 31 

Todos os animais devem ser corretamente imobilizados para 
que a administração de injeções seja conduzida sem risco 
para o pesquisador ou o animal. Além disso, o método de 
contenção, as vias e locais de aplicação de medicações 
devem considerar o comportamento, a conformação física e 
o tamanho de cada espécie. A via intraperitoneal é 
normalmente a mais utilizada na experimentação com 
roedores. Sendo assim, com base na figura abaixo escolha a 
alternativa que apresente a região mais indicada para 
aplicação intraperitoneal em ratos:  

 

 

 

 

 

A) a.  

B) d. 

C) b.  

D) c. 

E) Não se realiza aplicação intraperitoneal em ratos. 
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Questão 32 

Com base na Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização 
de Animais para fins Científicos e Didáticos – DBCA e em 
orientações e regulamentações do Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal – CONCEA, classifique 
cada afirmação abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F) e 
assinale a alternativa correta: 

 

( ) Estudos-piloto, quando propostos, devem ser 
considerados como integrantes de um projeto ou protocolo 
como um todo, especialmente para permitir a avaliação da 
viabilidade do projeto ou protocolo e a potencial inserção ao 
princípio dos 3Rs. (  ) O alívio da dor ou do distresse de um 
ou mais animais utilizados em um projeto não deve prevalecer 
sobre a finalização de um projeto ou protocolo. Caso isso 
ocorra, deve ser avaliada a possibilidade de minimizar a dor 
e o distresse, primeiramente com os pesquisadores 
responsáveis e posteriormente com o CEUA diretamente 
ligado.  

( )  A Diretriz Brasileira fornece orientações para o 
cumprimento das normas estabelecidas pelo CONCEA 
quanto ao uso ético de animais para fins científicos ou 
didáticos. Cabe às CEUAs aplicar os princípios definidos 
nessa Diretriz. 

(  ) O bem-estar animal em projetos ou protocolos para fins 
científicos ou didáticos em países não sujeitos a essa Diretriz 
ou à legislação brasileira não precisa ser aprovado pela 
CEUA vinculada. 

(  )  Ao término dos procedimentos, quando pertinente, os 
animais poderão retornar às condições nas quais eram 
mantidos ou a seu habitat. Os procedimentos de eutanásia 
deverão sempre estar previstos no projeto original e serem, 
portanto, aprovados pela CEUA. 

  

A) V; F; F; F; V. 

B) F; F; V; V; F. 

C) V; F; V; F; F. 

D) V; F; V; F; V. 

E) V; V; V; F; V. 

 

Questão 33 

De acordo com a Diretriz da Prática de Eutanásia do 
CONCEA (2018), com relação à eutanásia de roedores 
adultos e com menos de 150g: 

 

I- O deslocamento cervical é um método aceitável. 

II- A decapitação por guilhotina é um método aceito com 
restrição. 

III- O uso de dióxido de carbono é inaceitável. 

 

A) Apenas a afirmação I está correta. 

B) Apenas a afirmação II está correta. 

C) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmações estão incorretas. 

Questão 34 

De acordo com a Lei número 11.794 ("Lei Arouca"), de 2008: 

 

I. O animal será submetido a eutanásia, sob estrita 

obediência às prescrições pertinentes a cada 

espécie, conforme as diretrizes do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, sempre que, encerrado o 

experimento ou em qualquer de suas fases, for 

tecnicamente recomendado aquele procedimento 

ou quando ocorrer intenso sofrimento. 

II. Experimentos que possam causar dor ou angústia 

desenvolver-se-ão preferencialmente sob sedação, 

analgesia ou anestesia adequadas. 

III. Visando promover uma redução do número de 

animais empregados, é permitida a reutilização do 

mesmo animal depois de alcançado o objetivo 

principal de pesquisa. Assinale a alternativa 

correta: 

 

A) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 

C) Apenas a afirmação I está correta. 

D) Apenas a afirmação III está correta. 

E) Todas as afirmações estão corretas. 

 

Questão 35 

Existem vários tipos de forração ou cama utilizadas em 
gaiolas de animais de laboratório. Uma boa forração ou cama 
para animais deve possuir as seguintes características:  

 

A) Ter baixa quantidade de pó, ser inodora, não ser 
abrasiva, ter alta capacidade de absorção de umidade, 
ser livre de tratamentos químicos, ser de baixo custo e 
de fácil aquisição. 

B) Ter baixo odor, média capacidade de absorção de 
umidade, não ser abrasiva, ser de baixo custo, ser livre 
de agentes químicos e patógenos, ser de fácil aquisição 
e com teor de umidade na faixa de 0 a 30%. 

C) Ser atóxica, livre de agentes químicos, ter alta 
capacidade de absorção de umidade, ser inodora e 
exclusivamente de madeira com baixa abrasividade, ser 
de baixo custo e de fácil aquisição e com teor de 
umidade de até 30%. 

D) Ter alta capacidade de absorção de umidade, ser 
atóxica, não ser abrasiva, presença de agentes químicos 
e livre de agentes patogênicos, ser de baixo custo e de 
fácil aquisição. 

E) Ter alta capacidade de absorção de umidade, presença 
de pó, não ser abrasiva, ser livre de agentes químicos e 
patogênicos, ser de baixo custo e de difícil aquisição. 
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Questão 36 

A contenção caracteriza-se pela imobilização de um animal 

por inteiro ou de parte dele, utilizando as mãos ou um 

dispositivo artificial. Uma boa contenção evita movimentos 

inesperados durante a manipulação para administração de 

substâncias. 

Sendo assim, assinale a associação, considerando o 

procedimento mais adequadas e mais utilizados para cada 

animal: 

 

A. Rato. 

B. Suíno. 

C. Camundongo. 

D. Coelho. 

 

(   )  Envolver o dorso abaixo dos membros anteriores. 

 

(   ) Manusear pela base da cauda para mudança de caixa. 

 

(   ) Fixar o animal pelo dorso com a mão dominante, enquanto 
o braço oposto apoia todo o corpo pela região ventral.  

 

(  ) Contenção pela técnica do charuto: posicionar o animal 
em cima de um campo cirúrgico, envolver o animal de modo 
a conter todo o corpo, exceto a cabeça. 

 

(   ) Fixar o animal com a mão espalmada em seu dorso 
apoiando-o numa mesa, deixando os dedos indicador e 
polegar na região escapular, abraçando-o. Pode ser usado 
flanela ou pano cirúrgico. 

 

(   ) Enquanto um manipulador fica agachado e imobiliza as 
patas dianteiras, o segundo permanece de pé e imobiliza as 
patas traseiras, inclinando o corpo do animal em um ângulo 
de 45 graus. 

 

A) A; A; C; B; D; C. 

 

B) A; C; D; D; A; B. 

 

C) D; A; B; A; C; B. 

 

D) C; A; D; D; A; B. 

 

E) C; B; B; A; D; A. 

Questão 37 

Inúmeras doenças ocorrem em animais de experimentação, 
algumas de caráter zoonóticos, outras mais ou menos 
debilitantes, porém todas requerem condutas apropriadas, a 
ser tomadas pelos responsáveis pelo biotério. As 
enfermidades causadas por bactérias do gênero Salmonella 

são as mais frequentemente relatadas em cobaias. Assinale 
a alternativa que apresenta a conduta correta com relação à 
situação apresentada: 

A) Em uma colônia de cobaias em que se confirma infecção 
por Salmonella, os animais devem ser tratados com 
antibioticoterapia, isolados por 40 dias e somente após 
esse período podem retornar à colônia, visto que não há 
mais risco de infecção e transmissão para os outros 
animais. 

B) Em uma colônia em que os animais apresentam infecção 
por Salmonella, estes indivíduos ainda podem ser 
utilizados para as pesquisas, visto que não se configura 
um agente zoonótico e não exclui o animal para a 
experimentação. 

C) Em um biotério de criação de cobaias em que se 
confirma infecção por Salmonella, a única solução 
conveniente é a eliminação de todos os animais, 
sanitização do ambiente e equipamentos e 
repovoamento com animais isentos de salmonelose. 

D) Em um biotério de criação de cobaias em que se 
confirma infecção por Salmonella, é necessária a 
identificação dos animais sintomáticos e somente estes 
devem ser eliminados da colônia. São indicadas também 
sanitização do ambiente e dos equipamentos e 
substituição por animais isentos de salmonelose. 

E) Em um biotério de criação de cobaias em que se 
confirma infecção por Salmonella, é necessário 
identificar os animais sintomáticos e somente estes 
devem ser eliminados da colônia; os animais não 
sintomáticos devem ser tratados com antibioticoterapia 
e mantidos no biotério. São indicadas também 
sanitização do ambiente e dos equipamentos e 
substituição dos animais eliminados por animais isentos 
de salmonelose. 

 

Questão 38 

O uso crescente e cada vez mais comum de animais 
geneticamente modificados é um dos motivos para o aumento 
da utilização de animais de laboratório no mundo. Esses 
animais se tornaram a melhor estratégia para identificar a 
função de genes e para o estudo de mecanismos fisiológicos 
complexos. Sobre eles, pode-se afirmar que: 

A) As técnicas atuais de engenharia genética permitem 
vários tipos de alterações no genoma e, portanto, 
possibilitam a geração de diferentes modelos, 
desenhados de acordo com as especificações da 
pergunta científica. 

B) A otimização do uso de animais de laboratório na 
pesquisa é uma das consequências mais positivas da 
modificação genética animal, uma vez que são criados 
modelos mais específicos para a pergunta científica. 

C) Modelos transgênicos são aqueles em que a inserção de 
um gene em seu genoma provoca um ganho de função, 
enquanto modelos knockouts são animais que têm um 
ou mais genes inativados. 

D) Um animal transgênico é produzido pela inserção de um 
fragmento de DNA que resulta numa modificação 
genética transmissível a seus descendentes.  

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 39 

O zootecnista responsável pela produção de um biotério 
recebe uma linhagem isogênica importada dos EUA. Assinale 
a alternativa que contenha a sequência correta de colônias 
que devem ser estabelecidas de modo a implantar a produção 
da linhagem e fornecer os animais para o pesquisador iniciar 
os experimentos: 

A) Colônia de fundação, expansão e produção. 

B) Colônia de expansão, fundação e produção. 

C) Colônia de fundação, produção e expansão. 

D) Colônia de fundação, produção e fundação. 

E) Colônia de produção, fundação e expansão. 

 

Questão 40 

A rotina de limpeza das gaiolas e caixas de animais deve 
obedecer uma sequência rigorosa, de modo a assegurar sua 
higienização, desinfecção e esterilização. 

Assinale a opção que descreve a sequência correta desse 
procedimento:  

A) Raspagem de todos os resíduos, como forração, fezes, 
urina e materiais de enriquecimento; higienização com 
água e detergente neutro; autoclavagem. 

B) Retirada de resíduos biológicos, como fezes e urina; 
imersão em tanque de detergente neutro; imersão em 
tanque de hipoclorito; autoclavagem. 

C) Descarte de resíduos biológicos, como fezes e urina; 
imersão em tanque de água quente com detergente 
neutro; autoclavagem; secagem manual. 

D) Descarte de resíduos biológicos; imersão em tanque de 
hipoclorito; autoclavagem; secagem manual. 

E) Descarte dos resíduos biológicos; higienização com 
água e detergente neutro; imersão em tanque de 
hipoclorito; autoclavagem; secagem. 

 

Questão 41 

Os animais de laboratório são potencialmente portadores 
assintomáticos de patógenos que permanecem em uma 
colônia durante gerações, devido à resistência inata ou 
adquirida. Estes animais constituem uma fonte de infecção e 
podem causar surto de doenças entre outros animais do 
biotério ou transmitir doenças aos usuários / cuidadores 
(zoonoses). Qual das alternativas a seguir descreve, 
respectivamente, uma bactéria, um fungo, um vírus e um 
parasita com potencial zoonótico de transmissão do rato ao 
homem? 

A) Staphylococcus aureus, Candida albicans, Hepatite 
murina e Syphacia muris. 

B) Leptospirose, Pneumocystis carinii, Norovirus murino e 
Entamoeba. 

C) Streptococcus pneumoniae, Microsporum canis, 
Coriomeningite linfocitária e Hymenolepis nana. 

D) Bordetella bronchiseptica, Aspergilus, Adenovirus 
murino e Myobia musculi. 

E) Os ratos de laboratório não transmitem doenças ao 
homem. 

Questão 42 

Com relação à nutrição de suínos em ambiente laboratorial, é 
correto afirmar que: 

 

A) Deve-se fornecer ração à vontade, prática comum na 
agropecuária. 

B) Restrição alimentar com uso de rações comerciais 
resolve o problema de ganho de peso exagerado. 

C) Não existe ração comercial específica para suínos de 
diferentes raças ou fases de crescimento, o que 
prejudica a manutenção desses animais em biotério. 

D) A quantidade de ração por dia pode variar de acordo 
com a fase de desenvolvimento e o peso do animal. 

E) Não há necessidade de higienização dos bebedouros 
dos animais, já que são existe padrão sanitário definido. 

 

Questão 43 

Com relação ao status sanitário dos animais de laboratório, 
relacione as colunas e assinale a alternativa correta: 

 

 

(1) GNOBIÓTICOS  

(a) são animais que possuem 
microbiota indefinida, por 
serem mantidos em ambiente 
desprovido de barreiras 
sanitárias rigorosas. 

(2) GERMFREE  

(b) são  animais  livres  de  
microorganismos específicos,  
porém  não  necessariamente 
livres de outros não-
específicos. 

(3) LIVRES 
PATÓGENOS 
ESPECÍFICOS (SPF) 

 
(c) são animais totalmente 
livres de microbioma. 

(4) ANIMAIS 
CONVENCIONAIS 

 

(d) são animais que possuem 
microbioma associada 
definida. 

 

 

 

A) 1a; 2c; 3d; 4b.  
 

B) 1d; 2c; 3b; 4a. 
 

C) 1a; 2c; 3d; 4a. 
 

D) 1d; 2b; 3c; 4a. 
 

E) 1b; 2d; 3a; 4c. 
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Questão 44 

O ciclo estral de camundongas tem duração média de 4 a 5 
dias. Com relação ao gráfico abaixo, marque a alternativa 
incorreta: 

 

  

 

Adaptado de Miller and Takahashi. Central circadian control 
of female reproductive function. Frontiers in Endocrinology. 
2014. 

  

A) A ovulação ocorre no período chamado Diestrus. 

B) O período chamado Estrus é quando a fêmea está fértil 
e mais propensa à prenhez. 

C) A secreção de GnRH ocorre em pulsos. 

D) O ciclo claro/escuro influencia o ciclo estral. 

E) O GnRH é um hormônio hipotalâmico. 

 

Questão 45 

 

 

Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta: 

  

I. Não é possível realizar PCR para a lipídeos. 

  

II. Os eritrócitos não possuem material genético. 

  

III. A mesma sequência de DNA pode produzir diferentes 
proteínas. 

 

 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Somente a III está correta. 

D) Somente a I e III estão corretas. 

E) Todas estão corretas. 

Questão 46 

Sobre profilaxia, analise as afirmativas abaixo: 

  

I. Animais doentes devem ser separados dos demais, 
para reduzir o risco de transmissão da doença. O 
local de quarentena deve ser adequado, para que os 
animais fiquem alojados durante todo o período de 
possível transmissão da doença. 

 

II. Cordão sanitário é quando autoridades determinam, 
além do isolamento dos animais doentes, o 
isolamento de áreas contaminadas. 

 

III. A desinfecção do ambiente pode ser realizada por 
produtos químicos ou por meios físicos, sendo a 
primeira praticada de maneira mais usual e efetiva. 

 

IV. Algumas doenças são consideradas de notificação 
compulsória. Dentre elas estão a febre aftosa e a 
anemia infecciosa equina. 

  

Estão corretas as assertivas: 

  

A) I e II, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

E) I e IV, apenas. 

 

Questão 47 

As raças tradicionais de suínos apresentam a desvantagem 

de aumentar o peso de um quilo ao nascimento para 100 

quilos em quatro meses de idade, alcançando 

aproximadamente 150 quilos em nove meses. Em 

consequência, esses animais são mais indicados para 

ensaios agudos ou com no máximo três semanas de duração. 

Os suínos miniaturas (mini-pigs) têm seu uso indicado para 

experimentos de longa duração devido a seus pequenos 

tamanho e peso. Qual das raças abaixo é considerada uma 

raça de mini-pig (mini-porco)? 

 

A) Large White. 

B) Landrace. 

C) Yucatan. 

D) Duroc. 

E) Nenhuma das alternativas. 
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Questão 48 

Cecotrofia é o processo pelo qual o coelho ingere cecotrofos. 
Este comportamento ocorre preferencialmente no período 
do/da (1)_______. A razão primária para os coelhos terem 
este comportamento é para (2)_______________. 

A) (1) dia, (2) marcação do território. 

B) (1) dia, (2) restaurar microbioma intestinal. 

C) (1) noite, (2) restaurar microbioma intestinal. 

D) (1) manhã, (2) limpeza da gaiola. 

E) (1) noite, (2) melhorar a absorção de vitamina B, 
proteínas e água. 

 

Questão 49 

Reprodutibilidade e confiabilidade são tópicos atualmente 
discutidos na experimentação animal. Os fatores a ser 
considerados a fim de reduzir a variabilidade nos resultados 
experimentais: 
 

I. Escolha do modelo animal ideal com base na 
anatomia, fisiologia, genótipo, fenótipo, sexo, peso e 
idade. 

II. Adquirir animais da mesma origem durante todo o 
estudo, pois mesmo animais isogênicos podem diferir 
de um biotério para outro. 

III. Adequar a categoria sanitária de animais de 
laboratório ao objetivo do experimento. Animais 
convencionais podem ser portadores assintomáticos 
de organismos patogênicos que poderão acarretar 
interferências nos resultados experimentais. 

IV. Estudos cegos e randomizados podem prejudicar o 
andamento dos estudos pela dificuldade em definir o 
plano de estudo. 

 

Das afirmações acima, está/estão correta(s): 

A) Apenas IV. 

B) Apenas as alternativas I, II e III. 

C) Todas as alternativas. 

D) Apenas I. 

E) Nenhuma alternativa. 

 

Questão 50 

Os princípios de Russel-Burch (1959), conhecido como “3R”, 
trouxeram relevantes contribuições para o uso de animais em 
experimentação. Qual alternativa expressa uma assertiva 
inadequada sobre esses princípios?  

A) Uso de procedimentos estatísticos que aumentem a 
margem de erro. 

B) Uso de sistemas biológicos in vitro para diminuir o 
número de animais na pesquisa. 

C) Uso de qualquer técnica para substituir o uso de animais. 

D) Uso de aperfeiçoamento de um procedimento para 
reduzir a dor do animal. 

E) Uso de animais de espécies inferiores na classificação 
filogenética. 
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