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MÉDICO VETERINÁRIO – Nível E 
 
 

DIA E HORÁRIO: 
19.03.2017 (Domingo), às 8:00 horas (horário de chegada de 7:00 às 8:00 horas) 
 
 
LOCAL: 
Hospital Veterinário da UFPA 
End: BR 316, Km 61, CEP 68741-740, fundos do Instituto Federal de Educação do Pará (IFPA), 
antiga Escola Agropecuária de Castanhal. Entrada pelo portão principal do IFPA, localizado em 
frente ao Parque de Exposição Agropecuária de Castanhal. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
1. Cirurgias torácicas em cães e gatos (1.1. toracotomia lateral, 1.2. lobectomia pulmonar parcial). 
2. Cirurgias ortopédicas em cães e gatos (2.1. acesso para cirurgia de redução de fratura 

diafisária de fêmur, 2.2. acesso a cirurgia de redução de fratura diafisária de úmero, 2.3. 
amputação de membro anterior, 2.4. amputação de membro posterior, 2.5. redução de luxação 
patelar medial, 2.6. redução de luxação patelar lateral). 

3. Paratopias em cães e gatos (3.1. redução de hérnia diafragmática, 3.2. redução de hérnia 
inguinal). 

4. Cirurgias do trato digestório anterior em cães e gatos (4.1. gastrotomia, 4.2. gastropexia). 
5. Cirurgias do trato digestório posterior em cães e gatos (5.1. enterectomia, 5.2. colopexia). 
6. Cirurgias do trato gênito-urinário em cães e gatos (6.1. cistotomia, 6.2. uretrostomia em cão, 

6.3. nefrectomia). 
 
 
DESCRIÇÃO: 
Os candidatos farão o sorteio da ordem de realização da prova. Cada candidato, individualmente 
e obedecendo a ordem do sorteio, sorteará um dos temas do concurso imediatamente antes do 
início da prova. O candidato terá até 20 minutos para descrever os materiais necessários a 
execução da técnica cirúrgica sorteada. Após esse momento, o candidato terá até 60 minutos 
para realizar todos os procedimentos necessários a concretização da técnica sorteada. A prova 
será encerrada quando o candidato exceder o tempo de 60 minutos ou declarar o procedimento 
encerrado. 
 
 
MATERIAL NECESSÁRIO: 
O candidato deverá trazer o seu pijama cirúrgico para a realização da prova prática. 
 
 
PONTUAÇÃO PARA CADA PARTE DA PROVA: 
• Solicitação dos materiais e instrumentais necessários ao procedimento (1 ponto). 
• Utilização de linguagem técnica (1 ponto). 
• Execução das técnicas de antissepsia (1 ponto). 
• Manipulação do instrumental e materiais cirúrgicos (2 pontos). 



• Execução da técnica cirúrgica sorteada (5 pontos). 


