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ANEXO II 

INSTRUÇÕES PARA PROVA PRÁTICA 

Para a realização da prova prática, o candidato deverá apresentar um documento de 
identificação com foto. 

1. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA /ÁREA MEDICINA AVIÁRIA 
1.1. Avaliação do conhecimento e habilidades do candidato em prática de atividades 

inerentes à subárea de Medicina Aviária, podendo ser exigidos, ainda, conhecimentos 
das diversas áreas da Medicina Veterinária. 

1.2. Conteúdo Programático Prova Prática: 
1.2.1. Diluições e Técnicas de inoculação em meios sólidos, semi-sólidos e líquidos;  
1.2.2. Colorações utilizadas para identificação de bactérias; 
1.2.3. Esterilização e descontaminação de materiais de laboratório;  
1.2.4. Cálculo e preparo de meios de culturas; 
1.2.5. Isolamento de Salmonella spp.; 
1.2.6. Interpretação e diagnóstico de lesões macroscópicas. 

1.3. Será realizado o sorteio de 2 (dois) dos 6 (seis) temas que serão aplicados a todos os 
candidatos que forem classificados para a segunda etapa. 

1.4. Para a realização da prova prática, o candidato deverá comparecer trajado e calçado 
considerando o cumprimento das normas de segurança e de acordo para a execução 
das tarefas. 

1.5. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização 
expressa do responsável pela aplicação. 

1.6. O candidato, ao terminar a realização da prova prática ou ao término do tempo que lhe 
fora determinado para apresentar a atividade prática, deverá entregar ao aplicador 
todo o seu material de avaliação. 

2. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA/ PATOLOGIA ANIMAL 
2.1. Avaliação por meio da projeção de  imagens contendo lesões macroscópicas ou 

microscópicas, no contexto da patologia geral e especial, em órgãos ou estruturas 
orgânicas, das quais se solicitará a descrição e/ou o diagnóstico morfológico e/ou 
diagnóstico etiológico e/ou o nome da condição. 

3. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA/ AREA DE TERIOGENOLOGIA DE ANIMAIS 
DE COMPANHIA  
3.1. Avaliação do conhecimento e habilidades do candidato em prática de atividades 

inerentes à área de Teriogenologia de Animais de Companhia, podendo ser exigidos 
conhecimentos das diversas áreas da Medicina Veterinária. 

3.2. A avaliação será por meio de resolução de dois casos clínicos, no qual o candidato 
deverá saber realizar o exame clínico, saber quais os exames complementares 
solicitar, como interpretá-los, qual o tratamento instituir, clínico e/ou cirúrgico, e o 
prognóstico. 

3.3. Conteúdo Programático Prova Prática: 
3.3.1. - Fisiopatologia do ciclo estral; 
3.3.2. - Exame andrológico completo, tecnologia do sêmen; 
3.3.3. - Fisiopatologia da gestação, parto e puerpério; 
3.3.4. - Alterações mamárias; 
3.3.5. - Afecções do aparelho genital e fêmeas e machos, de cães e gatos 


