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Matéria / Área do Conhecimento: 
ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
Pontos: 
01. Evolução histórica das finanças. 
02. Objetivos e funções da administração financeira e sua aplicação em 
empreendimentos econômicos solidários. 
03. Planejamento financeiro em cooperativas. 
04. Finanças solidárias como alternativa de financiamento. 
05. A importância da interpretação das demonstrações financeiras para o 
desenvolvimento de cooperativas. 
06. Estudo de viabilidade econômica-financeira em empreendimentos econômicos 
solidários. 
 
Matéria / Área do Conhecimento: 
MANEJO FLORESTAL COM ÊNFASE EM SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
Pontos: 
01. Sistemas de informações geográficas. 
02. Estrutura de dados em sistemas de informações geográficas. 
03. Caracterização do sensoriamento remoto, sistemas e sensores remotos. 
04. Processamento e interpretação de produtos de sensoriamento remoto. 
05. Classificação e aplicação de imagens nos recursos florestais. 
06. Geoprocessamento e sensoriamento remoto aplicado ao levantamento e análise de 
recursos florestais. 
07. Utilização do geoprocessamento e sensoriamento remoto no manejo florestal. 
 
Matéria / Área do Conhecimento: 
CLÍNICA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM CLÍNICA MÉDICA E TERAPÊUTICA DE 
PEQUENOS ANIMAIS 
Pontos: 
01. Clínica do sistema respiratório em pequenos animais. 
02. Clínica do sistema digestório em pequenos animais. 
03. Clínica do sistema cárdio-vascular em pequenos animais. 
04. Clínica do sistema nervoso em pequenos animais 
05. Clínica do sistema urinário em pequenos animais. 
06. Clínica das afecções dermatológicas em pequenos animais. 
07. Clínica das afecções oftálmicas e otológicas em pequenos animais. 
08. Clínica oncológica em pequenos animais. 
09. Clínica das afecções endocrinológicas em pequenos animais. 
10. Urgência e emergência em clínica médica de pequenos animais. 
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Matéria / Área do Conhecimento: 
CIRURGIA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM GRANDES ANIMAIS 
Pontos: 
01. Infecções, distrofias, paratopias, neoplasias, cistos e corpos estranhos em cirurgia 
de eqüinos. 
02. Infecções, distrofias, paratopias, neoplasias, cistos e corpos estranhos em cirurgia 
de ruminantes. 
03. Afecções cirúrgicas do aparelho digestório de ruminantes. 
04. Afecções cirúrgicas urogenitais de eqüinos. 
05. Afecções cirúrgicas do aparelho locomotor e traumatologia de eqüinos. 
06. Afecções cirúrgicas do aparelho locomotor e traumatologia de ruminantes. 
07. Afecções cirúrgicas da cabeça: oftalmologia, odontologia e traumatologia em 
eqüinos. 
08. Afecções cirúrgicas da cabeça: oftalmologia, odontologia e traumatologia em 
ruminantes. 
09. Afecções cirúrgicas do sistema respiratório superior de eqüinos. 
10. Afecções cirúrgicas do sistema respiratório superior de ruminantes. 
 
Matéria / Área do Conhecimento: 
CIRURGIA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM OBSTETRÍCIA VETERINÁRIA 
Pontos: 
01. Fisiologia da gestação nas espécies domésticas. 
02. Placenta e placentação nas espécies domésticas. 
03. Endocrinologia da gestação nas espécies domésticas. 
04. Alterações dos anexos fetais nas espécies domésticas. 
05. Parto eutócico nas espécies domésticas. 
06. Distocias e fetotomia nas espécies domésticas. 
07. Cesariana nas espécies domésticas. 
08. Puerpério nas espécies domésticas. 
09. Anormalidades da gestação nas espécies domésticas. 
10. Reabsorção e mortalidade embrionária precoce e suas causas. 
 
 


