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Matéria / Área do Conhecimento: BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR 
 
01. Evolução, composição e organização de células procarióticas e eucarióticas. 
02. Estrutura, composição química de macromoléculas e fluxo da informação genética. 
03. Controle da expressão gênica em procariontes e eucariontes. 
04. Direcionamento de proteínas para compartimentos celulares e vias de sinalização celular. 
05. Ciclo celular. 
06. Citoesqueleto: composição química, montagem e função. 
07. Via biossintética secretora da célula. 
08. Organelas: composição, estrutura, origem e função. 
09. Estrutura, composição química da membrana e transporte. 
10. Genômica: análise do genoma e da estrutura e função dos genes. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: EDUCAÇÃO APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS OU 
BIOLÓGICAS COM ÊNFASE EM ENSINO DE BIOLOGIA 
 
01. Tendências e perspectivas no ensino de ciências e biologia da educação básica. 
02. A formação do professor de ciências e biologia. 
03. Materiais didáticos, tecnologias da informação e comunicação no ensino de ciências e 
biologia. 
04. O estágio supervisionado e a prática de ensino na formação de professores de ciências e 
biologia. 
05. A pesquisa no ensino de ciências e biologia. 
06. O ensino de ciências e biologia nos diversos espaços educativos. 
07. Diversidade e pluralidade cultural no ensino de ciências e biologia. 
08. O currículo de ciências e biologia para a educação básica: história, políticas e perspectivas. 
09. Processos de ensino-aprendizagem no ensino de ciências e biologia. 
10. Livro didático de ciências e biologia: histórico, políticas e ferramenta curricular. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: ZOOLOGIA DE INVERTEBRADOS TERRESTRES COM 
ÊNFASE EM OLIGOCHAETA, MYRIAPODA E CHELICERATA 
 
01. Adaptações dos invertebrados aos habitats terrestres. 
02. Diversidade morfo-funcional e filogenia de Annelida. 
03. Aranae: morfologia funcional e adaptações para a captura de presas. 
04. Biologia comparada dos Chelicerata. 
05. Principais grupos de Chelicerata de importância médico-veterinária. 
06. Origem, evolução e diversidade dos Myriapoda. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: ADMINISTRAÇÃO COM ÊNFASE EM ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA 
 
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. 
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Matéria / Área do Conhecimento: LEGISLAÇÃO, PERÍCIAS E ÉTICA PROFISSIONAL COM 
ÊNFASE EM DIREITO COOPERATIVISTA 
 
01. Evolução histórica da legislação cooperativista. 
02. Tipologia cooperativista e aspectos legais. 
03. Aspectos legislativos relacionados à gestão cooperativa com ênfase no tratamento 
tributário e contribuições previdenciárias. 
04. Constituição e organização de cooperativas, associações e microempresas. 
05. Ato cooperativo: avanços e desafios. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS COM 
ÊNFASE EM PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 
 
01. Métodos de conservação de alimentos. 
02. Tecnologia de açúcar de cana. 
03. Tecnologia de fermentados vegetais. 
04. Tecnologia de óleos vegetais. 
05. Tecnologia de cereais e derivados. 
06. Técnicas de inspeção sanitária dos alimentos vegetais visando a detecção de alterações, 
fraudes e falsificações. 
07. Aspectos e procedimentos legais da fiscalização de alimentos vegetais. 
08. Processamento e conservação de frutas. 
09. Processamento e conservação de hortaliças. 
10. Higiene na indústria de alimentos. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: MANEJO FLORESTAL COM ÊNFASE EM 
SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 
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: CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS COM 
ÊNFASE EM MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES 
 
01. Categorias e conceitos fundamentais de áreas naturais protegidas. 
02. Sistema de unidades de conservação e seus níveis de planejamento. 
03. Educação ambiental e interpretação da natureza: princípios gerais, técnicas e práticas. 
04. Manejo e conservação de áreas silvestres. 
05. Manejo da fauna silvestre. 
06. Exploração de produtos madeireiros e não madeiros em unidades de conservação. 
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Matéria / Área do Conhecimento: TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS COM 
ÊNFASE EM ENERGIA E PRESERVAÇÃO DE MADEIRA 
 
01. A madeira como fonte de energia. 
02. Tecnologias de utilização energética da madeira. 
03. Produção de carvão vegetal e sua utilização na siderurgia. 
04. Etanol e metanol a partir da madeira. 
05. Agentes deterioradores da madeira. 
06. Métodos industriais de preservação de madeira. 
07. Métodos simples ou de baixos investimentos de preservação de madeira. 
08. Aproveitamento de resíduos da indústria florestal como fonte de energia. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: CLÍNICA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM 
LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO 
 
01. Colheita e remessa de material biológico para exames de laboratório. 
02. Exame de exudatos, transudatos e líquor. 
03. Provas de função renal, hepática e pancreática. 
04. Hematologia clínica. 
05. Urinálise. 
06. Avaliação de função e distúrbios endócrinos nas espécies animais domésticas. 
07. Análise citológica das neoplasias de interesse veterinário. 
08. Coleta e avaliação laboratorial do líquido ruminal. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: CLÍNICA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM CLÍNICA 
MÉDICA E TERAPÊUTICA DE GRANDES ANIMAIS 
 
01. Clínica e terapêutica do sistema respiratório em grandes animais. 
02. Clínica e terapêutica do sistema digestório em grandes animais. 
03. Clínica e terapêutica do sistema cárdio-vascular em grandes animais. 
04. Clínica e terapêutica do sistema nervoso em grandes animais. 
05. Clínica e terapêutica do sistema urinário em grandes animais. 
06. Clínica e terapêutica do sistema ósteo-muscular em grandes animais. 
07. Clínica e terapêutica das afecções dermatológicas em grandes animais 
08. Clínica e terapêutica das afecções oftálmicas e otológicas em grandes animais. 
09. Clínica e terapêutica do sistema imunológico em grandes animais. 
10. Clínica e terapêutica das afecções endocrinológicas em grandes animais. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: CLÍNICA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM CLÍNICA 
MÉDICA E TERAPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS 
 
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 
PEQUENOS ANIMAIS 
 
01. Afecções clínico-cirúrgicas da orelha. 
02. Afecções clínico-cirúrgicas da cavidade oral. 
03. Odontologia Veterinária. 
04. Oftalmologia Veterinária. 
05. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema urogenital. 
06. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema respiratório. 
07. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema digestório. 
08. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema locomotor. 
09. Afecções clínico-cirúrgicas da coluna vertebral. 
10. Afecções clínico-cirúrgicas do sistema circulatório. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: CIRURGIA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM GRANDES 
ANIMAIS 
 
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 
 
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. 
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Matéria / Área do Conhecimento: MEDICINA VETERINÁRIA COM ÊNFASE EM DOENÇAS 
INFECCIOSAS DOS ANIMAIS 
 
01. Raiva. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, diagnóstico e 
tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas de profilaxia e 
controle. 
02. Febre Aftosa. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, 
diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas 
de profilaxia e controle. 
03. Tuberculose. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, 
diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas 
de profilaxia e controle. 
04. Brucelose. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, 
diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas 
de profilaxia e controle. 
05. Clostridioses. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, 
diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas 
de profilaxia e controle. 
06. Leucose Enzoótica Bovina. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas 
e às medidas de profilaxia e controle. 
07. Linfadenite Caseosa. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas 
e às medidas de profilaxia e controle. 
08. Anemia Infecciosa Eqüina. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, 
sintomatologia, diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas 
e às medidas de profilaxia e controle. 
09. Parvovirose canina / Coronavirose canina / Rotavirose Canina / Papilomatose canina / 
Cinomose. Estudo da etiologia, importância econômica, patologia, sintomatologia, diagnóstico e 
tratamento, com enfoque para as características epidemiológicas e às medidas de profilaxia e 
controle. 
10. Doença de Aujeszky / Doença de Newcastle. Estudo da etiologia, importância econômica, 
patologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento, com enfoque para as características 
epidemiológicas e às medidas de profilaxia e controle. 
 
 
Matéria / Área do Conhecimento: FARMACOLOGIA COM ÊNFASE EM ANESTESIOLOGIA 
VETERINÁRIA 
 
01. A hipotermia na recuperação pós-anestésica. 
02. Efeitos farmacológicos da noradrenalina. 
03. Ação agonista adrenérgico. 
04. Adrenalina e a recuperação cardiorrespiratória. 
05. Anestesia e o fluxo sangüíneo cerebral. 
06. Absorção de drogas anestésicas. 
07. Drogas adrenérgicas e antiadrenérgicas. 
08. Drogas antiinflamatórias não-esteróides. 
09. Farmacologia dos glicorticóides. 
10. Farmacologia dos antibióticos _-lactânicos. 
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Matéria / Área do Conhecimento: PALEONTOLOGIA 
 
01. Tipos de fósseis, processos de fossilização e aplicações da paleontologia à geologia. 
02. Ambientes deposicionais e tipos de fósseis associados. 
03. A deriva dos continentes e principais consequência sobre a vida. 
04. Microfósseis e sua grande utilidade para bioestratigrafia, com especial referência aos 
pólens e foraminíferos. 
05. Conquista inicial do meio terrestre e primeiras plantas vasculares (paleozóico). 
06. Origem e irradiação dos invertebrados com base no registro fóssil: pré-cambriano e 
Cambriano. 
07. Os principais eventos de extinção em massa ao longo da história geológica da terra e suas 
conseqüências para a fauna do planeta. 
08. Origem, paleobiologia, distribuição estratigráfica e geográfica dos principais grupos de 
vertebrados. 

 


