
1/3 
 

TEMAS PARA PROVA ESCRITA ESPECÍFICA 

IMPORTANTE: A Comissão de Seleção esclarece que a prova escrita específica, item 

5.1.2 do Edital 002/2014, estará fundamentada nos quatro temas 

relacionados ao primeiro orientador indicado no ato da inscrição. 

Nomes Temas 

Profa. Ana Paula Junqueira 
Kipnis  

1. Indução/regulação da resposta imune. 
2. Mecanismos efetores da resposta imune humoral 
3. Mecanismos efetores da resposta imune celular 
4. Resposta imune a microrganismos intra e extra-celulares. 

Profa. Cíntia Silva Minafra e 
Rezende  

1. Inspeção de aves 
2. Inspeção de leite 
3. Bactérias patogênicas de interesse em alimentos de origem 
animal 
4. Análise de Risco Aplicada a Alimentos de origem Animal 

Profa. Danieli Brolo Martins 

1. Hematologia 
2. Hemostasia 
3. Bioquímica Clínica (sistemas hepático, pancreático, renal e 
muscular) 
4. Citologia Clínica 

Prof. Eugênio Gonçalves de 
Araújo 

1. Alterações Circulatórias Gerais 

2. Alterações Inflamatórias Gerais 

3. Alterações Regressivas Gerais 
4. Alterações Progressivas Gerais. 

Prof. Guilherme Rocha Lino 
de Souza 

1. Fale sobre a reação em cadeia da polimerase e suas derivações; 
as vantagens e desvantagens do uso desta metodologia para o 
diagnóstico de doenças infecciosas e/ou parasitárias.  
2. Descreva os principais tipos de testes para o diagnóstico 
imunológico; as vantagens e desvantagens do uso desta 
metodologia para o diagnóstico de doenças infecciosas e/ou 
parasitárias. 
3. Fale sobre as estratégias para a purificação e identificação de 
proteínas. 
4. Fale sobre as principais enfermidades de interesse reprodutivo, 
agentes etiológicos, mecanismos de transmissão e métodos para o 
diagnóstico.  

Prof. Júlio Roquete Cardoso 

1. Anatomia das aves 
2. Anatomia do aparelho locomotor 
3. Sistema nervoso periférico 
4. Vias da dor 

Prof. Luciana Batalha de 
Miranda Araújo 

1. Impactos ambientais X dispersão de doenças em animais 
selvagens 
2. Doenças emergentes e reemergentes: interface com animais de 
vida livre 
3. Doenças de caráter zoonótico em mamíferos selvagens e 
exóticos 
4. Vacinação em animais selvagens: cativeiro e vida livre. 
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Prof. Luiz Antônio Franco da 
Silva  

1. Abordagem clínica do aparelho digestório em pequenos animais 
2. Abordagem cirúrgica do aparelho digestório em pequenos 
animais 
3. Patologia cirúrgica do abdome dos equídeos 
4. Patologia cirúrgica do aparelho reprodutor do bovino 

Profa. Maria Auxiliadora 
Andrade 

1. Utilização de antimicrobianos na produção avícola  

2. Salmoneloses tíficas e paratíficas 

3. Colibacilose aviária  

4. Programa Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento 

Profa. Maria Clorinda Soares 
Fioravanti 

1. Etiopatogenia, epidemiologia, diagnóstico e controle da 
Brucelose. 
2. Etiopatogenia, epidemiologia, diagnóstico e controle da 
Tuberculose. 
3. Alterações clínicas, metabólicas, toxemicas e meios auxiliares de 
diagnóstico nas doenças hepáticas. 
4. Alterações clínicas, metabólicas, toxemicas e meios auxiliares de 
diagnóstico nas doenças renais. 

Prof. Moacir Evandro Lage  

1. Composição e estrutura muscular; 

2. Alterações post mortem no músculo que influenciam a 
qualidade da carne; 
3. Influência da nutrição na qualidade da carne de bovinos e 
pescados. 
4. Princípios básicos do processamento de carnes (cura, 
emulsificação, tratamento térmico, fermentação e defumação). 

Prof. Naida Cristina Borges 

1. Princípios básicos e fatores que interferem no radiodiagnóstico 
2. Princípios básicos e artefatos de imagem na ultrassonografia 
3. Radiologia para diagnóstico de lesões em abdômen, tórax e 
ossos. 
4. Ultrassonografia par diagnóstico de lesões em abdômen, tórax e 
articulações 

Prof. Paulo Henrique Jorge 
da Cunha 

1.  Condições de biossegurança em estabelecimentos de 
atendimento médico-veterinário 
2. Princípios básicos para implantação de uma Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar em um Hospital Veterinário 
3. Classificação das feridas cirúrgicas quanto ao potencial de 
contaminação 
4. Antibioticoterapia terapêutica e profilática 

Profa. Rosângela de Oliveira 
Alves Carvalho 

1. Insuficiência cardíaca 
2. Técnicas diagnósticas utilizadas em cardiopatas 
3. Anestesia em cardiopatas 
4. Síndrome cardiorrenal 

Prof. Rogério Elias Rabelo  

1. Enfermidades dos dígitos dos bovinos 

2. Enfermidades de interesse cirúrgico que acometem o prepúcio 

de touros. 

3. Enfermidades de interesse cirúrgico que acometem o pênis de 

touros. 

4. Enfermidades de interesse cirúrgico que acometem a cavidade 

oral e esófago em grandes animais 
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Prof. Valcinir Aloisio Scalla 

Vulcani 

 

1. Biomateriais: princípios básicos  

2. Biomateriais: classificação  

3. Biocompatibilidade: conceitos básicos 

4. Biocompatibilidade: interações, hospedeiros, importância e 

utilização em medicina veterinária e experimental. 

Profa. Valéria de Sá Jayme 

1. Medidas de frequência das doenças 
2. Vigilância epidemiológica 
3. Impacto sanitário das doenças emergentes e reemergentes  
4. Programas nacionais oficiais de sanidade bovina 

Profa. Veridiana Maria 
Brianezi Dignani de Moura 

1. Alterações circulatórias 

2. Inflamação 

3. Morte celular 

4. Neoplasias 

Prof. Wélber Daniel Zanetti  

1. Babesiose bovina 

2. Rhipicephalus (boophilus) microplus 
3. Nematódeos gastrintestinais de ruminantes 
4. Toxoplasmose 

 

 
Goiânia, 21 de novembro de 2014 

 
14 horas e 40 minutos 


