
Anexo III do Edital nº 088/2022-GRE, de 05 maio de 2022. 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA (OBJETIVA) 

 
1. NÍVEL SUPERIOR:     

 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 
de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 
Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos 
de sentido na textualidade. Reconhecimento de relações lógico-discursivas 
marcadas por conjunções, advérbios, elementos argumentativos, entre outros. 
Reconhecimento dos efeitos decorrentes do uso de recursos gramaticais. 
Tópicos de gramática normativa. Funcionamento dos recursos linguísticos. 
Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de pontuação, da 
exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, de campos semânticos 
e de outras notações. Compreensão de estruturas temática e lexical complexas. 

 
 

Matemática 

Números inteiros, racionais e reais. Sistema legal de medidas. Razões e 
proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. 
Porcentagens. Progressões aritméticas e geométricas. Funções exponenciais e 
logarítmicas. Juros compostos. Desconto Composto. Estatística (média, 
mediana, moda, distribuição de frequência). Análise e interpretação de tabelas e 
gráficos. Equações de 1º e 2º graus. Área e volume de figuras geométricas 
planas. 

 
 

Conhecimentos Gerais e Legislação 

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e 
suas vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com 
ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia 
do sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o 
município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia das cidades sedes 
de cada Campus da UNIOESTE. Temas que abordam debates sobre Políticas 
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação 
ambiental na abrangência municipal. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto e Regimento da UNIOESTE. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Administrador 

Administração Materiais, Dimensionamento e controle de Estoques, Armazenamento de 
Materiais, Diagramas, Movimentação de Materiais, Administração de Compras, 
Distribuição e Transporte.  Planejamento Organizacional, Estratégia Organizacional, 
Missão, Visão, Objetivos, Formulação de Estratégia, Análise de Oportunidades e 
Problemas, Análise SWOT.  Análise Estrutura Organizacional, Projetar Estrutura 
Organizacional, Tarefas, Cargos, Funções, Divisões e Autoridade. Escolas da 
Administração, Escola Clássica e Administração Científica, Relações Humanas, 
Recursos Humanos e Teorias da Motivação, Processos Decisórios, Modelo Carnegie, 



Estruturalismo e Teoria da Burocracia, Teoria dos Sistemas Abertos, Teoria 
Contingencial, Teorias Ambientais, Funcionalismo. Cultura Organizacional, Processo de 
Tomada de Decisão, Etapas Tomada de Decisão, Cognição e tomada de Decisão, 
Tomada de Decisão e Grupo, Modelo de Liderança Traço, Abordagem do Estilo, 
Abordagem da Nova Liderança, Modelo Liderança Comportamento, Abordagens 
Contingenciais de Liderança, Liderança Transformacional, Liderança Dispersa, 
Liderança e Cultura Organizacional. Avaliação de Desempenho, Métodos de Avaliação 
de Desempenho, Desenvolvimento Programa de Avaliação de Desempenho, 
Finalidades Avaliação Desempenho, Formas de Implementação Avaliação 
Desempenho, Vantagens e Desvantagens Avaliação Desempenho.  

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Advogado 

Direito Administrativo: Administração Pública: noção e objeto. Regime jurídico-
administrativo. Fontes do Direito Administrativo.  Administração Pública Direta e Indireta: 
órgãos e pessoas jurídicas. Autarquias. Autarquias Especiais: Agências Reguladoras e 
Agências Executivas. As diversas espécies de Contratos Administrativos. Convênios 
Administrativos, Contratos de Gestão e Termos de Parceria. Formação dos Contratos 
Administrativos. Licitação: Conceito, Fundamentos, Modalidades e Procedimentos. 
Pregão. Licitação e contratos nas concessões e permissões de serviços públicos, nas 
parcerias público-privadas e nos serviços de publicidade. O Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC). A legislação paranaense de licitações e contratos. 
Execução dos Contratos Administrativos. Utilização e ocupação dos Bens Públicos: 
Permissão e Concessão de Uso, Aforamento, Concessão de domínio pleno. O Tribunal 
de Contas. Sistemas de Controle Jurisdicional. Sistema Brasileiro: Controle pelo Poder 
Judiciário. Formas Procedimentais Específicas. Agentes Públicos. Regime 
Constitucional dos Servidores Públicos. Organização do Quadro de Pessoal no Serviço 
Público. Direitos, Deveres e Responsabilidade. Processo e Procedimento 
Administrativo. Sindicância. Fases do Processo Administrativo. Regimento Geral da 
UNIOESTE e Estatuto da UNIOESTE. 

 
 

Conhecimentos Específicos: Analista de Informática  - Suporte nos campi 

Matemática básica e lógica Matemática; Estatística básica; Algoritmos e lógica de 
programação; Arquitetura de computadores; Sistemas operacionais; Redes de 
computadores; Arquitetura; Protocolos e serviços; Infraestrutura: física e lógica; Suporte: 
Configuração e manutenção de computadores; Instalação de softwares; Treinamento; 
Gestão de ativos; Segurança: Definição de políticas; Rotinas de backup; 
Acompanhamento e recuperação de incidentes. 

 
 

Conhecimentos Específicos: Analista de Informática - Redes  (Reitoria)   

Matemática básica e lógica Matemática; Estatística básica; Algoritmos e lógica de 
programação; Arquitetura de computadores; Sistemas operacionais; Banco de dados; 
Infraestrutura de redes: Física; Lógica; Redes de computadores: Arquitetura; Protocolos; 
serviços; Gerência; Switching; Segurança: Políticas;  Backup; Firewall; Tratamento de 
incidentes; Infraestrutura Datacenters: Servidores; Clusters; Storages; Farms; 
Cloud;Integração Devops. 

 
 

Conhecimentos Específicos: Analista de Informática -  Desenvolvimento (Reitoria) 



Matemática básica e lógica matemática; Estatística básica; Algoritmos e lógica de 
programação; Programação estruturada e orientada a objetos; Estrutura de dados; 
Padrões de projeto; Banco de dados relacionais; Ferramentas de desenvolvimento web: 
Html / css Php Java Javascript Gerencia de projetos; Versionamento; Front-end / Back-
end. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Arquiteto 

Legislação Urbana – código de obras, plano diretor, uso, zoneamento e parcelamento 
do solo. Etapas de um projeto de arquitetura. A evolução da arquitetura. Acessibilidade. 
Meio Ambiente e a arquitetura. Urbanismo. Evolução do Planejamento Urbano e 
Regional. As Teorias do Planejamento Urbano e Regional. Processos Construtivos 
tradicionais, novos e evoluídos. Instalações de obras e construções auxiliares. 
Tecnologia de construções, fundações, estruturas. Obras de acabamento. Infraestrutura 
urbana, circulação viária, espaços livres, percursos de pedestres. Renovação e 
preservação urbana. Projetos de reforma, revitalização e restauração de edifícios. 
Fiscalização e gerenciamento – acompanhamento, coordenação, supervisão e 
execução de obras. Atividades e serviços adicionais – estudos de viabilidade técnica, 
econômica, financeira e legal. Estimativas de custos. Laudos e pareceres técnicos. 
Noções de representação gráfica digital. Mecânica dos solos. Instalação hidráulica e 
elétrica. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Bibliotecário 

Fundamentos da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Planejamento, Organização 
e administração de bibliotecas e sistemas de bibliotecas. Organização, tratamento e 
disseminação de informações. Formação e Desenvolvimento de Coleções. Tecnologias 
de informação: automação de serviços, bancos e bases de dados, biblioteca digital. 
Processos técnicos: Registro, Inventário, Catálogos, Sistemas de Localização e 
Tipologia Documental. Catalogação segundo a AACR-2 e formato MARC 21. 
Classificação segundo a CDU (Classificação decimal universal): estrutura, princípios, 
índices principais e emprego das tabelas auxiliares; Indexação de documentos: 
conceitos, linguagens, descritores e processos. Controle bibliográfico. Normas técnicas 
para área de documentação (ABNT): tipologia, funções e aplicabilidade.  

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Comunicador Social 

Conceitos, Dados, Informação, Conhecimento, Características da informação, 
Informação como recurso estratégico.  Comunicação, Conceitos, Características da 
Comunicação. Tipos de comunicação. A Sociedade da Informação e Comunicação e as 
TICs, Conceitos, A indústria da comunicação, A manipulação social e a propaganda, A 
era digital: o ciberespaço, Web 2.0 e redes sociais, A infoexclusão, Novas oportunidades 
e novas ameaças. Estratégias de análise crítica da comunicação de massa. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Contador 

Contabilidade Pública: Conceito, campo de aplicação e regimes contábeis.  Orçamento 
Público: Conceito, tipos e princípios orçamentários. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual. Ciclo Orçamentário: Elaboração, aprovação, 
execução e avaliação do orçamento. Lei Complementar 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica e Regimento Interno do Tribunal de Contas do 



Estado do Paraná; Normas Brasileiras de Contabilidade e de Auditoria (NBCs), emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade. Conceito de Receitas Públicas. Classificação 
das Receitas Orçamentárias; Receita Extraorçamentária; Estágios da Receita; Receita 
da Dívida Ativa; Renúncia de Receita; Receita Corrente Líquida. Conceito de Despesas 
Públicas; Classificação das Despesas Orçamentárias; Despesas Extraorçamentárias; 
Estágios da Despesa; Programação da Despesa; Regime de Adiantamento. 
Contabilidade Orçamentária; Contabilidade Financeira; Contabilidade Patrimonial e 
escrituração de fatos típicos de  cada Sistema. Balanço Orçamentário; Balanço 
Financeiro; Balanço Patrimonial; Demonstração das Variações Patrimoniais e 
interpretação de resultados. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Engenheiro Agrônomo 

Classificação, morfologia e gênese de solos do Paraná. Características e propriedades 
químicas, físicas e biológicas do solo. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e 
práticas conservacionistas. Fertilidade: adubos e adubação. Calagem. Microbiologia 
agrícola. Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias 
Hidrográficas. Sistemas de produção vegetal. As principais culturas da Região. Tratos 
Culturais. Pragas e fitossanidade. Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. 
Estruturas hidráulicas e seu dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. 
Relação solo-água-clima-planta. Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. 
Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. Barragens de terra: Características gerais. 
Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. Bacias hidrográficas e hidráulicas. 
Produção animal: principais aspectos técnicos das explorações bovina, ovina, suína e 
avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, macro e micronutrientes. Alimentos 
concentrados e volumosos. Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola. 
Avaliação e perícia agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As 
pastagens nativas e cultivadas. Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e 
características gerais dos produtos. 

 

 

Conhecimentos Específicos para:  Engenheiro Civil 

Projeto e Execução de Obras Civis: locação de obra; sondagens; instalações 
provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações 
profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; elementos estruturais; 
estruturas especiais; estruturas em concreto armado; alvenaria estrutural; concreto - 
controle tecnológico; argamassas; formas; armação; instalações prediais; alvenarias; 
paredes; esquadrias; revestimentos; coberturas; pisos; impermeabilização; 
equipamentos e ferramentas; segurança e higiene no trabalho; engenharia de custos. - 
Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; 
argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais 
cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. - Mecânica dos Solos: origem e formação dos solos; 
índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; 
pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação 
dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de 
recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estrutura de arrimo; 
estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das 
fundações profundas. Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: 
deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio 
de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação - Lei de 
Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; 



cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, 
esforço cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas 
de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). - 
Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do 
concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço; características 
mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados limites; aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de armação em concreto 
armado. - Instalações Prediais: instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações 
de esgoto; instalações de telefone e instalações especiais. Estruturas de Aço. - 
Estruturas de Madeira. - Noções da Lei 8.666/93 e suas alterações no que se refere a 
obras e serviços de engenharia. Elaboração de projetos: arquitetônico, estrutural, 
instalações elétricas, instalações hidráulico-sanitárias, saneamento e dimensionamento 
de conjuntos motobomba. Orçamentos: qualificação de serviços, composição de preços, 
cronograma físico-financeiro, medições de serviços executados. Execução de obras: 
reconhecimento de cadastro de interferências, infraestrutura, superestrutura, cobertura 
de madeira e metálica, acabamento, impermeabilização. Obras de recuperação: 
reformas, reforços de fundação, controle de recalque, reaterros, recuperação de 
concreto aparente, impermeabilizações, estanqueidades de águas de infiltração. Lei 
10.520/02, Pregão - Eletrônico e Presencial; Sistema de Registro de Preços.  

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Médico Veterinário 

Medidas de prevenção em programas sanitários.  Características dos testes  de  
diagnósticos  e indicadores de saúde. Programas oficiais da área animal. Zoonoses e 
saúde pública. Micotoxinas e Micotoxicoses.  Gestão ambiental.  Controle de  pragas e  
vetores.  Perícia veterinária.  Importância das viroses animais. Características gerais 
das partículas virais. Tipos de vírus e sua replicação. Procedimentos de profilaxia e de 
desinfecção. Sistemas de cultura celular. Técnicas de diagnóstico Sorológico (ELISA 
indireto, Inibição da hemaglutinação, Soroneutralização). Técnicas de Diagnóstico 
Etiológico (Eletroforese em gel de poliacrilamida, Eletroforese em gel de agarose, 
Hemaglutinação, ELISA direto). Técnicas de Biologia Molecular (PCR, RT-PCR, 
Multiplex-PCR, Semi-nested de PCR). Técnicas de Sequenciamento e Clonagem viral. 
Colheita, Conservação e Transporte de material biológico. Destino de resíduos tóxicos 
derivados do processamento de material biológico. 

 
 

Conhecimentos Específicos para:  Psicólogo 

Ética e Psicologia. Comportamento organizacional. Indivíduos e grupos. Trabalho em 
equipe. Psicologia aplicada ao trabalho: técnicas, métodos e estratégias de intervenção. 
Absenteísmo. Recrutamento de pessoal: fontes e meios de recrutamento. Seleção de 
pessoas. Gestão de pessoas: Conceito e evolução da administração de recursos 
humanos. Aspectos psicossociais presentes no trabalho: liderança, comunicação, 
tomada de decisão, poder e autoridade. Trabalho e adoecimento do trabalhador. 
Fundamentos e técnicas de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre 
desenvolvimento psicológico e psicodinâmico, segundo as principais teorias. Teorias da 
personalidade. Teorias psicológicas dos processos de aprendizagem e suas aplicações 
na educação. Noções de psicologia escolar. Testes psicológicos. O Psicólogo na 
construção e desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. 
Psicologia social. Modos de subjetivação contemporânea e as práticas de saber/poder: 
a produção de exclusão social, desvio, culpabilização familiar, marginalidade, 
desfiliação, vulnerabilidade social. Recursos psicossociais no trabalho com as famílias, 



seus membros e indivíduos, com grupos e redes sociais. Abordagem sistêmica e 
estratégias de atendimento e acompanhamento às famílias. Conceitos e procedimentos 
básicos de Psicoterapia. Psicopatologia: entrevista e avaliação psicológica, anamnese, 
exame do estado mental. Psicoterapia breve. Psicoterapia de grupo. Grupos e 
instituições. A saúde mental no contexto da saúde pública: níveis de assistência e sua 
integração. Atuação do psicólogo em equipes multiprofissionais na saúde coletiva e na 
saúde mental. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Trabalho 
em rede. Princípios da intersetorialidade. Clínica Ampliada. Psicologia hospitalar: 
aspectos psicológicos da hospitalização, o trabalho psicológico nas diversas unidades 
hospitalares (internação, ambulatório, Pronto Socorro e UTI), entrevista psicológica no 
contexto hospitalar. Aspectos psicológicos e culturais da morte. Orientação familiar no 
contexto hospitalar. Legislações pertinentes à regulamentação da profissão de 
psicólogo no Brasil. A inserção do psicólogo na saúde pública. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil. Políticas Públicas de Saúde. Políticas Públicas de Assistência. 
Políticas Públicas de Educação. 

 
2. NÍVEL MÉDIO: 
 

Português 

Compreensão e interpretação de textos. Percepção e compreensão da finalidade 
de textos de diferentes gêneros; localização de informações explícitas no texto. 
Inferência de efeitos de sentido de palavras e expressões. Inferência de efeitos 
de sentido na textualidade. Emprego das classes das palavras; concordância e 
regência verbal e nominal; ortografia; pontuação; preposição; acentuação gráfica; 
conjunções; pronomes e conjugação verbal. Redação oficial: impessoalidade, 
linguagem dos atos e comunicações oficiais, formalidade e padronização; 
concisão e clareza, emprego dos pronomes de tratamento. 

 
 

Matemática 

Conjuntos. Múltiplos e Divisores. Potenciação e Radiciação. Números 
fracionários e decimais. Problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação, 
e divisão de números naturais e decimais. Pesos e medidas. Razão e proporção. 
Regra de três simples. Porcentagens. Juros simples. Perímetro e área de figuras 
geométricas planas. Funções e gráficos. Análise e interpretação de gráficos e 
tabelas. Equações de primeiro grau. Sistemas de equações com duas variáveis. 

 
 

Conhecimentos Gerais e Legislação  

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: segurança, transportes, 
política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 
internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas inter-relações e 
suas vinculações históricas. Tópicos da História e da Geografia do Paraná com 
ênfase ao Oeste e Sudoeste do Paraná. Conhecimentos de História e Geografia 
do sobre o Oeste e Sudoeste do Paraná e fenômenos geográficos sobre o 
município, a cidade, o meio de vida, o trabalho e a economia das cidades sedes 
de cada Campus da UNIOESTE. Temas que abordam debates sobre Políticas 
Públicas voltadas para a habitação, cidadania, saúde, ética, e educação 
ambiental na abrangência municipal. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Estatuto e Regimento da UNIOESTE. 

 



 

Conhecimentos Específicos para: Técnico Administrativo 

Noções básicas de administração pública. Conhecimentos básicos de arquivos, 
protocolo, almoxarifado e redação oficial, relações humanas e interpessoais, 
comunicação e expressão, desenvolvimento organizacional, guarda e 
conservação de materiais sob sua responsabilidade. Noções básicas de 
atendimento ao público – postura e atendimento ao público.  
Qualidade no atendimento ao público. Controle de entrada e saída de pessoas 
no ambiente de trabalho. Noções de telefonia. A imagem da Instituição, a imagem 
profissional, sigilo e postura. Serviços e rotinas administrativas e de protocolo: 
recebimento, expedição e arquivo. Classificação dos documentos e 
correspondências e destinação adequada. Controle dos processos internos e 
externos. Gestão de documentos recebidos e expedidos. 
Noções básicas de documentos oficiais tais como: portarias, decretos, ofícios, 
editais. Comunicação interna. Protocolo e arquivos. Organização de documentos 
e arquivos. Organização, classificação e atualização do acervo, arquivos, 
fichários, livros e publicações. Gestão de documentos e métodos de 
arquivamento. Redação oficial: características e tipos. Elaboração e digitação de 
cartas, atas, textos, ofícios circulares, memorandos, tabelas e gráficos. 
Atos administrativos. Processos Administrativos: constituição, autuação e 
tramitação. Correspondência. Cadastro de documentos, registros em geral, 
preenchimento de fichas e formulários. 
Instalação e desinstalação de equipamentos de áudio, vídeos e acessórios. 
Operar equipamentos diversos no setor – computador, multimídia, fotocopiadoras 
e outros. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Laboratório 

Questões de Conhecimentos Específicos sobre normas e procedimentos de segurança 
em laboratório. Biossegurança. Equipamentos e vidrarias em laboratório. Identificação, 
utilização e conservação.  Reconhecimento e uso de vidrarias utilizadas em rotinas 
laboratoriais. Técnicas de Lavagem, esterilização e desinfecção em laboratório. 
Técnicas e procedimentos rotineiros em laboratório. Manipulação de reagentes 
químicos e preparo de soluções e meios de cultura. Limpeza e manutenção de 
equipamentos de laboratório.  Soluções Desinfetantes. Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde.  Equipamentos e vidrarias de um Laboratório - identificação, 
utilização e conservação. Preparo de soluções e meios de cultura - diluições seriadas, 
regra de três simples, percentual e solução molar. Coleta e Preparo de amostras de 
sangue, urina, fezes, escarro, secreções purulentas, líquor e outros líquidos corporais; 
Conhecimentos Teóricos e Práticos Aplicada às Técnicas de Hematologia, Bioquímica, 
Imunologia, Microbiologia e Parasitologia envolvidos em Doenças Humanas. 

 
 

Conhecimentos Específicos para: Técnico em Anatomia e Necrópsia 

Fixação, preservação e embalsamamento humano; Osteotécnicas; Angiotécnicas; 
Esplancnotécnicas; Neurotécnicas; Estesiotécnicas; Armazenamento e apresentação 
de peças anatômicas; Sistema esquelético; Sistema articular; Sistema muscular; 
Sistema circulatório; Vísceras torácicas, abdominais e pélvicas; Anatomia da cabeça e 
do pescoço; Anatomia do sistema nervoso; Biossegurança; instrumental utilizado em 
necropsia. 

 


