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PROGRAMA PARA O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS VAGAS PARA O 

CARGO DE PROFESSOR ADJUNTO, EDITAL Nº 764, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015, NA 

ÁREA DE REPRODUÇÃO ANIMAL  

1) FÊMEA - PARTE TEÓRICA:

1.1 Revisão de tópicos da morfologia e fisiologia do sistema genital feminino, sob o aspecto 

clínico nas diferentes espécies domésticas. 

1.2  Controle neuro endócrino da reprodução das fêmeas domésticas 

1.3 Puberdade. 

1.4  Ciclo estral das fêmeas domésticas 

1.4.1 Reconhecimento das fases do ciclo estral pelas manifestações clínicas e psíquicas. 

1.4.2 Duração do ciclo estral nas espécies domésticas 

1.4.3 Aspectos morfofisiológicos do ciclo estral nas espécies domésticas 

1.4.4  Comportamento reprodutivo e cortejo sexual nas fêmeas domésticas 

1.5  Acasalamento e inseminação artificial 

1.5.1 Momento propício 

1.5.2 Fertilização 

1.6 Diferenciação clínica da gestação nas espécies domésticas e patologias da gestação nas 

espécies de animais domésticos 

1.7 Ovários 

1.7.1 Estudo clínico da agenesia, aplasia e das hipoplasias. 

1.7.2 Estudo clínico dos distúrbios hormonais 

1.7.3 Diferenciação clínica dos cistos folicular, luteínico do corpo lúteo e tubo-ovário 

1.7.4 Diferenciação clínica entre ovários hipoplásticos, fibrosos e afuncionais 

1.7.5 Traumatismos, aderências e inflamações 

1.7.6 Estudos clínicos das neoplasias 
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1.8  Tubas Uterinas 

Estudo clínico da aplasia, dos cistos e das hidrosalpinge, salpingites e obstruções 

1.9  Útero 

1.9.1 Estudo clínico das aplasias e outras anomalias 

1.9.2 Estudo Clínico das inflamações: endometrites, metrites, piometrites, perimetrites 

e abcessos, 

1.9.3 Fetos mumificados e macerados 

1.9.4 Torção 

1.9.5 Estudo clínico das neoplasias 

1.10  Cérvix 

1.10.1 estudo clínico da agenesia, aplasia  e outras anomalias 

1.10.2 Traumatismos e inflamações 

1.11 Vagina e Vulva 

 Estudo clínico das anomalias , inflamações , cistos e das neoplasias 

1.12 Aspectos clínicos da infertilidade na fêmea 

1.13  Biotecnologias da reprodução da fêmea 

1.13.1 Inseminação artificial (Implantação da inseminação artificial, manejo da dose 

inseminante - técnica na égua, porca, ovelha, cabra, cadela); 

1.13.2 Superovulação, coleta e transferência de embriões nas espécies domésticas; 

1.13.3 Produção in vitro de embriões; 

1.13.4 Congelação de embriões de animais domésticos; 

1.13.5 utilização de hormônios para controlar o ciclo estral (indução do estro e 

ovulação) nas espécies domésticas; 
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2  FÊMEA – PARTE PRÁTICA: 

2.1 Exame clínico do sistema genital  

2.1.1  Treinamento em peças de matadouro (normais e patológicas) 

2.1.2 Exames in vivo : ovários, tubas, útero e cérvix nas espécies domésticas 

2.1.3 Diagnóstico clínico-diferencial da gestação com várias alterações, sobretudo do 

útero nas espécies domésticas 

2.1.4  Exame clínico através da vaginoscopia, toque retal, ultrassonografia entre 

outros; 

2.1.5  Colheita de material para exames de laboratório 

2.2  Biotecnologias da reprodução da fêmea 

 2.2.1 Inseminação artificial 

 2.2.2 Técnica de inseminação artificial na vaca, égua, porca, ovelha, cabra, cadela 

 2.2.3 Superovulação, coleta e transferência de embriões nas espécies domésticas 

 

3) MACHO - PARTE TEORICA: 

3.1 Revisão de tópicos de morfologia e fisiologia do sistema genital masculino sob o aspecto 

clínico nas espécies domésticas; 

3.2 Controle neuroendócrino da reprodução do macho nas espécies domésticas; 

3.3 Puberdade e maturidade sexual; 

3.4 Comportamento sexual 

3.5 Testículos e epidídimos 

3.5.1 Estudo clínico da agenesia, criptorquidia, ectopia e das hipoplasias 

3.5.2 Traumatismos, inflamações e aderências 

3.5.3  Estudo clínico das neoplasias 

3.6  Glândulas anexas (Estudo clínico das anomalias e inflamações) 

3.7  Pene e prepúcio 

 3.7.1 Estudo Clínico das anomalias 

3.7.2 Traumatismos, aderências e inflamações 

3.7.3  Estudo Clínico das neoplasias 
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3.8  Aspectos clínicos da infertilidade no macho 

3.9  Tecnologia do Sêmen 

3.9.1  Sêmen (Composição, características físicas, químicas e microscópicas) 

3.9.2  Colheita do sêmen (Generalidades, técnicas nas várias espécies domésticas) 

3.9.3  Avaliação do Sêmen para uso na inseminação artificial; 

3.9.4 Exames de rotina e complementares; 

3.9.5 Diluição do sêmen (generalidades, diluentes, cálculo da diluição) 

3.9.6  Conservação do Sêmen (Métodos. Acondicionamento. Manejo do Sêmen 

congelado) 

3.9.7 Congelamento de sêmen nas espécies domésticas 

4. MACHO - PARTE PRÁTICA:

4.1 Exame clínico dos testículos, epidídimos e da bolsa escrotal (palpação, ultrassonografia, 

entre outros); 

4.2 Exame clínico: glândulas anexas e ampolas (palpação, ultrassonografia, entre outros)  

4.3  Exame clínico do prepúcio (métodos de exposição do pene para exame clínico) 

4.4 Colheita do Sêmen 

4.3.1 Massagem das vesículas seminais e ampolas 

4.3.2 Outros métodos 

4.4  Espermiograma, morfologia espermáticas nas espécies domésticas 

4.5  Colheita de material para exames de laboratório 

4.6  Tecnologia do Sêmen de bovinos, equinos, suínos, cães, ovinos e caprinos 

4.7  Exames de Rotina 

4.8 Congelação e descongelação de espermatozoides de espécies domésticas 

4.9  Armazenamento de sêmen; 

4.10  Avaliação do potencial reprodutivo de um macho – interpretação de resultados e 

emissão de laudos; 


