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Edital 451/14 – PROGEPE 

Área de conhecimento: Parasitologia Humana

Programa de provas

Tipos de provas: Escrita  (classificatória  e  eliminatória),  Prática  (classificatória  e  eliminatória),

Didática (classificatória e eliminatória), Análise de Currículo (classificatória) e Defesa do Currículo

(classificatória).

Programa:

1. Diagnóstico imunológico em parasitoses de humanos;

2. Diagnóstico molecular em parasitoses de humanos;

3. Métodos e técnicas usuais em parasitologia; 

4. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial,  epidemiologia  e  controle  das  parasitoses  causadas  pelos  parasitos  Ascaris

lumbricoides, Trichuris trichiura e Enterobius vermicularis;

5. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial,  epidemiologia  e  controle  das  parasitoses  causadas  pelos  parasitos  Strongyloides

stercoralis e ancilostomídeos;

6. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial,  epidemiologia  e  controle  das  parasitoses  causadas  pelos  parasitos  Taenia  e

Echinococcus;

7. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial, epidemiologia e controle da parasitose causada pelo Schistosoma;

8. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial,  epidemiologia  e  controle  das  parasitoses  causadas pelo  Plasmodium e  Toxoplasma

gondii;

9. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial,  epidemiologia  e  controle  das  parasitoses  causadas  pelos  parasitos  Trypanosoma e

Leishmania;

10. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial, epidemiologia e controle da parasitose causada por Entamoeba histolytica;

11. Estudo de sistemática, morfologia, biologia, ação do parasito sobre o hospedeiro, diagnóstico

laboratorial, epidemiologia e controle das parasitoses causadas pelos parasitos Giardia duodenalis e

Trichomonas vaginalis;

12. Estudo de sistemática, morfologia, biologia  e controle de Triatominae;

13. Estudo de sistemática, morfologia, biologia e controle de Culicidae e Psychodidae.
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