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Campus Universitário de Marabá
Temas dos Concursos, Itens para as Provas Escrita e Didática.

Tema do Concurso
Manejo de Pragas e
Doenças em
Agroecossistemas.

Itens( Pontos) das Provas Escrita e Didática
1 - Controle químico e defensivos naturais (animal e vegetal) no controle
de pragas e doenças de plantas (preparo e uso de caldas e extratos);
Receituário Agronômico.
2 - Ecologia de insetos. Métodos de controle de insetos-pragas.
3 - Insetos associados os principais cultivos da região amazônica:
reconhecimento das espécies, aspectos biológicos, prejuízos causados e
métodos de controle específicos por cultivo.
4 - Manejo integrado X Manejo ecológico de pragas e métodos alternativos
de controle de pragas e doenças.
5 - Método de conservação e identificação de insetos
6 - Nomenclatura zoológica e fundamentos práticos de taxonomia
zoológica.
7 - O uso de defensivos naturais no controle de fitonematóides.
8 - Pragas gerais (cupins, formigas cortadeiras, gafanhotos) e pragas de
importância nos cultivos da região amazônica.
9 - Principais ordens e famílias de entomopatógenos (fungos, vírus e
bactérias) e insetos entomófagos (predadores e parasitóides) e tipos de
parasitismo.
10 - Princípios agroecológicos no controle de pragas e doenças: o controle
biológico no controle de pragas.
11 - Resistência de plantas a pragas e doenças e o uso de bioindutores.
12 - Toxicologia e pragas dos produtos armazenados.

- Endereço de entrega da documentação (curriculum da Plataforma Lattes): Campus
Universitário de Marabá – Campus I, Folha 31, Quadra 07, Lote Especial, N°:s/n,
Bairro:Nova Marabá, CEP: 68507-590, Marabá – Pará
Os Critérios de Avaliação das Provas Escrita, Didática, Memorial e Títulos será de acordo
com a RESOLUÇÃO N° 01, de 26 de janeiro de 2011, Campus de Marabá.
-O julgamento de títulos será realizado por meio do exame do Curriculum Lattes e quando
do seu julgamento e avaliação, a Comissão Examinadora considerará e pontuará, desde que
devidamente comprovados, os seguintes grupos de atividades:
Grupo I - Formação Acadêmica
Grupo II - Produção Científica, Artística, Técnica e Cultural
Grupo III - Atividades didáticas
Grupo IV - Atividades Técnico-Profissionais

