Técnico Agrícola
21) Sobre a cultura da batata, analise as seguintes afirmativas:
I– A prática cultural chamada amontoa é imprescindível na bataticultura, poisestimula a
formação de bulbos e uma maior produtividade.
II– O esverdecimento é uma doença biótica ocasionada pela exposição dos tubérculos à luz
natural ou artificial.
III –Arequeima é a principal doença na cultura da batata e seu agente causal é ooomiceto
Phytophthorainfestans.
IV – Oembonecamento nabatata é uma anomalia fisiológica onde ostubérculos mostram
crescimento secundário, ocasionando formatos grotescos e deformações.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I, II, III
II, III, IV
III, IV
II, IV

22) Que fatores ambientais são tidos como limitantes para o desenvolvimento satisfatório da cultura
do alho no Brasil?
a)
b)
c)
d)

Altitude e precipitação pluvial.
Fotoperíodo e precipitação pluvial.
Altitude e temperatura.
Temperatura e Fotoperíodo.

23) Sobre a cultura do tomate analise as seguintes afirmativas:
I– Amontoa, raleamento de pencas, cobertura morta do solo e vernalização são algumas das
práticas culturais realizadas na cultura do tomate.
II– As rachaduras nos frutos do tomateiro podem ocorrer devido a flutuações no teor de
umidadeno solo.
III – Apodridão apical tem como causa básica a deficiência de N no tecido da porção apical do
fruto.
IV – A pinta bacteriana é causada por Pseudomonassyringae.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

II, III, IV
I, II, III
I, IV
II, IV
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24) Uma determinada cultura foi semeada no espaçamento de 2 metros entre fileiras de plantas e 1
metro entre plantas. Baseado nos dados acima calcule a população de plantas presentes em 2
hectares e assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

12000 plantas
10000 plantas
5000 plantas
7000 plantas

25) Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao manejo sanitário de vacas gestantes.
I– No período de gestação, a fêmea deve receber a mesma dieta que irá receber após o parto sem
restrição do sal mineral.
II- Em torno de vinte a trinta dias antes do parto, este animal deve ser levado para a maternidade,
quedeve ser de preferência um pasto próximoao curral, facilitando a observação diária.
III – Umavaca gestante nos dois últimos meses de gestação deve encerrar a lactação, isto é, devesefazer com que ela interrompa a produção de leite para que a glândula mamária possa
descansar se preparar para próxima lactação e produzir um colostro de boa qualidade.
IV - Noperíodo final de gestação o animal sofre as maiores transformações. Geralmente ficam
maispesados, o que dificulta a locomoção e reduz a capacidade de competição, exigindo,
portanto, maiores cuidados.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I, II, III, IV
I, II, III
II, III
II, III, IV

26) Considere as seguintes afirmativas relacionadas à cultura do maracujazeiro.
I- O maracujazeiro pode ser propagado por meio de sementes, mergulhia e estaquia.
II- O maracujazeiro pode ser consorciado com milho, feijão e leguminosas para adubação
verde.
III - Aabelha melífera carrega o pólen das flores antes da chegada das mamangavas (Xylocopa
spp.), prejudicando a polinização do maracujazeiro.
IV - Acatação e enterriode frutos atacados auxiliam na redução populacional das moscas das
frutas.
Assinala a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I, II, III, IV
II, III, IV
I, II, III
II, III
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27) Considere as seguintes afirmativas relacionadas à cultura da acerola.
I- Após o pegamento da muda de acerola, são necessárias podas de limpeza para conduzir a
planta em haste única até a altura de 30 a 40 cm do solo.
II- O bicudo faz sua oviposição no ovário das flores e nos frutos em desenvolvimento dos
quaisse alimentanas primeiras etapas de seu crescimento. Em geral os frutos atacados pelo
bicudo ficam deformados.
III - Aaceroleira é muito sensível ao ataque de nematoides, principalmente os dogênero
Meloidogyne.
IV - A aceroleira pode ser propagada por sementes, por estaquia e por enxertia.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

II, III, IV
I, II, III, IV
III, IV
I, III, IV

28) Essa doença ocorre na cultura do algodão tendo como agente causal o fungo
Colletotrichumgossypii var.cephalosporioides e se caracteriza por ocasionar encurtamento dos
internódios e superbrotamento da região apical, dando aspecto de vassoura aos ramos terminais.
Os sintomas têm início nas folhas novas, em forma de manchas necróticas mais ou menos
circulares, quando localizadas no limbo foliar, apresentando reentrâncias que aparentam o formato
de uma estrela, cujo centro normalmente se torna quebradiço.
Que doença foi referida no texto acima?
a)
b)
c)
d)

Murcha de fusarium.
Oídio.
Mancha de alternaria.
Ramulose.

29) Qual a faixa do pH do solo, onde ocorre maior excesso na concentração do íon H+ e a consequente
maior acidez do solo?
a) 6,0 a 6,5
b) 8,0 a 9,0

c)3,0 a 4,0
d)4,5 a 5,5

30) Na cultura da bananeira, este inseto-praga é um besouro de coloração negra que mede
aproximadamente 11 mm de comprimento e 5 mm de largura. Durante o dia, esse inseto vive em
local úmido e sombreado junto às touceiras, entre bainhas foliares mais externas e nos restos
culturais. Os danos são causados pelas larvas, as quais constroem galerias no rizoma em tamanhos
variados, debilitando as plantas e tornando-as mais sensíveis ao tombamento. Plantas infestadas
normalmente apresentam desenvolvimento limitado, amarelecimento e posterior secamento das
folhas, redução no peso do cacho e morte da gema apical.
Que inseto praga foi descrito no texto acima?
a) Tripes.
b) Moleque da Bananeira.

c)Broca do Pseudocaule.
d)Ácaros de teia.
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