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Relação de Tópicos para Concurso Público de Professor Auxiliar Nível I no grupo de Matéria/Disciplina:
Fruticultura Subtropical/Temperada I, Olericultura e Fruticultura Tropical.
1.Cultura da banana: importância, classificação, propagação, variedades e cultivares, preparo do solo, plantio,
adubação de manutenção, condução da planta, pragas, doenças e manejo fitossanitário, manejo do cacho, colheita e
pós-colheita.
2.Cultura do maracujá: importância, propagação, cultivares, preparo do solo, construção da espaldeira, plantio,
adubação de manutenção, condução da planta, pragas, doenças e controles fitossanitários, manejo da planta, colheita
e pós-colheita.
3.Cultura do Citrus: importância, propagação, obtenção das mudas, cultivares, preparo do solo, plantio, adubação de
manutenção, condução das plantas,principais pragas, doenças e controles fitossanitários, manejo da planta, colheita e
pós-colheita.
4.Cultura do abacaxi: importância, propagação, obtenção das mudas, grupos e seus cultivares, preparo do solo,
plantio, adubação de manutenção, condução das plantas, principais pragas, doenças e controles fitossanitários,
manejo da planta, colheita e pós-colheita.
5.Cultura da nêspera: importância econômica e social, classificação, origem e variedades, propagação e poda, clima e
solo, tratos culturais, métodos de cultivo, nutrição e adubação, principais pragas e doenças, tratamentos
fitossanitários, colheita, conservação pós-colheita, comercialização e beneficiamento.
6.Cultura do pêssego: importância econômica e social, classificação, origem e variedades, propagação e poda, clima e
solo, tratos culturais, métodos de cultivo, nutrição e adubação, principais pragas e doenças, tratamentos
fitossanitários, colheita, conservação pós-colheita, comercialização e beneficiamento.
7.Cultura da ameixa: importância econômica e social, classificação, origem e variedades, propagação e poda, clima e
solo, tratos culturais, métodos de cultivo, nutrição e adubação, principais pragas e doenças, tratamentos
fitossanitários, colheita, conservação pós-colheita, comercialização e beneficiamento.
8.Cultura da goiaba: importância econômica e social, classificação, origem e variedades, propagação e poda, clima e
solo, tratos culturais, métodos de cultivo, nutrição e adubação, principais pragas e doenças, tratamentos
fitossanitários, colheita, conservação pós-colheita, comercialização e beneficiamento.
9.Olericultura: importância econômica e alimentar da suas famílias e seus representantes, tipos e características de
exploração, classificação baseada no parentesco botânico e em suas partes de órgãos consumidos.

10.Olericultura: fatores de produção - climático, cultural, edáfico, hídrico, nutricional, fitossanitário e reprodutivo.

11.Olericultura: estudos das principais famílias, considerando o valor econômico das principais espécies sob os
seguintes aspectos: origem, histórico e regiões produtoras.
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12.Olericultura: classificação botânica das partes utilizadas na alimentação e na comercialização; importância
econômica e alimentar.

13.Olericultura: aspectos biológicos e fisiológicos; hábitos de crescimento, produção, propagação.

14.Olericultura: exigências edafo-climáticas e sistema de produção.

15.Olericultura: custo benefício da produção comercial, abastecimento e comercialização.
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