
 

 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 
EDITAL Nº 09/2022 

 

Divulga o edital de conteúdo do Desafio Integrador para o 

curso de Agronomia. 

 

 

O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, DIVULGA o edital de conteúdo do Desafio Integrador para o curso de 

Agronomia. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° A coordenação dos cursos de Agronomia vem através deste, informar as áreas correlatadas 

para o desafio integrador do 1º Semestre – 2º Bimestre de 2022. 

Art. 2° A escala de arredondamento da nota final do Desafio Integrador será feita conforme o período 

e imagens abaixo. 

 

 

 

 

DO CONTEÚDO DAS PROVAS – AGRONOMIA 



 

Art. 3° Turma AGA1N: 

• Biologia Celular: Célula Vegetal (cloroplastos e vacúolos) 

• Química: Acidifição do solo 

• Matemática: Regra de três composta 

• Desenho Técnico:  

• Extensão Rural: Cooperativismo 

• Desenho Técnico: NBR 6492/1994- Representação de projetos de arquitetura. Itens: Planta 

de edificação e Plantas. Observação: Levar materiais de desenho (escalímetro, esquadros, 

lapiseiras, folha A4).  

 

Art. 4° Turma AGA3N: 

• Matemática: Regra de três composta 

• Química: Ácidos orgânicos 

• Biologia Celular: Diferenças da célula procarionte e eucarionte 

• Desenho Técnico: NBR 6492/1994, item 3 - definições 

• Extensão Rural e Cooperativismo: Cooperativismo  

• Botânica: Vasos condutores de seiva nas plantas  

• Bioquímica: Classificação proteínas do grão do milho 

• Genética: 1º Lei de Mendel (Quadro Punnet) 

• Física: Velocidade Média 

• Construções Rurais: Dimensionamento de silos 

• Entomologia agrícola I: Ordem Lepidoptera/ Insetos holometábolos 

• Microbiologia: Molicutes enfezamento vermelho e pálido 

• Fisiologia Vegetal I: Nutrição mineral de plantas 

• Climatologia: Nefologia estudo de nuvens 

• Estatística: Medidas de tendência central 

 

Art. 5° Turma AGA5N: 

• Entomologia Agrícola: Ciclo de vida do inseto 

• Microbiologia Agrícola: Meio de Cultura 

• Fisiologia Vegetal I: Hormônios vegetais 

• Climatologia: Aspectos agrometeorológicos 

• Estatística: Fatores que interferem na análise estatística 



 

• Topografia: Declinação magnética 

• Fitopatologia I: Classificação de fungos 

• Gênese e Classificação dos Solos: Classificação de solos  

• Entomologia Agrícola II: Identificação de pragas  

• Experimentação Agrícola: Testes de comparação de média  

• Fitopatologia II: Modo de ação dos fungicidas 

• Melhoramento Vegetal: Modo de reprodução das espécies 

• Fertilidade do Solo: Leis da fertilidade do solo  

• Fisiologia Vegetal II: Morfologia vegetal 

• Horticultura: Exigências no ciclo de vida de hortaliças 

 

Art. 6° Turma AGA7N: 

 

• Fitopatologia II: Controle de Phakopsora pachyrhizi (ferrugem-asiática) 

• Melhoramento: Pontos gerais sobre transgenia  

• Fertilidade dos solos: Procedimentos de amostragem do solo para análises químicas e 

físicas 

• Fisiologia Vegetal: Hormônios vegetais 

• Horticultura: Classificação botânica de hortaliças 

• Manejo e Conservação do solo: Práticas de conservação dos solos 

• Plantas Daninhas: Modos de atuação de herbicidas 

• Mecanização Agrícola: Funções do trator agrícola (caixa de marchas) 

• Zootecnia: Práticas higiênicas na ordenha 

• Nutrição Animal: Distúrbios metabólicos em ruminantes 

• Culturas de Verão: Cultura da soja - fixação biológica de nitrogênio - uso de 

inocultantes 

• Irrigação e Drenagem: tensão de água no solo, curva de retenção de água 

• Fruticultura: frutos climatéricos e não-climatéricos 

• Cartografia: Projeção de Mercator 

• Tecnologia e produção de sementes: Planejamento de campos de produção de 

sementes X Atributos de qualidade da semente  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

Parágrafo único. Para a prova do desafio integrador tem-se as seguintes observações: 

a) A prova do desafio integrador não necessariamente conterá uma questão de cada área 

acima informada, mas os conteúdos abordados nas provas estarão dentro das áreas do 

conhecimento descrito acima; 

b)  A prova terá um peso de 3,0 pontos, a nota será aplicada em todas as disciplinas 

matriculadas no respectivo período em regime normal, valendo a respectiva nota nas 

avaliações bimestrais do 2° Bimestre do 1° semestre de 2022; 

c)  A prova ocorrerá no dia 06/06/2022 conforme horário de provas; 

d)  A prova é sem consulta e individual. 

 

 

 

 

 

União da Vitória, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Prof. Mateus Cassol Tagliani 

Pró-Reitor Acadêmico 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 


