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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Técnicas Utilizadas No Melhoramento De Plantas 

A engenharia genética é uma área em constante expansão. E, no que toca ao melhoramento de 
plantas, o interesse é ainda maior, pois, por exemplo, o aumento da população mundial obriga-nos a 
procurar soluções urgentes para este problema tão grave que é a fome. Por esta razão e por muitas 
outras, o número de técnicas relacionadas com o melhoramento de plantas tem vindo a crescer nos 
últimos anos, e as mesmas têm também sido aperfeiçoadas. 
 
E, entre as mais importantes e com mais impacto na indústria, encontram-se: 

• Transgénese 

 Transgénicos são organismos que, mediante técnicas de engenharia genética, contêm materiais 
genéticos de outros organismos. A geração de transgénicos visa organismos com características 
novas ou melhoradas relativamente ao organismo original. Resultados na área de transgenia já são 
alcançados desde a década de 1970, na qual foi desenvolvida a técnica do DNA recombinante. 

A manipulação genética combina características de um ou mais organismos de uma forma que 
provavelmente não aconteceria na natureza. Por exemplo, podem ser combinados os DNAs de 
organismos que não se cruzariam por métodos naturais. 

A aplicação mais imediata dos organismos transgénicos e dos organismos geneticamente 
modificados em geral é a sua utilização em investigação científica. A expressão de um determinado 
gene de um organismo num outro pode facilitar a compreensão da função desse mesmo gene. 

No caso das plantas espécies com um reduzido ciclo de vida podem ser utilizadas como 
"hospedeiras" para a inserção de um gene de uma planta com um ciclo de vida mais longo. Estas 
plantas transgênicas poderão depois ser utilizadas para estudar a função do gene de interesse mas 
num espaço de tempo muito mais curto. Este tipo de abordagem é também usado no caso de 
animais, sendo a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta, um dos principais organismos modelos. 

• Reprodução Selectiva 

Desde há muito tempo que se utilizam técnicas de reprodução selectiva, seleccionando as sementes 
das melhores plantas para a sementeira.Também se promove o cruzamento entre plantas com 
diferentes características (por exemplo, um trigo que produz muitos grãos com um trigo mais 
resistente a herbicidas) de forma a obter plantas que reúnam as características desejadas (um trigo 
que produz muitos grãos e é, simultaneamente, resistente a herbicidas). A multiplicação vegetativa 
usada através de processos de estaca, alporquia, enxertia e mergulhia é outra técnica de reprodução 
seletiva usada há muito tempo. Nestes processos explora-se a capacidade que muitas plantas têm de 
se desenvolverem a partir de uma parte por exemplo, se colocarmos certos caules na água, eles 
desenvolvem raízes e dão origem a novas plantas completas. As plantas assim multiplicadas dão 
origem a plantas híbridas ou a clones da planta originária. Uma técnica mais recente é a clonagem 
por micropropagação que se realiza in vitro. Colocam-se explantes (pequenas partes da planta) num 
determinado meio de cultura, que por sua vez vão produzir um tecido caloso ou calo cujas células são 
totipotentes com capacidade de diferenciação e de originar um novo ser vivo. Estes calos 
fragmentados e colocados em meios próprios dão origem a novas plantas. Esta técnica tem sido 
muito utilizada para a comercialização de plantas, pois permite uma rápida multiplicação em espaços 
reduzidos. A hibridação de plantas in vitro éuma técnica que permite ultrapassar a incompatibilidade 
sexual. Nesta técnica promove-se a fusão de protoplastos célula de uma planta a que se destrói a 
parede celular que originam plantas híbridas. O desenvolvimento de plantas transgénicas com 
características mais favoráveis é outro processo habitual. 

• Clonagem Por Micropropagação 

A micropropagação consiste na produção rápida de milhares de clones de uma planta, a partir de 
uma única célula vegetal somática ou de um pequeno pedaço de tecido vegetal  

As técnicas a que a micropropagação recorre baseiam-se em métodos modernos de cultura de 
tecidos vegetais in vitro. Deste modo, a micropropagação é utilizada para multiplicar plantas jovens, 
produzidas pelos métodos convencionais de produção de plantas, e mesmo plantas genéticamente 
modificadas. 
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É também utilizada para fornecer um número elevado de plântulas destinadas à plantação, que 
foram clonadas a partir de uma planta em stock que não produza semente ou que não responda bem 
à obtenção de clones por multiplicação vegetal. No entanto, a micropropagação é utilizada sobretudo 
em plantas ornamentais, como nas orquídeas, e em árvores para madeira, como nos pinheiros. 
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Portaria ADAPAR Nº 265 DE 10/10/2017 

Aprova normas para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), e dá outras providências. 

O Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e 

Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 18, de 18 de julho de 2006 e na 
Instrução Normativa n º 22, de 20 de junho de 2013, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, 

Resolve: 

Art. 1º Aprovar as normas para emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), na forma do 
disposto no Anexo I desta Portaria. 

Art. 2º Aprovar as normas para autorização a produtores titulares de cadastros de 
explorações pecuárias para obtenção da GTA, na forma do disposto no Anexo II desta 
Portaria. 

Art. 3º Aprovar as normas para habilitação de médicos veterinários para emissão da GTA, 
na forma do disposto no Anexo III desta Portaria. 

Art. 4º Aprovar as normas para confirmação do recebimento da GTA por estabelecimentos 
de abate, na forma do Anexo IV desta Portaria. 

Art. 5º Aprovar os manuais para preenchimento da GTA na forma dos anexos 
relacionados: 

V - Bovinos e búfalos; 

VI - Equídeos; 

VII - Suínos; 

VIII - Ovinos e caprinos; 

IX - Aves e ovos férteis com finalidade de produção de carne, ovos e material genético; 

X - Animais aquáticos; 

XI - Animais silvestres e aves sem finalidade de produção de carne, ovos e material 
genético. 

Art. 6º Os Anexos desta Portaria serão disponibilizados no endereço eletrônico da Adapar 
na internet. 

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. 

Inácio Afonso Kroetz 

Diretor Presidente 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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contato@dominaconcursos.com.br 

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 

Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ 

SC – Brasil/ CEP 88801-520 

WhatsApp (48) 9 9845-1501 
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