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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 e Práticas Construtivas 

Uma técnica construtiva, estudada por arquitetos e engenheiros civis, trata-se de um conceito 
praticado em obras, que determina de que modo tal tarefa será executada. Cada técnica possui 
seu modus operandi, que geralmente é analisado e escolhido na fase projetual, cabendo ao 
incorporador a execução da mesma em seu setor específico dentro da construção. 

São encontradas técnicas construtivas nos seguintes períodos de uma construção: 

Lista incompleta 

• A estrutura em si, que pode ser autoportante, por exemplo; 

• Terraplanagem; 

• Fundação e contrapiso; 

• Argamassa; 

• Fechamento da estrutura, como alvenaria, concreto, "enxaimel", pedra, etc.; 

• Tipos de coberturas (telhado, laje, etc.); 

• Esquadrias e ferragens; 

• Revestimentos, forros e detalhes de acabamento; 

• Pisos, que podem ser cerâmicos, de madeira, de concreto revestido — carpete, laminado — , entre 
outros; 

• Elevadores, lareiras e churrasqueiras; 

• Arquitetura sustentável; 

• Reforços de estrutura, como vigas e pilares; 

• Impermeabilização 

Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação – Descreve as principais técnicas para edificações, 
desde a concepção da obra por parte do cliente até a sua entrega. Trata das fases de implantação, 
movimento de terra, medidas de segurança, drenagem, fundação, armaduras, formas para concreto e 
sua preparação. 

Aborda alvenarias, coberturas, impermeabilização, pisos e assentamento, pavimentação, esquadrias, 
instalações elétricas e hidráulicas com normas e cuidados, revestimentos, sistema de pintura, 
verificações finais e limpeza para entrega da obra. A terceira edição revisada, apresenta, de forma 
mais didática, alguns textos e melhoras em algumas ilustrações para uma maior compreensão por 
parte do leitor. 

Ainda foram reformatados alguns capítulos, com acréscimo de informações sobre novas tecnologias 
em instalações hidráulicas. Para enriquecer a obra, traz um novo anexo referenciando as Normas 
Técnicas aos conteúdos abordados. Conteúdo indispensável para estudantes, técnicos e 
profissionais da área. 

Topografia 

Usucapião 

Para requerer o usucapião sobre um terreno, seja ele rural ou urbano, é necessário apresentar uma 
lista de documentos que farão parte do processo: entre eles comprovantes de pagamentos 
de  impostos (IPTU / ITR), recibos de compra e venda (quando houver), comprovantes de residência, 
anuência de confrontantes entre outros. 
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É importante lembrar que o usucapião é o direito com respeito a posse de um bem imóvel ou móvel, o 
qual vem sendo utilizado por determinado tempo, de forma ininterrupta e prolongada. 

Em um processo de usucapião é necessário que os confrontantes estejam de acordo com as divisas 
ocupadas. 

O requerente deve estar usando o imóvel com sua residência durante muitos anos sem que exista 
qualquer confrontação com proprietário, e que não exista violência ou clandestinidade. 

O levantamento topográfico é parte essencial do processo de Usucapião, o qual vai permitir 
demarcar  com precisão a área de interesse. 

Levantamento planialtimetrico para construção 

O levantamento planialtimetrico vai propiciar informações de ângulos, distancias, diferenças de nível, 
definindo os limites do terreno e sua respectiva área. O resultado é uma planta adequada a uma 
escala, contendo legendas, coordenadas, referencia de norte, dados do proprietário, elementos 
planimétricos (postes, meio-fio, bueiros, muros, etc...). 

A precisão do levantamento gira em torno de 5 a 10 cm para a planimetria e altimetria, e para cada 
situação será utilizado o equipamento que esteja adequado com as especificações. 

Para a construção civil o levantamento planialtimetrico é base de todas as inserções ou alterações 
que se deseja realizar no terreno, como a criação de taludes, corte e aterros.O topográfico servirá de 
subsidio para que o projetista possa otimizar todos os espaços da melhor forma possível. 

Subdivisão 

Por meio do levantamento topográfico planialtimétrico é possível determinar o perímetro de uma 
propriedade, e a partir deste levantamento utilizar ferramentas de computação gráfica para calcular 
as áreas que se deseja obter na subdivisão.   

É importante lembrar que as leis de zoneamento contém as restrições de subdivisão, por isto as 
mesmas devem ser consultadas antes do inicio de qualquer trabalho. Os profissionais da SoloGeo 
poderão prestar todas as informações para o processo de subdivisão. 

Projetos de loteamento 

Assim como na subdivisão um projeto de loteamento segue uma série de regras determinadas pelas 
secretarias de obras e urbanismo de cada município. A partir do momento que se criam ruas para 
acesso aos lotes está se criando um loteamento.  A SoloGeo realiza o levantamento planialtimetrico 
que servirá de subsídio para as demarcações de projeto, como locação dos lotes, arruamento, 
movimentações de terra, áreas comuns, serviços públicos entre outros. 

Nivelamento 

O nivelamento topográfico pode ser realizado por trigonometria com o uso de estação total ou 
diretamente com nível geométrico, e vai fornecer as cotas exatas para a montagem dos gabaritos das 
estruturas que fazem parte da obra civil, assim como toda movimentação de terra que se faça 
necessária, como acessos e taludes. 

Locação de estradas 

Na locação de estradas a topografia é fundamental para a materialização de pontos do eixo no 
terreno, denominada de locação do eixo projetado, o qual poderá ser realizado pelo método mais 
apropriado. O nivelamento do eixo e a determinação das seções transversais são etapas do 
processo. 

As seções transversais permitirão representar geometricamente no plano vertical os elementos que 
estão dispostos transversalmente em algum ponto do eixo longitudinal da estrada. 
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O levantamento topográfico visa gerar um modelo da porção de terra, subterrânea ou superficial que 
se tornará planta do local onde será realizada a obra. O processo é dividido em fase de coleta, 
processamento e tratamento de dados, disposição e gerenciamento das informações coletadas, que 
irá compor relatório e planta da área. "São mapas em escala, uma cartografia voltada à implantação 
de projetos, com mais detalhes", explica Jorge Cintra, professor da Poli-USP (Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo). 

Os profissionais aptos a prestar este serviço são o engenheiro agrimensor registrado no Crea 
(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e o topógrafo, responsável técnico que 
assina a planta. O método mais utilizado é a geotecnologia, capaz de medir ângulos e distâncias por 
meio do taqueômetro, conhecido como estação total. 

O scanner - semelhante ao taqueômetro e que faz 400 medições por segundo - é usado para criar 
modelos tridimensionais. Também pode ser utilizado o sensoriamento remoto, o imageamento por 
satélite, a aerofotogrametria e o posicionamento por GPS. Existe ainda a fotogrametria terrestre ou 
aérea, que usa filmes fotográficos ou imagens digitais - feitas com câmeras específicas. 

Especificação 

Dentre os diversos tipos existentes, os mais usuais são o levantamento planimétrico, quando a 
projeção do terreno é feita em duas dimensões, representando comprimentos e larguras; e o 
levantamento planialtimétrico, quando são consideradas também as alturas e altitudes do terreno, 
resultando em planta em três dimensões. "Se o levantamento visa só à questão fundiária, ou seja, só 
os limites de propriedade, basta o planimétrico", exemplifica Régis Bueno, ex-professor da Poli-USP. 

Já em loteamentos se faz necessário o levantamento planialtimétrico cadastral, em que são incluídas 
todas as marcações do terreno, como eventuais construções e áreas verdes protegidas. Esse 
cadastro é importante para que o construtor saiba se precisará desapropriar casas e terrenos e até 
mesmo se há necessidade de obter licença ambiental. 

Além disso, podem ser levantadas questões temporais, como a análise da resposta do solo antes, 
durante e após a incidência de chuvas. Em alguns casos também é preciso fazer acompanhamento 
do volume de terra removida ou depositada no terreno. 

O levantamento topográfico está presente em todas as etapas da obra, iniciando antes mesmo do 
desenvolvimento do projeto e passando pela marcação e implantação das fundações, construção de 
paredes etc. Geralmente, o profissional que fez o levantamento acompanha a construção. "Se ele não 
estiver disponível não há problema, porque o topógrafo gera uma planilha que outro profissional é 
capaz de interpretar e dar seguimento ao serviço", conta Ottorino Junior, diretor de obras da unidade 
São Paulo da Brookfield Incorporações. 

Cotações De Preços E Fornecedores 

O orçamento e o pagamento podem ser feitos por área, por dia, serviço ou por preço global, levando 
em consideração todas as etapas da construção. "A diária custa, em média, R$ 800 para cada 
equipe", avalia o diretor de obras da Brookfield. 

O levantamento inicial geralmente é cobrado por metro quadrado, variando de acordo com a 
complexidade do terreno. "Em uma favela pode sair por R$ 2/m2, enquanto que um terreno limpo e 
plano pode custar R$ 0,10/m2", conta Maurílio Turbiani Junior, presidente da Aetesp (Associação das 
Empresas de Topografia do Estado de São Paulo), que aconselha à empresa contratada visitar o 
terreno antes de fechar negócio. 

Os equipamentos empregados no levantamento também influenciarão no preço final. O GPS usado 
nesse tipo de serviço, por exemplo, possui tecnologia superior àquela utilizada em automóveis e pode 
custar de US$ 15 mil a US$ 30 mil. Sua manutenção também é cara e não sai por menos de US$ 100 
a US$ 200 por dia. Todos esses valores compõem o custo final. 

Dificuldades para as medições, como existência de matas preservadas, construções prévias, 
edificações tombadas e terreno com muitos desníveis também encarecem o serviço. Somam-se a 
isso regras impostas pela contratante, como ocorre com petrolíferas, que impõem restrições visando 
a segurança dos prestadores do serviço e dos funcionários da empresa. 
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Logística 

Antes do orçamento, é preciso saber que tipo de levantamento será solicitado, quais especificações 
devem ser detalhadas e o nível de precisão dos dados. Logicamente, quanto maior a precisão das 
informações, maiores os custos. 

Se a contratante não tiver engenheiro capaz de realizar as especificações, é preciso solicitar que uma 
consultoria realize a etapa pré-levantamento. "A empresa que prestará o serviço precisa conhecer 
exatamente as demandas da contratante para evitar erros ou gastos excedentes, não previstos no 
orçamento", explica Bueno. 

É preciso checar se as delimitações do terreno estão de acordo com o que consta na documentação 
da área. Feito isso, é preciso limpar o terreno, retirando a vegetação rasteira e grama, que podem 
esconder desníveis do solo. 

O topógrafo poderá fazer marcações no solo, para levantamentos terrestres ou aéreos, ou usar 
pontos de referência já existentes, como o cruzamento de ruas, quinas de construção prévia ou 
próxima do terreno. 
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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 

(48) 3045-7745 
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